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Daha fazla bilgi, daha fazla sürüş keyfi. Yeni BMW 
katalog uygulaması size yepyeni bir dijital ve inte-
raktif BMW deneyimi sunuyor. Akıllı telefonunuz 
veya tabletiniz için BMW katalog uygulamasını 
hemen indirin ve BMW otomobilinizi yeni bir 
bakış açısıyla keşfedin.
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MANTIK VE  
DUYGULAR HİÇ BU  
KADAR YAKIN OLMAMIŞTI.



ÖNCÜ GÖRÜNÜM.
COUPÉ STİLİ TAVAN ÇİZGİSİ VE ŞIK KONTURLAR || UZUN AKS ARALIĞI VE  
GERİYE YATIK CAMLI BÖLÜM || ÇERÇEVESİZ CAMLAR



EN UZUN YOLCULUKLAR 
BİLE KISA GELECEK.
UZUN YOLCULUKLARDA OLAĞANÜSTÜ KONFOR İÇİN GENİŞ BAŞ VE DİZ MESA-
FESİ || EXECUTIVE DRIVE* || PANORAMİK CAM TAVAN* || ORTAM AYDINLATMASI* || 
ÖZEL ESANSLI ORTAM İKLİMLENDİRME* || BOWERS & WILKINS  
DIAMOND SURROUND SES SİSTEMİ*

* Opsiyonel donanım olarak sunulur.



SÜRÜŞ SIRASINDA 
BİLGİLENDİRME.

BMW CONNECTED* || BMW HAREKETE DUYARLI KUMANDA* || AKILLI SES KONT-
ROLÜ SİSTEMİ* || 10,25 İNÇ DOKUNMATİK EKRAN *|| BMW HEAD-UP DISPLAY*

* Opsiyonel donanım olarak sunulur. 



İŞLEVSELLİK  
DİNAMİKLERLE  
BİRLEŞİYOR.
AKTİF ARKA SPOYLER 110 KM/SA VE ÜZERİ HIZLARDA OTOMATİK OLARAK  
AÇILIR || ŞEKİLLENDİRİLMİŞ 3D LED STOP LAMBALARI || KATLANAN ARKA  
KOLTUKLARA SAHİP GENİŞ BAGAJ BÖLÜMÜ



YENİLİKTEN 
İLHAM ALAN DİNAMİKLER.

GENİŞ IZGARA ÇERÇEVELİ AKTİF HAVA AKIŞLI BÖBREK IZGARALARI ||  
DİREKSİYON VE ŞERİT KONTROL ASİSTANI ÖZELLİKLİ SÜRÜŞ ASİSTANI  

PLUS* || UZAKTAN PARK FONKSİYONU* || ADAPTİF LED FARLAR*

* Opsiyonel donanım olarak sunulur. 



İLK BMW 6 SERİSİ GRAN TURISMO ADININ HAKKINI VERİYOR –  
MARKA OLMUŞ SÜRÜŞ KEYFİNDEN ÖDÜN VERMEDEN SON DERECE GENİŞ BİR İÇ TASARIMI 
MAKSİMUM KONFORLA BİR ARAYA GETİRİYOR. BÖYLECE DİNAMİKLERİ VE ESTETİĞİ MÜKEMMEL 
BİÇİMDE DENGELEYEN BİR TASARIM SUNUYOR. SUNDUĞU HAKİMİYET VE KENDİNE GÜVENİ 
OLAN ŞIKLIKLA HER KİLOMETRE KEYİF VERİR VE TÜM DUYULARA AYNI ANDA HİTAP EDER.  
EN UZUN YOLCULUK BİLE KISA SÜREDE GEÇER. İLK BMW 6 SERİSİ GRAN TURISMO.

EN ZORLU  
İSTEKLER İÇİN  
BOLCA ALAN.



BMW EFFICIENTDYNAMICS. 
DAHA AZ TÜKETİM. DAHA FAZLA SÜRÜŞ KEYFİ.

www.bmw.com/efficientdynamics

Sürüş Deneyimi Kontrolü, sürücünün 
standart COMFORT Modu, verimliliğe 
yönelik olarak ECO PRO modu ve çok 
daha dinamik sürüşe olanak tanıyan 
SPORT Modu arasında seçim yapabil-
mesini sağlar. Yeni etkileşimli fonksiyon 
ADAPTİF Mod, Dinamik Amortisör 
Kontrolünü, direksiyonu ve Steptronic 
şanzımanı mevcut sürüş durumuna 
uygun şekilde sürekli olarak ayarlar.

ADAPTIVE MODU DAHİL  
SÜRÜŞ DENEYİMİ KONTROLÜ.

Aerodinamikler titizlikle optimize 
edilmiş ve alınan önlemler mükemmel 
bir sürtünme katsayısı sağlayarak 
otomobilin toplam verimliliğini arttırıp, 
Yakıt tüketimi de azaltılmıştır. Aktif hava 
akışı böbrek ızgarası, ön tekerlekler 
üzerinde Hava perdesi ve Aero jantlar 
hava direncini daha da azaltmaya 
yönelik detaylı önlemlerdir.

AERODİNAMİKLER.

Akıllı Start/Stop1 işlevi navigasyon, 
kamera ve radar bilgilerinin etkileşimi 
sayesinde sürüş konforunu arttırır. 
Motoru yakıt tüketimini azaltmak üzere 
trafik ışıkları veya trafik sıkışıklıkları gibi 
kısa süreli duraklamalarda geçici  
olarak durdurur.

AKILLI START/STOP İŞLEVİ.

1 Yalnızca ek donanımla birlikte sunulur. 
2 Elektronik olarak düzenlenmiştir.

İLK BMW 6 SERİSİ GRAN TURISMO.

DAHA AZ YAKIT İLE 
DAHA FAZLA GÜÇ.
Üç silindirden 12 silindire daha fazla 
güç. Daha az tüketimle daha fazla 
sürüş deneyimi. BMW TwinPower 
Turbo motorlar, en yeni enjeksiyon 
sistemleri, değişken güç kontrolü ve 
sofistike turboşarj teknolojisi sayesinde 
en yüksek verimlilikle mümkün olan 
mümkün olan en yüksek dinamik 
performansı sunar. İster dizel ister 
benzinli olsun, BMW EfficientDynamics 
motor ailesine ait motorlar, düşük 
devirlerde bile çok daha çevik bir güç 
ve hızlı tepki sunar. Aynı zamanda yakıt 
açısından son derece verimlidir ve 
emisyon değerleri düşüktür.

DAHA FAZLA SÜRÜŞ KEYFİ, 
DAHA AZ EMİSYON.
2000 yılından bu yana yaklaşık  
% 33 daha az CO2 emisyonu: BMW 
EfficientDynamics, sadece motoru 
değil akıllı enerji yönetimi de dahil 
olmak üzere bütünsel bir otomobil 
konseptini içeren bir teknoloji paketidir. 
Her BMW ile birlikte standart olarak 
sunulan çeşitli yenilikçi teknolojiler 
verimliliğin sürekli iyileştirilmesine 
katkıda bulunur. Motora yönelik 
verimlilik önlemleri, elektrik enerjisi, 
hafif yapı yöntemleri ve iyileştirilmiş 
aerodinamik özellikler sayesinde 
BMW, filosunun CO2 emisyonunu 
% 33 oranında düşürmeyi başardı.

DAHA AZ AĞIRLIKLA  
DAHA FAZLA HIZ.
Akıllı hafif yapı ile daha düşük ağırlık 
sunulur ve en küçük detaylara bile 
titizlikle özen gösterilir. Akıllı hafif 
yapı, otomobilin her parçası için en 
uygun malzemelerin bulunduğu ve 
kullanıldığı anlamına gelir. BMW 
EfficientLightweight, alüminyum 
ve karbon fiber gibi son derece hafif 
yüksek teknoloji ürünü malzemelerle 
otomobilin ağırlığını en aza indirmeyi 
hedefler. Bu da daha dinamik bir 
performans, denge artışı ve otomobil 
güvenliği ile konforunun en üst 
seviyeye çıkarılmasını sağlar.

