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Daha fazla bilgi, daha fazla sürüş keyfi. Yeni
BMW katalog uygulaması size yepyeni bir dijital ve
interaktif BMW deneyimi sunuyor. Akıllı telefonunuz
veya tabletiniz için BMW katalog uygulamasını
hemen indirin ve BMW otomobilinizi yeni bir bakış
açısıyla keşfedin.

Vizyon
Dış tasarım
İç tasarım
BMW M8 GTE Dinamikleri
BMW M850i xDrive Dinamikleri

Cesaretten ve cesarete neden her zamankinden
daha fazla ihtiyacımız olduğundan söz edelim.
Cesaret bağımsız ve rahatsızlık vericidir.
Cesaret soru sorar, yıkar ve farkına vardırır.
Cesur, yürekli seslere ihtiyacımız var.
Hepimizin.
Yeni fikirlere ve iyimserliğe ihtiyacımız var.
“Hayır” sözcüğünü yanıt olarak kabul
etmeyen hayalperestlere.
Öncülere inanırız.
Entelektüel elitizme, avangarda.
Duraklama ve geri kalmışlıkla savaşanlara.
Çünkü cesaret yalnızca ilerlemeyi bilir.
Kültürümüzün öncülerini geleceğe
ilham vermeye teşvik eder.
Görkemli bir yeni yaratmak için.
Üstün bir mükemmeliyet seviyesine ulaşır.
Yeni lüks kavramı cesur fikirlerde, sesini güçlü
bir şekilde duyurmak güveninde doğar.
Hiç kimse sormasa bile.

İLERLEMEYİ HER GÜN DENEYİMLİYORUZ.
GELECEĞİ. BUNA RAĞMEN HER ŞEYİ DAHA
ÖNCE GÖRDÜĞÜMÜZÜ HİSSEDİYORUZ. ARA
SIRA BİR ŞEYLER BİZİ ŞAŞIRTMIYOR DA DEĞİL.
BİZE DOKUNUYOR.

GÜÇ FİZİKSEL BİR MİKTARDIR. YALNIZCA
GELİŞTİRDİĞİNİZDE GÜCE YENİ BİR BOYUT
KAZANDIRABİLİRSİNİZ.

MUTLULUĞUN PEŞİNDE KOŞMAK, AŞKI ARAMAK,
BAŞARIYI KUTLAMAK, ENGELLERLE BAŞA
ÇIKMAK, EN İYİSİNE ULAŞMAK, İYİLEŞTİRMEK,
MÜKEMMEL KILMAK, BIRAKMAK.

HER ŞEYİN HIZLI OLDUĞU, MİLİSANİYELERLE
ÖLÇÜLEN BİR ZAMANDA YAŞIYORUZ. SİZ
PEŞİNDE DEĞİLSENİZ ZAMAN SİZDEN KOŞARAK
UZAKLAŞIYOR. YALNIZCA SİZ ONUN ÖNÜNE
GEÇEBİLİRSİNİZ.

YALNIZCA İZLERİ TAKİP EDENLER BAŞKALARININ
DAHA ÖNCE VARDIĞI YERLERE ULAŞIR. YENİ İZLER
BIRAKMANIN ZAMANI GELDİ.

ULAŞMAK İSTEDİĞİNİZ, BİR SINIR, BİR YER, BİR KİŞİ
YA DA BİR YOL OLABİLİR. BAZEN BUNU YALNIZCA
ULAŞTIĞINIZDA ANLARSINIZ.

VİZYON

2
“LÜKS, DUYGULARI
HAREKETE GEÇİRMELİ”

Modern mükemmelliği aramak ve
bulmak; BMW Group baş tasarımcısı
Adrian Van Hooydonk en ayrıcalıklı
otomobiller segmentinndeki yeni
görünüm hakkında konuşuyor
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
ADI ALTINDAKİ MODELLER BMW
PORTFÖYÜNDE YENİ BİR DÜNYANIN KAPILARINI AÇIYOR. ÇAĞDAŞ
LÜKSE YÖNELİK FİKRİNİZ NEDİR?
Müşterilerimize kendilerinin lüksü
nasıl tanımlamaları gerektiğini söylemek istemiyoruz ancak cazip, farklı
bir teklifte bulunmak istiyoruz. Lüks
algısı dünya çapında farklılık gösterir.
Ancak her yerde fark edilebilen ortak
görüş kişiye ait zamanın öneminin
artmasıdır. Küreselleşen dünyada bu
en değerli varlık olarak öne çıkıyor.
MÜKEMMELLİK VE SADELİK
ARZUSU MOBİLİTEDE NASIL
İFADE EDİLMİŞTİR?
Günümüzün mobil dünyasında
çeşitli ulaşım yöntemleriyle çok
daha fazla zaman geçiriyoruz. Otomobiller artık tekerlekleri olan evlere
benziyor. İnsan, içindeyken kendisini tamamen güvende hissetmek

istiyor. Dokunduğunuz direksiyon
veya sizi çevreleyen malzeme mükemmel hissettirmeli ve gözleriniz
gereksiz çizgiler ve ayrı bileşenlerden rahatsız olmamalıdır. Otomobilin iç tasarımı bir yaşam alanı olarak
görülmektedir. Mümkün olan en
yüksek kaliteyle çevrelenmiş olmayı
hedefler.
DIŞ GÖRÜNÜMDEKİ EN BÜYÜK
ZORLUK NEDİR?
Lüks dış dünyaya gerçekçi bir şekilde yansıtılmalıdır. İngilizcede bunun
karşılığı "sofistike" sözcüğü ile ifade
edilir. Dünya genelinde dört yerde,
fikir açısından birbiriyle sürekli bir rekabet içinde olan 700'den fazla kişiden oluşan tasarım ekibimiz için her
detay önemlidir. Tasarım en üst düzey kalite ve dayanıklılığı ifade ederken aynı zamanda güçlü duygular
da uyandırmalıdır. Her anı anlamlı ve
güzel bir şekilde, yoğun bir biçimde
geçirebilmek için lüks bir ekosistem,
bir model ailesi inşa ediyoruz. BMW
ürün yelpazesinde çağdaş sedan
modelleri, şık ve sportif coupé otomobiller gibi çeşitli ifade biçimlerinin
yanı sıra lüks bir ortam sunan otomobiller de mevcuttur.