Belirtilen yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu ve enerji tüketimi verileri, şu anda yürürlükte olan 
(AB) 2007/715 sayılı Avrupa Birliği Mevzuatı tarafından belirlenen ölçüm yöntemlerine göre 
belirlenmiştir. Veriler Almanya’daki temel donanıma sahip bir otomobile atıfta bulunur  
ve ifade edilen mesafeler seçilen jant ve lastik boyutlarına göre farklılık gösterir; opsiyonel 
donanım konfigürasyon süreci sırasında değiştirilebilir. Rakamlar yeni WLTP test döngüsü 
temel alınarak belirlenmiştir ve uyum amacıyla yeniden NEDC rakamlarına dönüştürülmüştür. 
[Bu otomobiller için vergi ve otomobille ilgili diğer ücretlerin hesaplanmasında yine CO2 
emisyonunu temel alan burada belirtilenler dışındaki değerler kullanılabilir.]

Benzinli motorların performans değerleri RON 98 yakıt kullanan otomobiller için geçerlidir. 
Yakıt tüketimi verileri , 2007/715 AB Mevzuatı’na uygun referans yakıtları kullanan otomobiller 
için geçerlidir. Kurşunsuz RON 91 ve maksimum %10 (E10) etanol içeriğine sahip daha 
yüksek RON değerine sahip yakıtlar da kullanılabilir. BMW RON 95 kurşunsuz süper benzin 
kullanılmasını tavsiye etmektedir.
Güç, yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu bilgileri standart şanzımanlı otomobiller için geçerlidir. 
Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu hakkında daha fazla bilgi için sayfa 42 | 43’e bakabilir veya 
Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınıza başvurabilirsiniz. 
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BMW 630i
– 258 bg (190 kW) güce ve 400 Nm torka sahip  
 BMW TwinPower Turbo 4 silindirli benzinli motor 
– 0 – 100 km/sa hızlanma: 6,3 sn 
– Azami hız: 250 km/sa2 
– Ortalama yakıt tüketimi: 6,2 – 6,6 l/100 km 
– Ortalama CO2 emisyonu: 142 – 152 g/km

BMW 640i / 640i xDrive
– 340 bg (250 kW) güce ve 450 Nm torka sahip  
 BMW TwinPower Turbo 6 silindirli benzinli motor 
– 0 – 100 km/sa hızlanma: 5,4 sn (xDrive: 5,3 sn) 
– Azami hız: 250 km/sa2 
– Ortalama yakıt tüketimi: 7,0 – 7,4 l/100 km (xDrive: 7,7 – 8,2 l/100 km) 
– Ortalama CO2 emisyonu: 159 – 169 gr/km (xDrive: 177 – 187 gr/km)

BMW 620d / 620d xDrive
– 190 bg (240 kW) güce ve 400 Nm torka sahip  
 BMW TwinPower Turbo dört silindirli dizel motor 
– 0 – 100 km/sa hızlanma: 7,9 sn, xDrive: 8,0 sn 
– Azami hız: 220 km/sa (xDrive: 218 km/sa) 
– Ortalama yakıt tüketimi: 4,8 – 4,9 l/100 km (xDrive: 5,2 – 5,3 l/100 km) 
– Ortalama CO2 emisyonu: 127 – 129 gr/km (xDrive: 136 – 139 g/km)

BMW 630d / 630d xDrive
– 265 bg (195 kW) güce ve 620 Nm torka sahip  
 BMW TwinPower Turbo 6 silindirli dizel motor 
– 0 – 100 km/sa hızlanma: 6,1 sn (xDrive: 6,0 sn) 
– Azami hız: 250 km/sa2 
– Ortalama yakıt tüketimi: 5,5 – 5,8 l/100 km (xDrive: 5,7 – 5,9 l/100 km) 
– Ortalama CO2 emisyonu: 146 – 152 gr/km (xDrive: 151 – 156 gr/km)

BMW 640d xDrive 
– 320 bg (235 kW) güce ve 680 Nm torka sahip  
 BMW TwinPower Turbo 6 silindirli dizel motor 
– 0 – 100 km/sa hızlanma: 5,3 sn 
– Azami hız: 250 km/sa2 
– Ortalama yakıt tüketimi: 5,9 – 6,1 l/100 km 
– Ortalama CO2 emisyonu: 155 – 161 g/km 

18 | 19



BMW Kişisel Yardımcı Pilot
Ne zaman isterseniz yanınızda.

BMW Kişisel Yardımcı Pilot için burada kullanılan temel görsel örnek ve temsili niteliktedir, bu medyada tarif edilen BMW modelinin tasarım ve donanımından farklılık gösterebilir.

YENİLİKÇİ BMW ASİSTAN 
SİSTEMLERİ.
BMW Kişisel Yardımcı Pilot ile gerçek konfor 
ve güvenliğin tadını çıkarın. İster otomobil 
sürme ister park açısından her koşulda 
BMW Kişisel Yardımcı Pilot sürüş asistan 
sistemlerine güvenebilirsiniz. Radar,  
ultrason ve kameralar gibi en son teknoloji 
sistemler, otomobilin etrafını kayda 
geçirerek akıllı sürüş asistan sistemleri  
için bir temel oluşturur. İstediğiniz zaman 
etkinleştirebileceğiniz ya da arka planda 
çalışan bir acil durum sistemi olarak,  
BMW Kişisel Yardımcı Pilot asistan 
sistemleri BMW‘nizle yaptığınız her 
yolculuğu daha güvenli ve daha keyifli  
hale getirir.

Uzaktan Park Fonksiyonu1, 2, 3, sürücünün 
otomobilden çıktıktan sonra uzaktan 
kumandayı kullanarak otomobili dar bir  
park yerinin veya garajın içine doğru ileriye 
veya dışına doğru geriye hareket ettirerek 
park etmesini sağlar. Uzaktan Park 
Fonksiyonu, otomobilden dışarı çıkan 
sürücü tarafından, BMW ekranlı anahtar 
kullanılarak etkinleştirilir.

Sürüş Asistanı Plus1, 2 monoton veya 
karmaşık sürüş koşullarında daha fazla 
konfor ve güvenlik sunar. Bu durumlar 
arasında trafik sıkışmaları ya da şehirde, 
kırsalda veya otoyollarda uzun yolculukların 
yanı sıra kavşaklardan geçişler ve şerit 
değiştirmeler yer alır.

Dur & Kalk İşlevli Aktif Cruise Control1, 
sollama yapılmaz işaretini içeren Hız Limit 
Bilgisi3 ve fren fonksiyonu özellikli Yaklaşma 
uyarısı duran otomobillere tepki verir, 
önünüzdeki araç ile önceden seçilmiş bir 
mesafeyi otomatik olarak korur ve hızı 
otomobil hareketsiz hale gelene kadar 
kontrol eder, trafik akmaya başlayınca 
otomatik olarak hızı artırır.

RAHATÇA PARK EDİN.
BMW Kişisel Yardımcı Pilot tarafından 
sunulan akıllı park asistanı sistemleri ile 
yalnızca BMW ile sürüş değil aynı zamanda 
park etmek de heyecan vericidir. Örneğin 
Park Asistanı yanlarından geçerken uygun 
park yerlerini görüntüler ve BMW modeline 
bağlı olarak kısmen ya da tamamen bağımsız 
şekilde park işlemlerini tamamlar. Burada da 
otomasyon gelişmeleri devam etmektedir, 
böylece gelecekte sürücüsü olmayan 
otomobillerin park yeri arama ve park 
sürecini bağımsız şekilde tamamlaması 
mümkün olacaktır.

OTONOM SÜRÜŞE HER 
ZAMANKİNDEN DAHA YAKIN.
Otonom sürüş hayal değil, geleceği 
gösterir. Dünya genelinde BMW Kişisel 
Yardımcı Pilot test otomobilleri şimdiden 
sürücünün müdahalesi olmadan tamamen 
bağımsız olarak sürüş gerçekleştirmektedir. 
Bu otomobiller yakın gelecekte ulaşımın 
nasıl değişeceğini etkileyici şekilde 
sergilemenin yanı sıra sürüş keyfinde bir 
sonraki aşamaya da işaret etmektedir. 
Bugün bile BMW Kişisel Yardımcı Pilot, 
sürücüyü neredeyse her türlü sürüş 
durumunda destekleyen çok sayıda akıllı 
yarı otonom asistan özelliği sunmaktadır.