YENİ TASARIMLARDA ÇİZGİLERİN
AZALTILMIŞ OLDUĞU DİKKATİNİZİ ÇEKECEK. TASARIMDA LÜKSÜ
DAHA BELİRSİZ KILARAK LÜKSÜ
ARTIRMAK İSTER MİSİNİZ?
Böylece tasarım daha net, daha
modern ve daha duygusal hale gelir.
İddialı bir yüzey oyunu ön planda yer
alırken dinamikler otomobil gövdesi
tarafından her zamankinden daha
fazla vurgulanır. Otomobilin az sayıda,
ancak keskin çizgileri yüzeylerin grafik tasarımını öne çıkarır. Otomobil
BMW'ye özgü sportif karakterinden
hiçbir şey kaybetmeden geniş yüzeylerle daha güçlü, sade ve çekici
görünüme sahiptir. Tüm bunlar otomobilin her bir detayı üzerinde ayrı
ayrı çalışılması sayesinde mümkün
oldu. BMW'ye göre, sürücünün
daha ilk bakışta nasıl bir deneyim yaşayacağı hakkında fikir sahibi olmalı.
Özellikle büyük ve son derece lüks
otomobillerimizde dikkat çekici bir
görünüme ve iç tasarımda kendinizi
mümkün olduğunca iyi hissetmenize
büyük önem veriyoruz. Bu bir özgürlük meselesidir ve bir BMW'de kendinizi güvende hissetmenizle ilgilidir.

DIŞ TASARIM
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SADE ÇİZGİLER.
Cömert kıvrımlara ve kaslı yüzeylere sahip yeni BMW 8 Serisi
Coupé özgüvenli ve sportif bir duruşa sahiptir. BMW tasarımcıları
gövdedeki çizgileri radikal şekilde azaltarak çağdaş otomobil tasarımında tamamen yeni bir siluete temel oluşturan yüzey ifadesini
mümkün kıldılar. Ön çamurluk davlumbazlarının hava kanalları arkasındaki hafifçe yükseltilmiş yan kısımlar otomotiv tasarımında hiç
bu kadar iddialı görünmemişti.

BMW 8 Serisi Coupé en önemli tasarım yeniliklerini
göz önünde bulundurarak lüks spor otomobiller için
tamamen yeni bir tasarım dili oluşturuyor

GÜÇLÜ ORANLAR.
En üst performans sınıfında bir BMW spor otomobile uygun,
sportif ve güçlü oranlar. Derin, geniş ve hamle yapmaya hazır
düz gövde asfalt üzerinde hızla hareket ediyor. Hacimli arka
çamurluk davlumbazları alçak bir ağırlık merkezi ve klasik
arkadan itiş özelliğini öne çıkarıyor. Böylelikle zarif kıvrımlı
yüzeylerle birlikte akıcı siluet ileriye hamle yapan zahmetsiz
ve doğal bir tutkuya işaret ediyor.

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER.

BMW’YE ÖZGÜ L BİÇİMİNDEKİ GENİŞ STOP LAMBALARI
YENİ BMW 8 SERİSİ COUPÉ’NİN GÜÇLÜ OMUZLARINI ÖNE ÇIKARIR.

MÜKEMMELLEŞTİRİLMİŞ DETAYLAR.
Minimalist ve yüzer hafif yan aynalar ya da klasik yarış otomobilleri
tarzında çift kemerli tavan gibi diğer göze çarpmayan detaylar,
kısıtlanmış formu ve dikkat çekmeyen lüksüne rağmen bir BMW
spor otomobile özgü şekilde bakan kişinin duygularını harekete
geçiren yeni BMW 8 Serisi Coupé’nin uyumlu genel görünümünü
tamamlar.

BMW tasarımcıları, BMW Böbrek Izgaraları, L biçiminde stop
lambaları veya arka camdaki tipik kıvrım gibi iyi bilinen BMW
tasarım öğelerini son derece modern bir yöntemle yorumladılar.
Örneğin öne doğru hamle yapan, köpek balığı burnu şeklindeki
BMW Böbrek Izgaraları BMW 507 veya BMW 3.0 CSL gibi ikonik
BMW yarış otomobillerine atıfta bulunur. BMW 8 Serisi Coupé’de
bulunan özellikle hassas ve geniş stop lambaları güçlü omuzları
vurgulamanın yanı sıra yolla güçlü bir temas da kurar.

TASARIM VE ÖNE ÇIKANLAR – DIŞ TASARIM

YAŞAM
FORMUNDA.
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İÇ TASARIM
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TASARIM VE ÖNE ÇIKANLAR – İÇ TASARIM

SPORTİF
OLMANIN LÜKSÜ.
Yeni BMW 8 Serisi Coupé iç tasarımında karşı konulmaz bir lükse sahiptir ve aynı zamanda taklit edilemeyecek kadar sportiftir. Seçkin malzemeler ve titiz işçilik,
birinci sınıf bir ortam yaratır. Ancak aynı zamanda yeni
BMW 8 Serisi Coupé’nin tasarım karakterine uygun
olarak tamamen dinamiktir. İç tasarımın kasıtlı doğrusal yönü tüm çizgilerin ileriye doğru hamle yapar gibi
görünmesini sağlar ve BMW’ye özgü, istikrarlı sürücü
odaklı yerleşim, kontrolün her zaman sürücüde olmasına yardımcı olur. Otomobile binin ve zarif bir biçimde
yorumlanmış yarışçı ruhu deneyimleyin.
PASLANMAZ ÇELİK KUMAŞ İÇ TASARIM KAPLAMALARI, İÇ TASARIMA
TEKNİK BİR DOKUNUŞLA DİNAMİK ÖZELLİKLERİ BELİRLER.

YENİ BMW 8 SERİSİ COUPÉ’NİN YARIŞ PİSTLERİNDEN
İLHAM ALAN İÇ TASARIMI EN İNCE DETAYINA KADAR
DİNAMİKTİR.
BMW 8 Serisi Coupé’de tüm çizgiler sürücünün bakış açısından
öne doğru ilerler ve dizginlenemeyen öne doğru hamle duygusunu
ilan eder. Bir spor otomobile özgü şekilde merkez konsol geniştir
ve dik şekilde yükselir. Burada sürüşle ilişkili tüm fonksiyonlar net
bir şekilde özetlenir, böylelikle sürücü her sürüş durumunda tam
kontrolün keyfini çıkarır. Ek olarak net bir biçimde yapılandırılmış
düzen yüksek kaliteli malzemelerin ve ferah yüzeylerin lüks etkisi
için gereken alanı yaratır.
BMW INDIVIDUAL “MERINO” TARTUFO DERİ KAPLAMADA ÇARPICI
KONTRAST DİKİŞLERİYLE KOLTUKLAR BİLE DİKKAT ÇEKER.