UZAKTAN PARK FONKSİYONU.

SÜRÜŞ ASİSTANI PLUS.

DUR & KALK İŞLEVLİ AKTİF 
CRUISE CONTROL FONKSİYONU.

BMW 6 SERİSİ GRAN TURISMO’DA.
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Özgürlüğe bağlanın.

1 Opsiyonel donanım olarak sunulur.
2 Yalnızca ek donanımla birlikte sunulur.
3 Yalnızca navigasyon sistemi ile birlikte sunulur.
4 Şehir İçi Park Bilgisi yalnızca belirli modellerde ve pazarlarda geçerlidir. Bu özellik yalnızca  
 ConnectedDrive Hizmetleri ve navigasyon sistemi ile birlikte sunulur. Yalnızca Gerçek  
 Zamanlı Trafik Bilgisi ile bir arada sunulur. 

5 Uzaktan 3D Görünüm için Uzaktan Kontrol Fonksiyonları ve Park Asistanı Plus gereklidir. 
6 BMW ConnectedDrive Hizmetleri gereklidir. 

Şehir İçi Park Bilgisi1, 2, 4 belirli büyük 
şehirlerde boş park yerlerini arayarak 
otomobilinizi bırakacağınız bir yer bulmayı 
kolaylaştırır. Navigasyon haritasındaki 
sokaklar boş yer bulma olasılığını gösterecek 
şekilde renklerle kodlanır. Koyu mavi, 
sokakta yüksek olasılıkla park yeri 
bulunabileceğine ve açık mavi ise orta 
olasılıkla park yeri bulunabileceğine  
işaret eder.

Kullanıcı Uzaktan 3 Boyutlu Görünüm1, 5 ile 
park edilmiş otomobilin çevresini uzaktan 
akıllı telefonu üzerinde görebilir. Bu işlev 
BMW Connected App (iOS için) aracılığıyla 
etkinleştirilebilir. Kullanıcının otomobil 
çevresindeki alanı belirli bir mesafeden  
3 boyutlu resim olarak gözlemleyebilmesini 
de sağlar.

BMW Connected App’in (Apple App Store’da 
mevcut) Uzaktan Kontrol1, 2 fonksiyonları ile 
otomobilin kilitlenmesi veya kilitlerinin 
açılması gibi otomobille ilişkili fonksiyonlar 
uzaktan kullanılabilir. BMW ConnectedDrive 
müşteri portalı gibi bu uygulama da menzil 
veya camların ve kapıların durumu gibi 
otomobil bilgilerine erişme olanağı sunar.6

40 YILDAN UZUN BİR 
SÜREDİR BAĞLANTIDA.
En başından beri geleceğe odaklanan 
BMW, 1970’li yıllarda bile bağlantılı mobilite 
konusunda öncü durumdaydı. 1999 yılında 
ise dijital geleceğin bir diğer kilometre taşı 
olan, yerleşik SIM kart özellikli otomobillere 
geçildi. Ardından ilk online fonksiyonlar, 
Google Services ve BMW Head-up Display 
gibi yenilikçi görüntüleme sistemleri sunuldu. 
Bu süreçte müşterinin istekleri, her zaman 
odak noktasında yer aldı. BMW ilk premium 
otomobil üreticisi olarak, BMW Connected-
Drive Store aracılığıyla hizmetlerin otomobil-
den veya evden esnek bir biçimde rezerve 
edilmesini ve ödenmesini mümkün hale 
getiriyor. BMW Connected ve Open Mobility 
Cloud’un tanıtılmasıyla da BMW ulaşımın 
geleceğine yönelik bir sonraki adımı atıyor.

BMW CONNECTED DRIVE 
STORE’DA 20’DEN FAZLA HİZMET. 
Akıllı BMW ConnectedDrive işlevlerinin 
temelini ConnectedDrive Hizmetleri donanım 
seçeneği oluşturur. Bu donanım, tüm sürüşleri 
rahat ve eğlenceli bir deneyime dönüştüren 
Concierge Hizmetleri veya Online Eğlence 
gibi hizmetlerin, kullanıcının kişisel ihtiyacına 
göre istenilen zaman ve yerde kolaylıkla 
sipariş verilmesini ve süresinin uzatılmasını 
sağlayan BMW ConnectedDrive Store’a 
erişim sağlar.

BMW CONNECTED 
İLE 7/24 BAĞLANTI.
Artık hiçbir yere geç kalmamayı, ya da 
BMW’nizin tercih ettiğiniz varış noktalarını 
biliyor olmasını ister miydiniz? Peki 
otomobilinizin içinde ya da dışında,  
güvenilir bir navigasyona sahip olmaya  
ne dersiniz? BMW Connected istediğiniz 
her türlü bilgiyi istediğiniz yer ve zamanda 
sunar. BMW Connected, günlük mobiliteyi 
kolaylaştıran ve sürücülerin varış noktalarına 
rahat bir şekilde ve zamanında ulaşmasına 
yardımcı olan kişisel ulaşım desteği sunar. 
BMW Connected uygulamasıyla en uygun 
yola çıkış zamanına yönelik tavsiyeler gibi 
ulaşıma ilişkin bilgiler, istediğiniz zaman  
akıllı telefonunuz veya akıllı saatiniz 
aracılığıyla sunulur ve kesintisiz bir şekilde 
otomobilinize iletilir.

ŞEHİR İÇİ PARK BİLGİSİ.

UZAKTAN 3D GÖRÜNÜMÜ.

UZAKTAN KONTROL  
FONKSİYONLARI.

BMW 6 SERİSİ GRAN TURISMO’DA.



SÜSPANSİYON VE GÜVENLİK.

BMW akıllı dört çeker xDrive sistemi; maksimum çekiş, sürüş 
dinamikleri ve her türlü sürüş durumunda güvenlik sağlamak üzere 
gücü ön ve arka tekerlekler arasında akıcı ve değişken biçimde 
dağıtır. xDrive ve Dinamik Denge Kontrolü (DSC) ile otomobilinizin 
yönü her zaman dengeli ve kontrol edilebilir şekilde kalır, xDrive tahrik 
kuvvetini ön ve arka akslara esnek şekilde dağıtır, her zaman zeminle  
en uygun teması sağlamak üzere hızlı ayarlamalar gerçekleştirir.

Integral Aktif Direksiyon1 ön aks üzerindeki direksiyon açısına 
bağlı değişen destekle arka tekerlek üzerindeki direksiyona etki eden 
desteği birleştirir. Düşük hızlarda, arka tekerleklerin ön tekerleklerden 
tersi yönde hareket etmesini sağlayarak daha fazla manevra kabiliyeti 
ve çeviklik sunar. 60km/sa‘ten itibaren, arka tekerlekler ön tekerleklere 
paralel bir şekilde dönerek sürüş dengesini ve konforu arttırır.

Adaptif 2 akslı havalı1 süspansiyon üstün sürüş dinamikleriyle 
birlikte son derece konforlu bir sürüş sunar. Çelik süspansiyonun 
aksine, havalı süspansiyon sürüş modundan bağımsız olarak ağır  
yük taşırken bile otomobili eşit seviyede yüksekte tutan havayla dolu 
kauçuk yastıklardan oluşur. Bu yastıklar içindeki hava basıncı sürekli 
olarak ayarlanır.

Executive Drive1, 2, 3 süspansiyon kumanda sistemi ayrıcalıklı sürüş 
dinamikleri ve olağanüstü bir sürüş konforu sağlar. Sistem, yolculuk 
sırasında süspansiyonu sürekli olarak elektromekanik olarak düzenleyen 
ve böylelikle otomobilin gövde hareketini en düşük seviyeye indiren 
aktif stabilizatörleri temel alır.