KARŞI KONULMAZ ŞEKİLDE LÜKS
VE AYNI ZAMANDA TAKLİT
EDİLEMEYECEK SEVİYEDE SPORTİF.
KARAKTERDEN ÖDÜN VERMEDEN İKİ DÜNYA SUNAN
YENİ BMW 8 SERİSİ COUPÉ SPORTİF ÖZELLİKLERİ
MUTLAK LÜKSLE BİRLEŞTİRİYOR.
Klasik spordan modern şıklığa kadar, iç tasarım bile benzersiz,
lüks bir atmosfere sahiptir. Temel donanımla başlayarak, ön konsol
ve kapı panelleri deri kaplıdır ve kontrast dikişe sahiptir. Vernasca1
deri, genişletilmiş içeriğiyle2 Merino deri veya BMW Individual
Merino3 deri döşeme iç tasarımın kişisellik iddiasını vurgular. Ön
konsol ve kapılar arasındaki akıcı geçişler gibi tasarım öğeleri sürücüyü ve öndeki yolcuyu dört bir yandan eşit şekilde saran, ayrıcalıklı bir tasarım deneyimi yaratır. Elde üretilmiş cam uygulamalar4
dokunma ve görme duyularına yönelik bir deneyimdir. Vites seçim
kolu, Start/Stop düğmesi, iDrive Butonu veya ses kontrol düğmesi
gibi belirli kumanda öğeleri üzerinde yüksek kalitede vurgu yapar
ve şık ortama katkıda bulunur.
1
2
3
4

840d xDrive modeli için standarttır.
BMW M850i xDrive modeli için standarttır.
Donanım 03/2019’dan itibaren opsiyonel olarak sunulur.
Opsiyonel donanım olarak sunulur.

AYRICALIĞI YANSITAN “CRAFTEDCLARITY” CAM UYGULAMALARI
ELDE ÜRETİLİR VE İÇ TASARIMIN BELİRLİ ÖĞELERİNİ SÜSLER.

BMW M8 GTE DİNAMİKLERİ

BMW M8 GTE DİNAMİKLERİ
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TASARIM VE ÖNE ÇIKANLAR – BMW M8 GTE DİNAMİKLERİ

TAVİZ YOK.
BMW M8 GTE daha ilk bakışta saygı uyandırır. Yeni BMW Bö brek Izgaraları, geniş aks
aralıklı arka bölüm, çamurluk davlumbazları
ve hava çıkışları ile genel aerodinamik özellikler her rakibine yarış pistlerinin ne anlama
geldiğini anlatır.
Gerçekten de ayarlar ve motor gücü profesyonel bir yarışçı otomobilinin en önemli
özellikleridir. Ancak bu güçlü yanlar aynı zamanda ilk bakışta dikkat çekmelidir. Bu açıdan BMW M8 GTE, BMW tarafından üretilen
en istikrarlı yarış otomobilidir. Bu duruş seri
üretim modelinde de hemen fark edilir. Uzatılmış motor kapağı ve arka tekerleklerin oranları bir spor otomobilin genlerini hemen
belli eder, seri üretim modelin yan kısımları
BMW M8 GTE’ye kıyasla yalnızca 100 milimetre daha dardır.
Yeni bir yarış otomobilinin geliştirilmesi birkaç
yıl sürebilir. Sürücü olarak siz de bizzat deneyimleyip geri bildirimde bulunabilirsiniz.
Uzmanlar ise seri üretim modellerin tanınmış
M görünümünü temel alan dış aynaların şekli
gibi detaylar üzerinde çalışır ve otomobilin
yan kısımlarındaki akıcılığı artırır. Geliştirilmesinin ardından BMW M8 GTE’yi yarış pistinde
kullanan ilk kişi olma onurunu elde ettim.
Çok duygusal bir andı ve ilk andan itibaren

mükemmel bir işbirliğiydi. Hayranlık uyandıran
etki seri üretim modelinde hemen fark ediliyordu ve kendinizi anında otomobil tarafından çepeçevre sarılmış hissediyordunuz.
Otomobile binip sürmekten öte, otomobille
tek vücut haline geldiğinizi söyleyebilirim.
Her şey ergonomik olduğunu hissettiriyor.
Kokpitin yapısı, direksiyon üzerindeki ayarlar,
sürücü odaklı yapı söz konusu olduğunda
hiçbir taviz verilmediğini gösterir. Yarış pistinde temel önem taşıyan aynı kendine güveni
hissediyorum. Özellikle 24 saatlik Le Mans
gibi dikkatinizi hiçbir şeyin dağıtmaması gereken ve hiçbir pürüz olmadan programa uymak zorunda olduğunuz bir yarışta. Saatlerin,
turların ardından, finalde yerinizi almak için.
Rakiplerinize BMW M8’in yeni tasarım detaylarından karakteristik ince stop lambalarını
gösterin.

Martin Tomczyk.
BMW M8 GTE’nin geliştirilmesine katkıda
bulunan yarış pilotu ve uzun mesafe sürücüsü.
Hiçbir pilot yeni BMW M8 GTE ile bu kadar
fazla kilometre kat etmedi.

19 İNÇ M SPORT FREN, EN ZORLU
YÜKLERDE BİLE EN HASSAS SEVİYE
VE EN ÜST DÜZEYDE FREN
PERFORMANSIYLA ETKİLEYİCİDİR.

BMW M850i xDRIVE DİNAMİKLERİ
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BMW M850i xDRIVE DİNAMİKLERİ
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Yeni BMW M850i xDrive Coupé’nin yarışçı genleri her sürüş durumunda
kendini belli eder. Gövde sertliği ve takviye edilmiş bileşenler her direksiyon
komutunun doğrudan uygulanabilmesini sağlar. Özel olarak ayarlanmış
BMW xDrive dört çeker ve kontrollü M Sport diferansiyel, daha önce yalnızca
arkadan itişli otomobillere özgü bir çeviklikle virajlardan çıkışta hızlanırken
maksimum çekiş sağlar. 19 inç M Sport fren, en zorlu yüklerde bile en
hassas seviye ve en üst düzeyde fren performansıyla etkileyicidir. Maksimum
yanal kuvvetler, standart spor karma lastiklerle dengelenir. Integral Aktif
Direksiyon her devir aralığında mükemmel bir yönlendirme ve maksimum
seviyede güvenli bir hızlanma sağlar. Yeni BMW 8 Serisi Coupé, standart
olarak Adaptif M süspansiyon ile birlikte sunulur. Her türlü zeminde yol
tutuşu ve sürücünün konforlu veya sportif süspansiyon ayarları arasından
seçim yapabilmesini sağlar. Performansın yeni boyutuna hoş geldiniz!

390 kW
(530 bg) güç çıkışı

3,7 sn
0 –100 km/sa
MAKSİMUM 350 BAR YÜKSEK HASSASİYETLİ
ENJEKSİYON, ÇİFT VANOS VE VALVETRONIC,
PERFORMANS VE VERİMLİLİK AÇISINDAN
STANDARTLARI BELİRLER.

4,395 cm3

PROFESYONEL ADAPTİF M SÜSPANSİYON:
TÜM HIZLARDA GÜVENLİ VİRAJ DÖNÜŞLERİ.

BMW M850I XDRIVE COUPÉ: SINIRDA YAŞAR.
Gaz pedalına basılmasıyla 4,4 litre kapasiteli TwinPower Turbo 8 silindirli benzinli motor asfaltın
her metresine kararlı bir şekilde atılır. Üstün devir gücü hassas dozajıyla hissedilebilir sınırlara
yaklaşırken sürücünün nabız atışlarını da hızlandırır. İki TwinScroll egzoz gazlı turboşarj, özel
kaplamalı silindir gömlekleri ve iki soğutucusuyla maksimum performans için tasarlanan soğutucu paketi, giriş radyatörü ve yalnızca yarış otomobillerinde bulunan 1000 watt fan. Spor
egzoz sistemi istek üzerine V8 motorun yük değişimini güçlü bir karakterle vurgular, ancak
seçili sürüş deneyimi moduna bağlı olarak bir düğmeyle daha sakin bir tona kavuşur.

Hacim

Son derece çevik, şaşırtıcı derecede konforlu Profesyonel Adaptif M süspansiyon tipik dinamik
özellikleri akıcılık ve denge ile bir araya getirir. Elektromekanik gövde yana yatma dengeleme
özelliği virajlarda yana yatma eğilimini azaltır ve çok yüksek hızlarda viraj dönmeyi mümkün
kılar. Duruma bağlı olarak dengeleyici veya çevik bir sürüş tavrını benimser. Bu sayede sürücü
hızlı viraj dönüşlerinde veya hızlı yön değiştirmeler sırasında tam hakimiyet ve hızlı tepki veren
kullanımın keyfini çıkarır.
1

1

Donanım yalnızca BMW M850i xDrive için sunulmaktadır.

750 Nm
Tork

ÜSTÜN MÜHENDİSLİK ÖRNEĞİ: BMW TWINPOWER TURBO V8 BENZİNLİ MOTOR
BMW 850i xDRIVE’IN GÜÇLÜ MERKEZİNİ OLUŞTURUR.

GAZ PEDALINA
BASILMASIYLA
4,4 LİTRE KAPASİTELİ
TWINPOWER TURBO
8 SİLİNDİRLİ BENZİNLİ
MOTOR ASFALTIN HER
METRESİNE KARARLI
BİR ŞEKİLDE ATILIR.

GÖVDENİN YANA YATMASINI DENGELEYEN ADAPTİF PROFESYONEL M SÜSPANSİYON
VE BMW xDRIVE’IN EN YENİ NESLİ SAYESİNDE BMW M850i COUPÉ KONFORLU VE SON
DERECE SPORTİFTİR.

TASARIM VE ÖNE ÇIKANLAR – BMW M850i xDRIVE DİNAMİKLERİ

YOLDA DAHA YÜKSEK PERFORMANS
İÇİN YARIŞLARDAN GELEN İNOVASYON.

BMW M850i xDRIVE DİNAMİKLERİ
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TASARIM VE ÖNE ÇIKANLAR – BMW M850i xDRIVE DİNAMİKLERİ

Karbon fiber tavanda
“Doppia Gobba”
çifte kıvrım

ELEKTRİKLİ OLARAK AYARLANABİLEN DIŞ AYNALAR KARBON FİBER AYNA KAPAKLARIYLA
ÖZELLİKLE SPORTİFTİR. YENİ BMW M850i xDRIVE’IN AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİ
İYİLEŞTİRMEK ÜZERE TASARLANMIŞTIR.

Aerodinamik
dış aynalar

SONZUZA KADAR
SÜREN BİR ETKİ.
Yeni BMW M850i xDrive hızlı olmasının yanı sıra hızlı görünüme de sahiptir.
Tasarımı, kesintisiz dinamikler sergiler ve hiçbir soruyu yanıtsız bırakmayan
bir ifade oluşturur. Sunset Turuncu renkte ve karbon fiber öğelerle kaplı
safkan spor otomobil 20 inç M hafif alaşım jantları üzerinde bir an önce
harekete geçmek ister.

Yükseğe konumlandırılmış
farlarla yolda
alçak pozisyon
DAHA FAZLA HAFİFLİK İÇİN DAHA FAZLA KARBON FİBER.
DIŞ TASARIM İÇİN M KARBON PAKETİ VE M KARBON-FİBER TAVAN.

Önde büyük
hava girişleri

Her detayında karbon fiber kullanan özel M karbon dış tasarım paketi1, 2, BMW 8 Serisi Coupé’nin
herkesin dikkatini çeken safkan bir spor otomobil olmasını sağlayan standart entegre karbon
parçalara, karbon fiberden üretilmiş ilave tasarım öğeleri katar. Ayna kapakları, hava girişleri, egzoz
çıkışları etrafındaki dekoratif öğeler, karbon fiberden M arka spoyler ve keskin çizgilere sahip
arka difüzörle BMW 8 Serisi Coupé motor sporları karakterini hem görsel hem de içerik olarak
yansıtır. M karbon fiber tavan1, her şeyden en iyi şekilde yararlanma felsefesini açıkça ifade ederek, her yolculukta maksimum dinamikleri deneyimlemek isteyenler için ideal koşulları oluşturur.
1
2

Opsiyonel donanım olarak sunulur.
Donanım yalnızca BMW M850i xDrive için sunulmaktadır.

HAREKETSİZ DURMAK
İSTEMEYEN, SAFKAN
BİR SPOR OTOMOBİL.

BMW M CARBON-FİBER TAVAN SON DERECE HAFİF OLMASININ YANI SIRA DENGELİ BİR
MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR. BMW M850i xDRIVE’IN ADRENALİN DOLU GÖRÜNÜMÜNÜ
YENİ BİR SEVİYEYE ÇIKARIR.