1 Opsiyonel donanım olarak sunulur.
2 630i ile birlikte sunulmaz.

3 Yalnızca Integral Aktif Direksiyon ile birlikte sunulur. 
4 Bu fonksiyon karanlık ve sisten etkilenebilir.

 Aktif Koruma, BMW ConnectedDrive ile sunulan önleyici 
yolcu koruma sistemidir. Örneğin kritik durumlarda emniyet 
kemerleri gerginleştirilir, elektrikli koltuklar dik konuma getirilir, 
camlar ve açılır tavan kapatılır. Kazanın ardından otomobil  
hareketsiz hale gelene kadar otomatik olarak fren uygulanır.

 Şehir ve otoyol için değişken ışık dağılımıile adaptif farlar, 
karanlıkta sürüş sırasında yolun optimum şekilde aydınlatılmasını 
sağlar. Hareketsiz durumdayken bile, entegre viraj ışıkları sinyal 
vererek veya direksiyonu döndürerek otomatik olarak etkinleştirilir 
ve 35 km/sa hıza kadar etkin durumda kalır.

 Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları bir BMW’deki birbiriyle 
uyumlu şekilde çalışan güvenlik sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. 
Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları, yanda cam yüzeyi boyunca baş 
hava yastıkları ve ön koltukların sırtlıklarına entegre yan hava 
yastıklarının dahil olduğu altı özel hava yastığı hedefe yönelik 
koruma sunar.

 Sürüş Asistanı güvenlik paketi kamera tabanlı Yaklaşma 
kontrolü uyarısı ve şehir içi fren fonksiyonu4 özellikli Yaya uyarısı, 
Sollama yapılmaz5 işaretini içeren Hız Limit Bilgisi ve Şerit Terk 
Uyarısının yanı sıra radar tabanlı Karşı trafik uyarısı, Şerit Değiştirme 
Uyarısı ve Arkadan çarpışma önleme işlevlerini içerir.

 Dinamik Denge Kontrolü (DSC) ile seziciler sürekli olarak 
sürüş durumunu izler ve gerektiğinde, motor ve fren yönetimi 
sistemlerine müdahale ederek yön dengesini ve çekişi değiştirir.  
Bu da en zor yol koşullarında bile otomobile hakim olmayı kolay-
laştırır ve sürüş güvenliğini, dolayısıyla da sürüş keyfini etkin bir 
biçimde arttırır.

 Aktif yan darbe koruması özellikli Şeritte Tutma Yardımı6: 
Sürücülere 70 km/sa ile 210 km/sa arası hızlarda düzeltici direksiyon 
müdahaleleriyle yardımcı olarak otomobilin şeridini korumasını 
sağlar ve potansiyel yan darbeleri önler.

5 Yalnızca navigasyon sistemi ile birlikte sunulur.
6 Sürüş Asistanı Plus paketinin parçasıdır.

 Standart donanım   Opsiyonel donanım
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  Üç kollu Spor Deri Direksiyon 
kokpite premium ve sportif bir  
görünüm kazandırır. Süslemeleriyle 
deri hava yastıkları kaplamasını da 
içerir. Daha ince kol yapısı ve şekilli 
parmak dayamaları son derece keyifli 
bir his verecek şekilde tasarlanmıştır.

Temel donanım iç donanım özellikleri:
Spor deri direksiyon  
Dakota deri standart koltuklar  
Sürücü ve ön yolcu için yarı elektrikli koltuk ayarı  
Parlak Krom şeritli koyu mat Okside Gümüş iç kaplama  
Altı hoparlörlü BMW Professional Radyo  
2 bölgeli otomatik klima (640i ve 640i xDrive modelleri için gelişmiş 
özellikler içerir)  
USB arayüzüne sahip hands-free özelliği  
Fren fonksiyonlu Cruise control  
8 ileri Steptronic şanzıman  
40:20:40 oranında bölünerek katlanabilen arka sırtlıklarla katlanan  
arka koltuklar

Temel donanım dış donanım özellikleri:
LED farlar  
LED teknolojisine sahip stop lambaları  
17 inç, V kollu, stil 618 hafif alaşım jantlar  
Aktif arka spoyler  
Otomatik açılır bagaj kapağı  
Park Mesafe Kontrolü (PDC), ön ve arka

TEMEL DONANIM.

Yeni BMW katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

  
  
  
  
  
 

  
  
  
 

  
  
  
  
  
 

  Ön koltuklar ve arka koltuk sırası 
beş kişilik yer sunar. Tüm koltuklarda 
başlıklar ve üç noktadan bağlantılı 
emniyet kemerleri bulunur. Arka  
koltuk sırasına üç çocuk koltuğu  
güvenli bir şekilde yerleştirilebilir  
ve arkadaki yolcular geniş bacak ve 
ayak boşluğunun keyfini çıkarabilir. 

Donanım

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

 20 inç, V kollu, stil 628, Bicolor hafif alaşım jantlar, karma ve runflat lastiklerle, 
önde 8,5J x 20 245/40 R20 lastikler, arkada 10J x 20 275/35 R20 lastikler.

 İnce kollu Spor Deri Direksiyon son derece keyifli bir his sunan ideal  
şekle sahiptir.
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  Parlak Krom şeritli “Fineline” 
Cove gözenekli ahşap kaplama 
kokpit tasarımının sofistike 
karakterine katkıda bulunur.

Luxury Line dış donanım özellikleri: 
Özel tasarlanmış dikey çubuklu ve parlak Krom ızgara çerçeveli  
BMW Böbrek Izgaraları 
Parlak Krom özel tasarım ön tampon 
LED sis farları 
19 inç, Çok kollu, stil 644, Koyu Gri parlak işlenmiş hafif alaşım jantlar,  
alternatif olarak 20 inç, W kollu, stil 646, dökme ve parlak cilalı hafif 
alaşım jantlar, farklı jant seçenekleri de mevcuttur 
Parlak Krom cam çerçeveleri, parlak Siyah cam girintisi kaplaması,  
B sütunu, ayna kolu ve ayna ayağı  
Parlak Krom arka difüzör üzerinde özel yatay tasarım öğelerine sahip 
arka tampon 
İki yanda parlak Krom egzoz çıkışı ya da serbest 

Luxury Line iç tasarım donanımıyla birlikte: 
Alüminyum kapı eşik kaplamaları, ışıklı “Luxury Line” yazısı 
Pakete özel dikiş ve deri fitilli “Dakota” deri koltuklar, farklı döşeme 
seçenekleri de mevcuttur 
Siyah spor deri direksiyon, alternatif olarak Koyu Kahverengi 
Düğmeli ve parlak Krom detaylı otomobil anahtarı 
Sensatec Siyah veya Koyu Kahverengi ön konsol 
Parlak Krom şeritli “Fineline” Ridge ahşap iç kaplama, farklı kaplama 
seçenekleri de mevcuttur 
Karşılama ışıklı paspas dahil olmak üzere altı renkli değişken  
ortam aydınlatması 
Konforlu koltuk döşemesi dahil olmak üzere ikinci koltuk sırasında 
elektrikli sırtlık ayarı

LUXURY LINE.

Yeni BMW katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

  
  
  
  
  
 
  
  

  
 

  

  
  
  


 
  
 

 

 Comfort koltuklar, kontrast fitilli 
özel Fildişi Beyazı Nappa deri döşe-
meleriyle iç tasarımın şık çizgilerini 
vurgularken aynı zamanda ideal  
ergonomik konuma da ayarlanabilir.

Donanım

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

 20 inç, W kollu, stil 646, hafif alaşım jantlar, önde 8,5J x 20 245/40 R20 
lastikler, arkada 10J x 20 275/35 R20 lastikler.

 “Luxury Line” amblemi ile  
aydınlatmalı Alüminyum kapı 
eşik kaplamaları.

 19 inç, Çok kollu, stil 644 
Koyu Gri hafif alaşım jantlar, 
8,5Jx19, 245/45 R19 lastiklerle.
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1 Renk, seçilen döşeme rengine bağlıdır. 

  Parlak Krom vurgu çizgisine  
sahip Fırçalanmış Alüminyum iç 
kaplama iç tasarıma sportif bir  
vurgu yapar.