VİZYON

3
YENİLİKÇİLİKLE
İFADE EDİLEN
DUYGU.

Düşünceler oluşturuldu, fikirler detaylı
şekilde tartışıldı ve bilgi sınırlarına kadar
zorlandı. Yenilikçi teknolojiler geliştirildi,
konfor ve verimlilik artırıldı ve performans
seviyesi yükseltildi. Ancak tüm bunlar
bilgi, beceri ve öncü ruhu öne çıkarmak
yerine özel bir duygu olan sürüş keyfini
elle tutulabilir hale getirmeyi amaçladı.
Teknoloji, yeni BMW 8 Serisi Coupé'de
duygulara dönüşüyor.
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SÜRÜŞ ASİSTANI

Gelecekte otonom sürüşe giden yolda yenilikçi
BMW Kişisel Yardımcı Pilot sürücü asistan sistemleri
sürücüyü monoton, zorlu ve karmaşık durumlarda
desteklemek üzere şimdiden çok sayıda akıllı yarı
otonom sistemler sunuyor. İster talep üzerine etkinleştirilmiş ister arka planda bir asistan olarak çalışıyor
olsun, BMW Kişisel Yardımcı Pilot teknolojileri yeni
BMW 8 Serisi Coupé’yi sürmeyi ve park etmeyi çok
daha güvenli, konforlu ve rahat hale getirir.

CESARET VERİR: PARK ASİSTANI PLUS.
Park Asistanı Plus2, 3, otomobilin park edilmesini ve manevraları
kolaylaştırır. Diğer özellikler arasında Üst Görüş, Panoramik
Görünüm ve Uzaktan 3D4 görünümü içeren Çevre Görüş Kamera
Sisteminin yanı sıra ve doğrusal kılavuzlu Park Asistanı ve Geri
Vites Asistanı da yer alır.

PROFESYONEL SÜRÜŞ ASİSTANI İHTİYAÇ
DUYDUĞUNUZDA YANINIZDA.

OTOMATİK HIZ LİMİTİ ASİSTANI¹, AKTİF CRUİSE CONTROL
FONKSİYONUNU GELECEK HIZ LİMİTLERİNE GÖRE DİNAMİK
OLARAK UYARLAR.

SÜRÜŞ ASİSTANI GÜVENLİK PAKETİ SÜRÜCÜYÜ ÇEŞİTLİ TEHLİKELİ
DURUMDA DESTEKLER VE ACİL DURUMDA OTOMATİK OLARAK
FREN YAPAR.

Profesyonel Sürüş Asistanı3 trafik sıkışıklıkları sırasında veya karmaşık durumlarda kısmen otonom sürüşe yönelik akıllı fonksiyonlarla sürücüyü destekler. Fren müdahalesi özellikli önden çarpışma
uyarısı dahil olmak üzere Dur & Kalk İşlevli Aktif Cruise Control
maksimum 210km/sa hızı ve öndeki otomobille aranızdaki mesafeyi
korur. Direksiyon ve şerit kontrol asistanı maksimum 210km/sa
hıza kadar otomobili güvenle şeridinde tutar. Aktif yandan darbe
koruması özelliğine sahip Şeritte Tutma Yardımı direksiyona müdahale ederek sürücünün şeridini istem dışı terk etmesini engeller.

1
2
3
4

Bu özellik Professional Sürüş Asistanı’nın bir parçasıdır.
2018’in 4. çeyreğinden itibaren eksiksiz olarak sunulması planlanmaktadır.
Opsiyonel donanım olarak sunulur.
Uzaktan 3D Görünüm için Uzaktan Kontrol Fonksiyonları gereklidir.

YENİLİK VE TEKNOLOJİ. – SÜRÜŞ ASİSTANI

İNCELİKLE TASARLANMIŞ
SÜRÜŞ KEYFİ.
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BAĞLANTI VE HABER-EĞLENCE

Yeni BMW 8 Serisi Coupé bağlantı söz konusu olduğunda da yeni bir çağın öncüsüdür. Yenilikler arasında
BMW Live Profesyonel Kokpit ve BMW İşletim Sistemi
7.0 yer alır. Yüksek kaliteli ekran ağından oluşan bu
sistem dokunmatik özellikli, yüksek çözünürlüklü
10,25 inç Kontrol Ekranı ve tamamen dijital 12.3 inç
gösterge ekranını içerir. Gösterge ekranı üzerinde
yenilikçi işletim konsepti hareket, ses ve dokunmatik
kontrol aracılığıyla sezgisel şekilde çalışır ve tüm ekranları kişiselleştirmek için çeşitli seçenekler mevcuttur.
BMW HEAD-UP DISPLAY, SÜRÜŞE İLİŞKİN BİLGİLERİ DİKKATİ
DAĞITMADAN SÜRÜCÜNÜN GÖRÜŞ ALANINA YANSITIR.

YENİLİKÇİ BİLGİ: YENİLİKÇİ İŞLETİM SİSTEMİYLE
BMW LIVE PROFESYONEL KOKPİT.

PROFESSIONAL NAVİGASYON SİSTEMİ İLE
GİDECEĞİNİZ YERE KONFORLU ULAŞIM.

Öğrenen navigasyon sistemine sahip yenilikçi BMW Live Profesyonel Kokpit BMW’ye özgü sürücü odaklı yapının öne çıkan yeni
özelliğidir. Tüm bilgiler, yüksek çözünürlüklü 10,25 inç Kontrol Ekranı
ve tam dijital 12,3 inç gösterge ekranından oluşan yüksek kaliteli
bir ekran ağı üzerinde net bir biçimde gösterilir. BMW İşletim Sistemi
7.0’ın kişisel olarak yapılandırılabilen işletim konsepti sayesinde
hareketler, konuşma, dokunmatik ekran ve iDrive Butonu aracılığıyla
otomobil fonksiyonlarını daha sezgisel şekilde kumanda etmek
mümkündür. Kumandanın gelişmiş işlevselliği sayesinde uygulamalar gibi dijital hizmetler doğrudan seçilebilir. Genişletilmiş ekrana
sahip BMW Head-Up Display sürücünün dikkatini trafikten ayırmadan bilgileri doğrudan sürücünün görüş alanı içine yansıtır.

Yenilikçi işletim konsepti, yüksek kalitede ekranlar ve en yeni ağ
bağlantısı sayesinde Professional Navigation Sistemi1 yeni nesil
bir deneyim sunuyor. Dinamik haritalama benzersiz bir rehberlik
deneyimini mümkün kılıyor. Adres verileri iDrive dokunmatik
controller ile elle, dokunmatik ekran veya ses kontrolü kullanılarak
kolaylıkla girilebilir. Navigasyonun kendisi dahi görsel açıdan büyüleyicidir. Üç boyutlu olarak tasarlanmış, harita arka planı olarak
uydu görüntülerinin yanı sıra manzaraların foto gerçekçi bir sunumla görüntülenmesiyle her yolculuk bilgilendirici bir deneyim
halini alır. Navigasyon içeriği yeni bir formda çok işlevli gösterge
ekranının merkezinde yer alır.
1

Sistem BMW ConnectedDrive’ın bir parçası olarak belirli Avrupa ülkelerinde yerel
haritaları üç yıl boyunca yılda dört kez otomatik olarak günceller.

Bazı ConnectedDrive Hizmetleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
Daha fazla bilgi için lütfen Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınız ile iletişime geçin

YENİ KULLANICI ARAYÜZÜ SEZGİSEL KULLANIMA İZİN VERİR
VE DEĞİŞKEN BİLEŞENLERİYLE İHTİYACINIZA GÖRE AYARLANABİLİR.

YENİLİK VE TEKNOLOJİ. – BAĞLANTI VE HABER/EĞLENCE

YENİ
GERÇEKLİKLER YARATIR.
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KONFOR VE İŞLEVSELLİK

GÖZE HİTAP EDEN DİNAMİK İÇ
TASARIM AYDINLATMASI.

Konfor Erişim Sistemi ile Yeni BMW 8 Serisi Coupé’nin
konforunu daha yola çıkmadan otomobile bindiğinizde
hissedersiniz. Artık otomobilin kilitlerini açmak için
anahtara ihtiyacınız yok çünkü BMW Inovasyonu Dijital
Anahtar ile akıllı telefonunuz bu işlevi üstlenir. Dijital
anahtarı kapı koluna tuttuğunuzda kapı kilitleri açılır.
İç kısımda ise dinamik iç aydınlatma sizi karşılarken
Bowers & Wilkins Diamond surround ses sistemi de
sizi kristal netliğinde sesiyle sarmalar. Tüm bunlar
yeni BMW 8 Serisi Coupé daha hareket bile etmeden
başlayan heyecan verici sürüş deneyimine sizi hazırlar.

Dinamik iç aydınlatma iç tasarıma en iyi ortam, dolaylı aydınlatma
ve vurguların yer aldığı benzersiz bir atmosfer kazandırır. Çeşitli
görünmez LED’ler ve optik fiber bağlantılar çeşitli ayarlanabilir
renklerde kontrol edilebilir. Otomobile binerken ve inerken ya da
telefon çağrısı gibi eylemler sırasında önceden yapılandırılmış,
dinamik aydınlatma efekti tüm bileşenlerin uyumlu etkileşimi
sayesinde dikkat çekici bir görsel deneyim yaratır.

DURUŞU DESTEKLEYEN
ÇOK İŞLEVLİ KOLTUKLAR.

PERFORMANSIN MERKEZİNDE
SİZ VE SÜRÜŞ DENEYİMİNİZ.

Lüks tanımıyla sportif özellikler sunan BMW 8 Serisi Coupé’nin
çok işlevli koltukları1 spor bir koltuktan istenebilecek tüm gereklilikleri fazlasıyla yerine getirir. Yükseltilmiş omuz kısmına sahip ekstra
alçak oturma pozisyonu ve entegre başlık, sürücünün gücün tam
ortasında oturmasını sağlarken, kapsamlı elektrikli ayar seçeneklerine sahip konforlu koltuk ayarı maksimum yanal destek sunar.
Diğer yandan aktif koltuk havalandırması klimalı koltuğun2, 3 her zaman ideal koltuk sıcaklığı sağlar ve çarpıcı dikişler ve özel kontrast
dikiş ise görsel açıdan da oturma deneyimi sunar.
1
2
3

BMW M850i xDrive için standart, BMW 840d xDrive için opsiyonel olarak sunulur.
Opsiyonel donanım olarak sunulur.
Yalnızca ek donanımla birlikte sunulur.

YENİLİK VE TEKNOLOJİ – KONFOR VE İŞLEVSELLİK

SÜRPRİZLER
VE DOKUNUŞLAR.
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YENİLİK VE TEKNOLOJİ – KONFOR VE İŞLEVSELLİK

SERVİSE GİTMEDEN HER ZAMAN GÜNCEL KALIN:
UZAKTAN YAZILIM YÜKSELTME.
Uzaktan Yazılım Yükseltme otomobilinizin yazılımının her zaman
güncel olmasını sağlar. BMW Connected ile mevcut otomobil
yazılımını akıllı telefonunuza kolaylıkla indirebilirsiniz. Bir sonraki
gezinizde yüklenir ve kurulur. Bu sayede yazılım deneyimi ilk
günden itibaren her zaman güncel kalır ve kullanımı rahattır.

YUMUŞATILMIŞ SES VE SAF SES KEYFİ.
BOWERS & WILKINS DIAMOND SURROUND
SES SİSTEMİ.

YENİ DENEYİMLERE AÇIK OLUN:
DİJİTAL ANAHTAR.
Daha akıllı bir anahtar olan Dijital Anahtarla1 birlikte otomobil
anahtarının imzası akıllı telefonunuzun BMW Connected App
uygulamasına kolaylıkla kaydedilebilir. BMW 8 Serisi Coupé’nin
kapı kolunda yer alan NFC okuyucusu bu imzayı tanır ve kapıyı
güvenli ve ayrı bir anahtara gerek olmadan açar. Akıllı telefonda
aynı anda birden fazla anahtar imzası saklanabilir2, hatta otomobilinizi uzaktan birine ödünç vermek basit ve kolay hale gelir.
1

2

Donanım opsiyonel olarak yalnızca belirli Samsung akıllı telefon modelleriyle birlikte
sunulur. Opsiyonel “Konfor Erişim Sistemi”ne dahildir. Alternatif olarak 2018’in dördüncü
çeyreğinden itibaren otomobili NFC anahtar kart aracılığıyla açma ve çalıştırma olanağı
da sunulacaktır.
Fonksiyon opsiyonel olarak sunulur.