Sport Line dış donanım özellikleri: 
Parlak Siyah dikey çubuklu ve parlak Krom ızgara çerçeveli  
BMW Böbrek Izgaraları 
Parlak Siyah özel tasarım ön tampon 
LED sis farları 
19 inç, V kollu, stil 685, Orbit Gri parlak işlenmiş hafif alaşım jantlar, 
alternatif olarak 20 inç, V kollu, stil 686, Siyah, parlak işlenmiş hafif alaşım 
jantlar, farklı jant seçenekleri de mevcuttur  
Parlak Siyah yan cam çerçeveleri, cam girintisi kaplaması, B sütunu,  
ayna kolu ve ayna ayağı 
Parlak Siyah arka difüzör üzerinde özel yatay tasarım arka tampon 
İki yanda dairesel, Siyah Krom egzoz çıkışı kaplaması ya da serbest 

Sport Line iç tasarım donanımıyla birlikte:
Işıklı “Sport Line” yazılı alüminyum kapı eşik kaplamaları 
Spor ön koltuklar 
Pakete özel dikişli ve deri fitilli “Dakota” deri koltuklar,  
alternatif olarak özel “Nappa” deri, farklı döşeme seçenekleri de mevcuttur 
Parlak Krom detaylı ve düğmeli otomobil anahtarı 
Siyah ön konsol,  
alternatif olarak Sensatec Siyah veya Koyu kahverengi 
Parlak Krom vurgulu parlak Siyah iç tasarım kaplamaları, farklı kaplama 
seçenekleri de mevcuttur

SPORT LINE.

Yeni BMW katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

  
  
  

  
 

  

  

  
  
  
 

  




  Özel Siyah “Dakota” deri spor 
koltuklar dış tasarımın dinamik 
karakterini yansıtır.

Donanım

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

 20 inç, V Kollu, stil 686 opak Siyah hafif alaşım jantlar, karma ve run-flat 
lastiklerle, önde 8,5J x 20 245/40 R20 lastikler, arkada 10J x 20 275/35  
R20 lastikler.

 19 inç, V kollu, stil 685 Orbit Gri hafif alaşım jantlar, 8,5J x 19,  
245/45 R19 lastiklerle.
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M SPORT PAKET.

Yeni BMW katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

  M deri direksiyon hassas kontrolü 
mümkün kılarken, parlak Krom şeritli 
Piyano Siyahı BMW Individual iç 
kaplama otomobilin atletik tasarımını 
öne çıkarır.

M Sport paket dış tasarım donanımı:
Ön rüzgarlık, marşpiyeler ve metalik Koyu Gri ek difüzör parçalı  
M Aerodinamik paketi 
Parlak Siyah dikey çubuklu BMW Böbrek Izgaraları ve parlak  
Krom ızgara çerçevesi 
19 inç, Çift kollu, stil 647 M hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle,  
farklı jant seçenekleri de mevcuttur 
Metalik Koyu Mavi fren kaliperli ve M yazılı M Spor fren 
BMW Individual Parlak Siyah Dış Kaplama 
Ön yan panellerde M yazısı 
Gövde renginde dış ayna kapakları 
Parlak Krom egzoz çıkışı, iki yanda 
Karbon Siyah özel gövde rengi, farklı gövde renk seçenekleri de mevcuttur

M Sport paket iç tasarım donanımı:
M aydınlatmalı kapı eşik kaplamaları 
Mavi kontrast dikişli, özel M görünümüne sahip Siyah “Dakota”  
deri spor ön koltuklar, farklı döşeme seçenekleri de mevcuttur 
Çok fonksiyonlu M deri direksiyon 
BMW Individual Antrasit tavan 
SPORT modunda özel M tasarımı ön konsol 
Parlak Krom şeritli Alüminyum Rhombicle iç kaplamalar,  
farklı kaplama seçenekleri de mevcuttur 
M modeline özgü pedal kapaklı M sürücü ayak dayaması 
M yazılı otomobil anahtarı 
Sensatec Siyah veya Koyu Kahverengi ön konsol 
 
 

  

  

  

  
 
  




  
  

  
  
 




 

Donanım

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

  Özel dikişli Konyak renginde  
Dakota deri spor koltuklar yüksek 
yan destekleri ve konforlu bir  
destek sunan elektrikli koltuk 
ayarlama özelliğiyle güçlü bir  
görünüm oluşturur.

 19 inç, Çift kollu, stil 647 M, Bicolor hafif alaşım M jantlar, karma ve  
runflat özellikli lastiklerle, önde 8,5J x 19 245/45 R19 lastikler, arkada  
9,5J x 19 275/40 R19 lastikler.
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 20 inç, Çift kollu, stil 648 M, Bicolor hafif alaşım M jantlar, karma  
ve runflat lastiklerle, önde 8,5J x 20 245/40 R20 lastikler, arkada  
10J x 20 275/35 R20 lastikler.

 Yüksek performanslı M Sport frenler, M amblemine sahip özel lacivert 
fren kaliperleri ve olağanüstü frenleme performansı ile öne çıkar.



DONANIMDA ÖNE ÇIKANLAR.

Yeni BMW katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

 LED sis farları sisli veya yağışlı havalarda kısa mesafeli görüşü arttırarak 
güvenlik sağlar. Işığın rengi belirgin şekilde gün ışığına benzer. Aynı zamanda 
çok az enerji harcar ve çok uzun bir kullanım ömrü vardır. Sis farları otomobilin 
ön kısmına son teknoloji ve modern bir görünüm kazandırır.

 Bağımsız ve yüksek performanslı LED aydınlatma öğelerine sahip stop 
lambaları, etkileyici BMW L şekline sahiptir. Böylece karanlıkta bile otomobilin 
bir BMW olduğunun anlaşılmasını sağlar.

 Aktif Arka Spoyler 110 km/sa’in 
üzerindeki hızlarda otomatik olarak 
açılır, hız 70 km/sa’in altına düştü-
ğünde dengeyi iyileştirmek için 
kapanır. Sürücü kapısı üzerinde yer 
alan düğme aracılığıyla manuel 
olarak da çalıştırılabilir.

 Adaptif LED farlar; BMW Seçici 
Far Sistemi, viraj ışıkları ve adaptif 
farları içerir. Işığın rengi gün ışığına 
benzerdir ve görüş alanını iyileştir-
mek ve karanlıkta sürüşü daha az 
yorucu kılmak için yolun ideal ve 
eşit şekilde aydınlatılmasını sağlar. 
İkonik ışık tasarımı akşamları bile 
otomobilin bir BMW olduğunun 
anlaşılmasını sağlar.

Donanım

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

 Panoramik cam tavan açıldığında 
bol miktarda temiz havanın içeri  
girmesini sağlar. Kapatıldığında iç 
tasarımda parlak, ışıkla dolu bir  
atmosfer yaratır. Bir düğmeye  
basılarak veya uzaktan kumanda 
yardımıyla tam otomatik olarak açılır 
ve kapanırken, kaydırma ve kaldırma 
işlevine, elektrikli yan perdelere ve 
bir rüzgar koruyucuya sahiptir.

 Otomatik açılır bagaj kapağı, kapı paneli veya otomobil anahtarı  
üzerindeki kolay ulaşılabilen düğmeye basılarak bagaj kapağının kolay  
bir şekilde açılıp kapanmasını sağlar. Bagaj kapağı ayrıca geleneksel bir  
biçimde dış kolu kullanarak açılabilir ve bagaj kapağının içindeki düğmeye  
basılarak kapatılabilir.

 Konfor Erişim sistemi, anahtar kullanmadan bagaj kapağı dahil olmak 
üzere dört kapının tümünü açmanıza olanak sağlar. Bu donanım seçeneği 
ayağın arka tampon altında hızlı bir hareketi ile bagaj kapağının temassız 
açılması ve kapanmasını içerir.

 Yüksek performanslı M Sport frenler, M amblemine sahip özel lacivert 
fren kaliperleri ve olağanüstü frenleme performansı ile öne çıkar.