Yedi alüminyum Kevlar orta frekans hoparlörü. Dört alüminyum
tweeter. Üç elmas tweeter. İki Rohacell çekirdekli subwoofer.
Ek olarak 10 kanallı amplifikatör ve her sürüş durumunda hoparlörleri kontrol ederek mükemmel bir ses kalitesi sağlayan mikrofon
destekli dinamik sürüş sesi düzenleme özelliği. Bowers & Wilkins
Diamond surround ses sistemi1, 2, benzersiz, üst düzey bir ses deneyimi yaratmak üzere seçkin malzemeleri ve yüksek teknolojiyi
bir araya getirir.
1
2

Opsiyonel donanım olarak sunulur.
11/18’dan itibaren sunulacaktır.

VİZYON

4
HEDEFLERİNİZE
YALNIZCA KENDİ
YOLUNUZDAN
ULAŞABİLİRSİNİZ.

Elde üretilmiş, ayrıcalıklı ve özel
malzemeler. Renkler, yüzeyler ve
şekiller üzerinde topladığı bakışlar kadar
kişiseldir. Fikirler ve beklentiler ödün
vermeksizin karşılanır ve hatta ötesine
geçilir. Detaylar yalnızca detay değildir.
Yeni BMW 8 Serisi Coupé’de
tasarımı oluşturur.
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B İ RE YSEL L İĞ İ N YA N S I M A S I .

Yeni BMW 8 Serisi Coupé’yi sürmek otomobile ilişkin hayallerinizin peşinden gitmek ve
standart donanımla bile hiçbir şeyden ödün vermemektir. BMW Individual ayrıcalıklı olanı
çok daha olağanüstü bir hale getirmenizi mümkün kılar. Kişisel tercihinize uygun en şık dış
ve iç donanım seçenekleri arasından tercih yapmak için kendinize zaman ayırın. Ya da yeni
BMW 8 Serisi Coupé’nin size özgü bir versiyonunu yaratabilirsiniz. Prensip olarak aklınıza
gelebilecek her şey mümkündür, zaten bu sebeple BMW Individual olarak anılmaktadır.

Özel Saf Metalik Gri gövde rengi1, chiaroscuro kontrastlarla birlikte erimiş metal izlenimi verir. Bu etki en ince alüminyum nano parçacıklar
içeren ve ileri teknikler kullanılarak zımparalanıp parlatılan temel katıyla başlar ve ikinci kat ve cila ile tamamlanır. Böylece dikkat çeken
parlaklık ve derinlik içeren bir gövde rengi elde edilir.
1

03/19’dan itibaren sunulacaktır.

İlk olarak Piano Siyah BMW Individual iç kaplamalara derin ve parlak bir etkiye
sahip olana dek birden fazla piyano cilası uygulanarak parlatılan birkaç kat ahşap
kaplama uygulanır. İç tasarımda güçlü, asil bir atmosfer oluşturur.

İlham veren bu sanatsal tasarım, yeni BMW 8 Serisi Coupé
için BMW Individual malzeme çeşitlerini gösterir.

Sheer
Driving Pleasure

Fildişi Beyazı BMW Individual “Merino” deri BMW Individual’ın mükemmelliğini
ortaya koyar. Yüzeyinde kusur bulunmayan, yapay kabartmalara sahip olmayan
veya yüzey işlemine ya da karmaşık tambur boyamasına tabi tutulmamış özel
premium kalitede deri BMW Individual’ı tercih etmeye değer.

BU MODELE AİT BMW INDIVIDUAL DONANIMININ
TÜM YELPAZESİNİ KEŞFEDİN. iOS VE ANDROID
İÇİN BMW KATALOG UYGULAMALARI.

DONANIM – BMW INDIVIDUAL

BM W INDI V IDUA L.

ELMASI ELMAS YAPAN KESİMİDİR.
YENİ BMW 8 SERİSİ COUPÉ –
BMW INDIVIDUAL’DAN İLHAM ALDI.
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DIŞ TASARIM RENKLERİ DÜNYASI

 Metalik 416 Karbon Siyah

Barcelona Mavisi mi veya Sunset Turuncu mu? Sonic Speed Mavi
veya Dravite Gri mi? Yeni BMW 8 Serisi Coupé’nin dışa dönük metalik
renk paleti seçenekleriyle sizi şımartacak. Hangi rengi seçerseniz
seçin tutku ve karakteri öne çıkaracak çığır açan bir tasarım ve kesintisiz
dinamikleri elde edersiniz.

 Metalik WC38 Barcelona Mavi

 Metalik WC38 Barcelona Mavi

DONANIM – DIŞ TASARIM RENKLERİ DÜNYASI

HANGİ RENK SİZE
SÜRÜŞ KEYFİ VERİYOR?

 STANDART DONANIM
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M SPORT PAKET

 OPSIYONEL DONANIM

1

[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 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.

2
3
4

Yalnızca 840d xDrive modelinde bulunur.
11/18’dan itibaren sunulacaktır.
03/19’dan itibaren sunulacaktır.
07/19’dan itibaren sunulacaktır.

 BMW Individual X10 Metalik
Tanzanite Mavi3
 BMW Individual 490 Metalik
Mat Koyu Kahverengi3
 BMW Individual 490 Metalik
Kaşmir Gümüş Gri3
 BMW Individual 490 Metalik
Mat Koyu Gümüş3

 BMW Individual X14 Metalik
Almandine Kahverengi4
 BMW Individual 490 Saf Metal
Gümüş3
 BMW Individual 490 Metalik
Mat Arktik Gri3
 BMW Individual 490 Metalik
Mat Beyaz3

 Metalik WX1C Aventurine Kırmızısı II3
 BMW Individual 490 Metalik
Parlak Beyaz3
Sınırsız renk çeşitliliği. Bireysel bir gövde rengi mi istiyorsunuz? BMW Individual tercihinizle
ilgili önerilerde bulunmaktan memnuniyet duyacaktır.

 BMW Individual X1D Frozen Bluestone
metallic4

 Metalik WC36 Dravite Gri

 Metalik A96 Beyaz / Mineral
 Metalik C2Y Mavi1

 Metalik 475 Safir Siyah

 Metalik C1A Sonic Speed Mavi

 Metalik C1X Sunset Turuncu

 Metalik C1X Sunset Turuncu

 Metalik WC35 Blueridge Mountain1, 2

 Metalik WC38 Barcelona Mavi

 Opak 300 Alp Beyazı

BMW INDIVIDUAL.
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BENZERSİZ İKİ RENK.

PASLANMAZ ÇELİK KUMAŞ İÇ KAPLAMALAR YENİ
BMW 8 SERİSİ COUPÉ’NİN İÇ TASARIMINA ÇARPICI,
SPORTİF BİR HAVA KAZANDIRIR.