 Uzaktan Park1 Fonksiyonu, sürücünün otomobilden çıktıktan sonra uzaktan 
kumandayı kullanarak otomobili dar bir park yerinin veya garajın içine doğru 
ileriye veya dışına doğru geriye hareket ettirerek park etmesini sağlar. Uzaktan 
Park Fonksiyonu, otomobilden dışarı çıkan sürücü tarafından, BMW ekranlı 
anahtar kullanılarak etkinleştirilir.

1  Yalnızca ek donanımla birlikte sunulur. 
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DONANIMDA ÖNE ÇIKANLAR.

Yeni BMW katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

 Sensatec kaplamalı ön konsol, otomobilin iç tasarımına ayrıcalıklı bir  
atmosfer kazandırır. Yapay deri, yarı sert bir köpüğe doğrudan uygulanarak 
etkileyici şekilde yumuşak bir yüzey elde edilmiştir. Aşınmaya dirençli  
malzeme, etkileyici görünümlü üst üste bindirilmiş dikişlerle tamamlanır.

 1400 W amplifikatör ve iki adet diamond tweeter içeren Bowers & Wilkins  
Diamond surround ses sistemi1, 4, otomobildeki her koltuk için stüdyo kalitesinde 
olağanüstü bir ses sunar. Özenle konumlandırılmış 16 hoparlör büyüleyici bir 
ses deneyimi sağlar. Hoparlörler aydınlatılarak, sistemin üstün ses kalitesi  
görsel olarak vurgulanır.

 Ortam aydınlatması iç kısımda rahat, keyifli bir aydınlatma atmosferi  
yaratır. Işıklı Karşılama Halısı otomobile binerken veya otomobilden inerken 
kapıların önündeki alanı aydınlatır. Beyaz, Mavi, Turuncu, Bronz, Lila ve Yeşil 
renklerde, altı adet karartılabilir ışık tasarımı mevcuttur.

1 Yalnızca Professional Navigation Sistemi ile birlikte sunulur.
2 Qi uyumlu cep telefonları için endüktif şarjı destekler. Orijinal BMW Aksesuarları  
 tarafından endüktif şarj için Qi standardını desteklemeyen belirli akıllı telefonlara  
 uygun özel şarj yuvaları sunulur.

3 Apple CarPlay® uyumu ve desteklenen işlevler iPhone® telefonun model yılına  
 ve yüklü yazılımına bağlıdır. Apple CarPlay® hazırlığı kullanımdayken seçilen  
 otomobil bilgileri kullanıcının telefonuna aktarılır. Cep telefonu üreticisi diğer  
 veri işlemlerinden sorumludur.

 Kablosuz şarj özellikli telefon2, bir kablosuz şarj yuvası ve ek USB bağlantı 
noktaları içerir. Tavan anteni bağlantısı mobil sinyal alımını iyileştirir. İki mobil 
telefon ve bir müzik çalar, Bluetooth yoluyla eşzamanlı olarak bağlanabilir. 
Ayrıca, Bluetooth Office ve WiFi etkin noktasına yönelik teknik kapasite

 Otomatik Klima / 4 Bölgeli gelişmiş özelliklerle birlikte 2 bölge kontrol  
özellikli otomatik klimaya dahil donanım ve B sütununda iki havalandırma 
kontrolü ile birlikte sunulur. Ayrıca arkada oturan yolcular ekranlı ayrı bir kontrol 
elemanıyla kendi klima ayarlarını yapabilirler ve torpido gözü soğutulabilir.

 Apple CarPlay®, 1, 3 için hazırlık, seçili iPhone® işlevlerinin otomobil içinde 
kolayca ve kablosuz olarak kullanılmasını destekler. Bu özellik, akıllı telefon 
içeriğinin ve müzik, iMessage/kısa mesajlar, telefon, Siri, navigasyon ve  
belirli üçüncü taraf uygulamaları gibi içerik ve fonksiyonların, otomobilin  
kullanıcı arayüzü ve ses kontrolü yoluyla görüntülenmesine ve çalıştırılmasına 
olanak tanır.

Donanım

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

 Çevre Görüş Kamera Sistemi Üstten Görünüm, otomatik etkinleştirme 
özellikli Panoramik Görünüm ve 3 Boyutlu Görünüm ile otomobilin çevresindeki 
alanı görünür kılarak park etmeyi daha kolay hale getirir.

 Katlanan arka koltuklar 40:20:40 oranında bölünebilen arka koltuk  
sırtlıklarından oluşur, yolcu yada eşya taşırken daha fazla esnekliği garanti 
eder. Örneğin, iki yolcu arkada rahatlıkla otururken aynı zamanda kayak 
çantaları gibi uzun nesneler taşınabilir.

 Professional1 arka koltuk eğlence sistemi, yatırılabilen iki ayrı 10,2 inç 
renkli ekran ve bir Blu-ray sürücüsü içerir. Bu özellik yoldayken navigasyon 
sistemi veya İnternet‘in kullanılmasını (mevcut cep telefonu tarifesi üzerinden) 
mümkün kılar. MP3 oynatıcı, oyun konsolları ve kulaklıklar için (kablosuz 
kulaklıklar dahil) USB bağlantı noktalarına ve uzaktan kumandaya sahiptir. 

4 Yalnızca ek donanımla birlikte sunulur.

 Park Asistanı Plus donanım paketi, otomobilin park edilmesini ve manev-
raları kolaylaştırır. Üstten Görünüm, Uzaktan 3 Boyutlu Görünüm, PDC dahil 
olmak üzere Çevre Görüş Kamera Sisteminin yanı sıra yanal park yardımı  
Aktif PDC acil durum fren fonksiyonu ve yola paralel ve dikey tam otomatik 
park etme becerisi sunan doğrusal kılavuz özellikli Park Asistanı yer alır.

 Geri görüş kamerası 15 km/sa’in altındaki hızlarda geri manevra yaparken 
(ör. park ederken) yönlendirmeyi artırır. Otomobilin arkasındaki alanı Kontrol 
Ekranı‘nda gösterir. Mesafe ve dönüş çapının ölçülmesine yönelik interaktif 
iz çizgileri, manevra yaparken engelleri renkli olarak işaretleyerek sürücüye 
destek olur.

 BMW ekranlı anahtar otomo-
bilin durumuna ilişkin çeşitli  
bilgileri gösterir ve seçilen işlev-
lerin entegre dokunmatik ekran 
aracılığıyla kumanda edilmesine 
olanak tanır.

 Emniyet kemeri4 gergi meka-
nizması ve kemer kuvvet sınırlayıcı-
ya sahip M emniyet kemerleri 
klasik M renklerinde son derece 
şık örgü vurgulara sahiptir. 
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DIŞ TASARIM RENKLERİ DÜNYASI.

[ BMW Tasarlayıcı ] Kendinize ait kişiselleştirilmiş BMW otomobilinizi yaratmak için Tasarlayıcı’yı 
kullanın. Tüm mevcut renk ve donanım seçenekleri arasından tercihinizi yapabilirsiniz. Daha 
fazla bilgi için: www.bmw.com.tr 

[Renk örnekleri] Bu renkler, renk ve malzemeler hakkında bir ön fikir vermeyi amaçlamaktadır.  
Bununla birlikte basılı dış tasarım, döşeme ve kaplama renkleri versiyonlarının tüm durumlarda 
orijinallerinin renk görünümünü birebir yansıtamayabileceği gözlemlenmiştir. Bu nedenle 

Yeni BMW katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

 Opak 668 Siyah  Opak 300 Alp Beyazı1

 Metalik A83 Buzul Gri

 Metalik A96 Beyaz / Mineral2

 Metalik A90 parlak efektli Sophisto Gri.2  Metalik 475 Safir Siyah

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

renk tercihlerinizi belirlemek için Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınıza danışmanızı 
tavsiye ederiz. Size orijinal renkleri göstermekten ve özel talepleriniz konusunda size yardımcı 
olmaktan memnuniyet duyacaklardır.

1 Aynı zamanda M Sport model için standart donanım olarak sunulur.
2 Aynı zamanda M Sport paket ile opsiyonel olarak sunulur.

Donanım

 Metalik C25 Royal Burgundy Kırmızı 
pırlanta efekti2

 Metalik B65 Metalik Kahverengi / Jatoba

 Metalik C10 Mediterranean Mavi

 Metalik C2S Jucaro Beji

 Metalik C2Y Mavi2

M SPORT PAKET
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İÇ TASARIM RENKLERİ.

Yeni BMW katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

 Temel Donanım 
 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sport paket

 Temel Donanım 
 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sport paket

 Temel Donanım 
 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sport paket

 Temel Donanım 
 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sport paket

 M Sport paket

 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sport paket

Dakota deri  
LCSW Siyah,  
Siyah iç tasarım

Dakota  
LCCY Canberra  
Beji deri, Canberra  
Beji iç tasarım

Dakota deri  
LCNL Siyah,  
mavi kontrast dikiş, 
Siyah iç tasarım.

Özel Nappa  
LZFK Siyah deri, 
kontrast renkte özel 
dikiş/deri fitil, Siyah 
iç tasarım rengi.

Dakota Deri  
LCRI Cognac,  
Siyah iç tasarım

Özel Nappa  
LZFI Fildişi Beyazı 
deri, kontrast renkte 
özel dikiş/deri fitil,  
Siyah iç tasarım rengi.

Dakota  
LCDO Canberra  
Beji deri, kontrast 
renkte özel dikiş/deri 
fitil, Canberra Beji iç 
tasarım rengi.

Özel Nappa  
LZNI Mocha deri, 
kontrast renkte özel 
dikiş/deri fitil, Siyah 
iç tasarım rengi.

Dakota  
LCFK Siyah deri,  
Siyah kontrast renkte 
özel dikiş/deri fitil

Özel Nappa  
LZFF Fildişi Beyazı 
deri, kontrast renkte 
özel dikiş/deri fitil,  
Siyah iç tasarım rengi.

Dakota LCFF  
Fildişi Beyazı deri, 
kontrast renkte özel 
dikiş/deri fitil, Siyah 
iç tasarım rengi.

Dakota  
LCRO Cognac deri, 
kontrast renkte özel 
dikiş/deri fitil, Siyah 
iç tasarım rengi

Aşağıdakilerle sunulur:Aşağıdakilerle sunulur:

Uzun veya kısa süreli normal kullanım dahi döşemede geri dönülmez hasara yol açabilir. Bu 
durum özellikle renk bırakan kumaştan yapılmış kıyafet kullanımından kaynaklanabilir.

1 Yalnızca Sensatec ön konsol ile birlikte sunulur.
2 Yalnızca comfort koltuklarla birlikte sunulur.

DERİ DERİ

Dakota deri  
LCFI Özel dikişli, 
kontrast fitilli  
Fildişi Beyazı

 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sport paket

 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sport paket

 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sport paket

 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sport paket

 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sport paket

 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sport paket

 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sport paket

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

Donanım

 Temel Donanım 
 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sport paket

 Temel Donanım 
 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sport paket

 Temel Donanım 
 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sport paket

Temel Donanım 
Luxury Line 
Sport Line 
M Sport paket

Temel Donanım 
Luxury Line 
Sport Line 
M Sport paket

 Temel Donanım 
 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sport paket

 Temel Donanım 
 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sport paket

 Temel Donanım 
 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sport paket

 Temel Donanım 
 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sport paket

 M Sport paket

Parlak Krom  
şeritli koyu mat  
Oksitlenmiş Gümüş 
iç kaplamalar

Parlak Krom  
şeritli Alüminyum 
Rhombicle  
iç kaplama

Parlak Krom şeritli 
alüminyum ince  
kesim iç kaplama

Parlak Krom  
şeritli parlak siyah  
iç kaplama

Parlak Krom şeritli 
‚Fineline‘ Ridge  
ahşap kaplama

Parlak Krom  
şeritli Fineline  
Cove Gözenekli  
Ahşap kaplama

Parlak Krom şeritli 
koyu desenli ceviz 
ahşap kaplama

Parlak Krom şeritli 
tanecikli kavak  
ahşap kaplama

Aşağıdakilerle sunulur: Aşağıdakilerle sunulur:

Aşağıdakilerle sunulur:

İÇ KAPLAMALAR İÇ KAPLAMALAR

Siyah

Canberra Beji

İÇ TASARIM 
RENKLERİ

Standart ve opsiyonel donanım ülkeye göre değişiklik gösterir. İç tasarım rengi seçilen döşeme rengine bağlıdır.

 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sport paket

Parlak Krom şeritli 
BMW Individiual  
Piano siyah  
iç kaplama
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JANTLAR VE LASTİKLER.

Yeni BMW katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

 17 inç, türbin kollu, stil 645 bicolor Orbit Gri hafif alaşım jantlar,  
BMW EfficientDynamics, 7.5J x 17, 225/60 R17 lastiklerle.

 17 inç, V kollu, stil 618 hafif alaşım jantlar, 7,5J x 17, 225/60 R17 lastiklerle. 

 18 inç, V kollu, stil 684 Koyu Gri hafif alaşım jantlar, 8Jx18,  
245/50 R18 lastiklerle.

 18 inç, Çok kollu, stil 619 hafif alaşım jantlar, 8J x 18, 245/50 R18 lastiklerle.

 19 inç, V kollu, stil 620, hafif alaşım jantlar, 8,5J x 19, 245/45 R19 lastiklerle. 20 inç, V kollu, stil 628, Bicolor hafif alaşım jantlar, karma ve runflat lastiklerle, 
önde 8,5J x 20 245/40 R20 lastikler, arkada 10J x 20 275/35 R20 lastikler.

 Standart donanım   Opsiyonel donanım   Aksesuarlar

 ORİJİNAL BMW AKSESUARLARI.

 Bej detaylı siyah renkte, saklama cepli, bagaj bölümünü kir ve dökülmelere 
karşı korumak üzere kenarları kalkık, uyumlu bagaj bölümü paspası.

 Premium kalitede 21 inç, bicolor Siyah, görünür tarafı parlak ve ağırlığı  
iyileştirilmiş, haddelenmiş çelik yataklı hafif alaşım jantlar. 8.5J x 21 jant, 245/35 
R21 96Y XL RSC ön lastikler ve 10J x 21 jant, 275/30 R21 98Y XL RSC arka  
lastiklerden oluşan run-flat karma lastiklerle birlikte jant ve lastik seti.

 Siyah renkli ve titanyum gümüşü yan çıtalara sahip modern port bagaj 520 litre 
kapasiteye sahiptir ve tüm BMW port bagaj sistemleriyle uyumludur. Her iki 
yandan açılabilme özelliğine ve iki yanda yüklemeyi kolaylaştıran ve hırsızlığı 
önleyen üçlü kilitleme sistemine sahiptir.

Yenilikçi iç ve dış tasarım, iletişim ve bilginin yanı sıra taşıma ve bagaj bölümü çözümlerini 
keşfedin. Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınız, size tüm Orijinal BMW Aksesuarları  

içeren özel bir aksesuar kataloğu sunmaktan ve önerilerde bulunmaktan mutluluk duyacaktır 
Daha fazla bilgiye şu adresten ulaşabilirsiniz: www.bmw.com/accessories

 Giysi askıları ayrıca sunulan bir 
tabana (gereklidir) yerleştirilir ve 
otomobil dışında da kullanılabilir.

 Apple iPad® 2, 3 veya 4 için 
güvenli yuva. Taşıyıcı temel  
taşıyıcıya takılır, 360 derece döner 
ve istendiği gibi açı verilir.

 Pro 2.0 arka bisiklet taşıyıcı  
hafif olmasına rağmen sağlamdır  
ve maksimum 60 kilogram taşıyabi-
lir. Kullanımı son derece kolaydır ve 
iki bisiklet veya e-bisiklet taşıyabilir 
(üç bisiklet taşıyabilecek şekilde  
genişletilebilir). Yatırma özelliği,  
bagaj bölümüne her zaman kolay  
erişilmesini sağlar.
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TEKNİK VERİLER.