Güvenilir bir stil yarış dinamikleriyle buluştuğunda
sonuç büyüleyicidir. Tartufo ve Siyah olmak üzere iki
renkli BMW Individual Merino deri kaplama, paslanmaz
çelik kumaş iç kaplamalarla birlikte güveni ve heyecan
verici spor otomobil hissini aynı anda yansıtır.

BMW INDIVIDUAL “MERINO” BOYANMIŞ, YUMUŞAK DERİ, PARLAKLIĞI
VE GÜÇLÜ BİR KARAKTERE SAHİP KOYU RENGİN ETKİLEŞİMİNİ
YARATAN TARTUFO VE SİYAH RENKLERİNİ BİR ARAYA GETİRİR.

DONANIM – İÇ TASARIM RENKLERİ DÜNYASI

STİL
VE MÜKEMMELLİK.
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HIZLANDIRILMIŞ
LÜKS.

TAVİZ VERMEYEN YÜKSEK KONTRAST.

FİLDİŞİ BEYAZI, BAKIR EFEKTİYLE BULUŞUYOR

Şık ve sportif BMW Individual “Vernasca” Fildişi
Beyazı deri ve bakır efektine sahip “Fineline” ahşap
kaplamadan oluşan parlak renklerdeki iç tasarım
her detayıyla lüks ve şık bir ortamın parlaklığını yayar.

PİANO SİYAH İÇ KAPLAMALAR PARLAKLIĞI SAYESİNDE SON DERECE
ŞIK GÖRÜNÜR VE DÖŞEMENİN KONTRASTINA UYUM SAĞLAR.

ÇARPICI DİKİŞLER BMW INDIVIDUAL “MERINO” DERİ İLE KARAKTERİZE
EDİLİR VE FİLDİŞİ BEYAZI DÖŞEME İLE SON DERECE UYUMLUDUR.

İNCE DOKUSU VE ÖZEL CİLASI, PARLAK BAKIR EFEKTLİ “FINELINE”
AHŞAP İÇ KAPLAMALARIN IŞIĞIN BOL OLDUĞU BİR ORTAMDA SN
DERECE LÜKS GÖRÜNMESİNİ SAĞLAR.

Fiona Kırmızı ve Siyah olmak üzere iki renkli BMW
Individual Merino deri ile BMW 8 Serisi Coupé’nin
iç tasarımı kalp atışlarının hızlanmasına neden olur.
Individiual Piano siyah iç kaplama ise bu otomobilin
sınırlara meydan okuduğunu yansıtır.

KOLTUK YÜZEYİNDEKİ VE SIRTLIKTAKİ PERFORELER HER ZAMAN
EN UYGUN HAVALANDIRMAYI MÜMKÜN KILAR.

DONANIM – İÇ TASARIM RENKLERİ DÜNYASI

KATKISIZ
ADRENALİN.
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840d xDRIVE

Boş ağırlık AB (xDrive)1

kg

1965

1905

İzin verilen maksimum ağırlık (xDrive)

kg

2395

2370

İzin verilen yük (xDrive)

kg

505

540

l

420

420

8/4

6/4

cm3

4395

2993

Bagaj bölümü kapasitesi

998877

Ağırlık

Silindir/valf
Hacim
Nominal güç/nominal motor devri
Azami tork/motor devri

bg (kW)/dev/dk
Nm/dev/dk

390 (530)/5500 – 6000

235 (320)/4400

750/1800 – 4600

680/1750 – 2250

1346

Motor 3, 4

953

2822
2822

Sürüş konfigürasyonu

Dört çeker

Dört çeker

Steptronic Spor şanzıman

Steptronic Spor şanzıman

2502

2502

sn

3.7

4.9

Şehir içi (xDrive)

l/100km

–5

7.2 –7.6

Şehir dışı (xDrive)

l/100km

–5

5.1 – 5.4

Ortalama (xDrive)

l/100km

10.0 –10.5

5.9 – 6.2

EU6d-temp

EU6d-temp

228 – 240

154 –164

68

68

245/35 R 20 Y
275/30 R 20 Y

245/45 R 18 Y
275/40 R 18 Y

8 J x 20
9 J x 20

8 J x 18
9 J x 18

Hafif alaşım

Hafif alaşım

Standart şanzıman
Performans

0–100 km/sa hızlanma

1076
1076

4851
4851

Güç aktarımı

Azami hız (xDrive)

854

M850i xDRIVE

1627

DONANIM – TEKNİK DEĞERLER

TEKNİK
DEĞERLER.

km/sa

1627

1642

1902

2137

l

854
1185

Yakıt deposu kapasitesi, yaklaşık,

1534

gr/km

1346

Egzoz emisyonu standardı (tip onaylı)
CO2 emisyonu, ortalama (xDrive)

987

Tüketim3, 4 – Bütün motorlar EU5 standardına uygundur

Jantlar/lastikler
Lastik boyutları
Jant boyutları
Malzeme

1627
953

1902

1642
1642

2822

2137
2137

1076

953

854
1185

1534
1534

987

4851

2822

1076

4851

3

4

5

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.
Elektronik olarak sınırlanmıştır.
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.
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.
Römorkun gerçek toplam ağırlığı, maksimum çekme yükü göz önünde bulundurularak izin verilen maksimum römork yükünü aşmamalıdır.

Belirtilen değerler BMW M850i xDrive Coupé için geçerlidir.

1185

2

1534

1

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
04/27/2018’den sonra ya da diğer pazarlara özel gereklilikler uyarınca,
farklı modellere ait standart ve opsiyonel donanımlarda ve yapılandırma
seçeneklerinde değişiklikler 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 olmadan
kısmen veya tamamen kopyalanamaz.
411 008 138 80 1 2018 BM. Almanya‘da basılmıştır 2018.

BMW M850i xDrive:
BMW TwinPower Turbo 8 silindirli benzinli motor, 530bg (390kW),
20 inç Y kollu stil 728 Bicolor M hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle,
metalik Barcelona Mavi gövde rengi, Tartufo/Siyah BMW Individual
“Merino” deri kaplama koltuklar, paslanmaz çelik kumaş iç kaplamalar.
BMW M850i xDrive:
BMW TwinPower Turbo 8 silindirli benzinli motor, 530bg (390kW)
güç, 20 inç V kollu, stil 730 I BMW Individual hafif alaşım jantlar, karma
ve run-flat lastikler, metalik Dravite Gri gövde rengi, Konyak renginde
BMW Individual “Merino” deri kaplama koltuklar, BMW Individual Piyano
Siyahı iç kaplamalar.