BMW 6 Serisi GRAN TURISMO
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Ağırlık

Boş ağırlık AB1 kg 1795 1845 1840 1900 –
Boş ağırlık AB (xDrive)1 kg – 1910 1905 1955  2010
İzin verilen maksimum kg 2380 2450 2440 2510 –
İzin verilen maksimum (xDrive) kg – 2515 2500 2580 2615
İzin verilen yük kg 660 660 680 680 –
İzin verilen yük (xDrive) kg – 660 680 680  680
İzin verilen römork yükü, frensiz2 kg 750 750 750 750 –
İzin verilen römork yükü, frensiz (xDrive)2 kg – 750 750 750 750
İzin verilen römork yükü, frenli,  
maks. % 12 eğim/maks. % 8 eğim2 kg 2100/–3 2100/2100 2100/–3 2100/2100 –

İzin verilen römork yükü, frenli,  
maks. % 12 eğim/maks. % 8 eğim (xDrive)2 kg – 2100/2100 2100/–3 2100/2100 2100/2100

Bagaj bölümü kapasitesi ll 610 – 1800 610 – 1800  610 – 1800 610 – 1800  610 – 1800

Motor

Silindir/valf 4/4 6/4 4/4 6/4 6/4
Hacim cc3 1998 2998 1995 2993 2993

Nominal güç/nominal motor devri bg (kW)/
dev/dk

190 (258)/
5000 – 6500

250 (340)/
5500 – 6500

140 (190)/
4000

195 (265)/
4000

235 (320)/ 
4400

Azami tork/motor devri Nm/dev/dk 400/ 
1550 – 4400

450/ 
1380 – 5200

400/ 
1750 – 2500

620/ 
2000 – 2500

680/ 
1750 – 2250

Güç aktarımı

Sürüş konfigürasyonu Arkadan itişli Arkadan itiş 
/Dört çeker

Arkadan itiş 
/Dört çeker

Arkadan itiş 
/Dört çeker Dört çeker

Standart şanzıman Sekiz ileri Steptronic Sekiz ileri Steptronic Sekiz ileri Steptronic Sekiz ileri Steptronic Sekiz ileri Steptronic

Standart şanzıman (xDrive) – Sekiz ileri Steptronic Sekiz ileri Steptronic Sekiz ileri Steptronic Sekiz ileri Steptronic

Performans

Azami hız km/sa 2504 2504 220 2504 –
Azami hız (xDrive) km/sa – 2504 218 2504 2504

0 – 100 km/sa hızlanma sn 6,3 5,4 7,9 6,1 –
0 – 100 km/sa hızlanma (xDrive) sn – 5,3 8,0 6,0 5,3

Tüketim5, 6 – Bütün motorlar EU5 standardına uygundur

Şehir içi l/100 km 8,0 – 7,9 10,2 – 10,1 5,4 6,9 – 6,7 –
Şehir içi (xDrive) l/100 km  – 10,9 – 10,8 5,9 7,1 – 6,7 7,2 – 7,0
Şehir dışı l/100 km 5,9 – 5,7 6,4 – 6,1 4,6 – 4,5 5,1 – 4,8 –
Şehir dışı (xDrive) l/100 km  – 6,7 – 6,5 4,9 – 4,8 5,3 – 5,0 5,5 – 5,3
Ortalama l/100 km 6,7 – 6,5 7,7 – 7,6 4,9 – 4,8 5,8 – 5,5 –
Ortalama (xDrive) l/100 km  – 8,2 – 8,1 5,3 – 5,2 5,9 – 5,7 6,1 – 5,9
Egzoz emisyonu standardı (tip onaylı) EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp EU6c
CO2 emisyonu, ortalama gr/km 153 – 148 176 – 173 129 – 127 152 – 146 –
CO2 emisyonu, ortalama (xDrive) gr/km  – 187 – 184 139 – 136 156 – 151 161 – 155
Verimlilik sınıfı (xDrive) –3 –3 –3 –3 –3

Yakıt deposu kapasitesi, yaklaşık, l 68 68 66 66 66

Jantlar/lastikler

Lastik boyutları 225/60 R17 Y 225/60 R17 Y 225/60 R17 Y 225/60 R17 Y 225/60 R17 Y
Jant boyutları 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17
Malzeme Hafif alaşım Hafif alaşım Hafif alaşım Hafif alaşım Hafif alaşım 
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Teknik veriler

Teknik çizimlerdeki tüm boyutlar milimetre cinsinden verilmiştir.
Güç, yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu bilgileri standart şanzımanlı otomobiller için geçerlidir. [ ] içindeki rakamlar Steptronic şanzımanlı otomobillere aittir.

1 EC yüksüz ağırlık, standart donanıma sahip otomobilleri gösterir ve ilave donanımı içermez. Yüksüz ağırlığa % 90 oranında dolu depo ve 75 kg ağırlığında sürücü dahildir.  
 Opsiyonel donanım otomobilin ağırlığını, yükünü ve otomobilin aerodinamikleri üzerinde etkisi varsa azami hızını etkileyebilir. 
2 Römorkun gerçek toplam ağırlığı, maksimum çekme yükü göz önünde bulundurularak izin verilen maksimum römork yükünü aşmamalıdır. 
3 Geçici rakamlar; eksik rakamlar baskı sırasında mevcut olmayan değerlerdir. 
4 Elektronik olarak sınırlanmıştır. 
5 Benzinli motorların performans değerleri RON 98 yakıt kullanan otomobiller için geçerlidir. Yakıt tüketimi verileri , 2007/715 AB Mevzuatı’na uygun referans yakıtları kullanan  
 otomobiller için geçerlidir. Kurşunsuz RON 91 ve maksimum % 10 (E10) etanol içeriğine sahip daha yüksek RON değerine sahip yakıtlar da kullanılabilir. BMW RON 95 kurşunsuz  
 süper benzin kullanılmasını tavsiye etmektedir. 
6 Belirtilen yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu ve enerji tüketimi verileri, şu anda yürürlükte olan (AB) 2007/715 sayılı Avrupa Birliği Mevzuatı tarafından belirlenen ölçüm yöntemlerine  
 göre belirlenmiştir. Veriler Almanya’daki temel donanıma sahip bir otomobile atıfta bulunur ve ifade edilen mesafeler seçilen jant ve lastik boyutlarına göre farklılık gösterir; opsiyonel  
 donanım konfigürasyon süreci sırasında değiştirilebilir. Rakamlar yeni WLTP test döngüsü temel alınarak belirlenmiştir ve uyum amacıyla yeniden NEDC rakamlarına dönüştürülmüştür.  
 [Bu otomobiller için vergi ve otomobille ilgili diğer ücretlerin hesaplanmasında yine CO2 emisyonunu temel alan burada belirtilenler dışındaki değerler kullanılabilir.] 
7 BMW 640i xDrive ve BMW 630d xDrive: 1.540 mm. 
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BMW 640i xDrive Gran Turismo M Sport paket: 
BMW TwinPower Turbo sıralı 6 silindirli benzinli motor, 340 bg (250 kW), 20 inç çift 
kollu, stil 648 M, Bicolor BMW M hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle, Metalik Beyaz 
/ Mineral gövde rengi, özel dikişli ve kontrast fitilli Cognac “Dakota” deri comfort 
koltuklar, Parlak Krom şeritli BMW Individiual Piano Siyah iç kaplama, Sensatec Siyah 
ön konsol. 

Bu broşürde gösterilen modeller BMW AG tarafından Almanya pazarı için üretilen 
otomobillere ait donanım ve yapılandırma seçeneklerini (standart ve opsiyonel) gösterir. 
Bu broşürün baskıya girdiği tarih olan 16/03/2018’den sonra ya da diğer pazarlara özel 
gereklilikler uyarınca, farklı modellere ait standart ve opsiyonel donanımlarda ve yapı-
landırma seçeneklerinde değişiklikler meydana gelmiş olabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen 
Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınız ile bağlantıya geçin. Tasarım ve donanımda 
değişiklik yapılabilir. 

© BMW AG, Münih, Almanya. BMW AG, Münih’in yazılı izni olmaksızın  
kısmen veya tamamen kopyalanamaz. 
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