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DİJİTAL OLARAK KEŞFEDİN:  
YENİ BMW KATALOG UYGULAMASI.

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.
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Ruhu: Doğallık. Hedefi : Bilinmeyene ulaşmak. Saf kararlılık 
ve olağanüstü bir kendine güvenle güçlendirilen BMW X1 
her yeni zorluğa soğukkanlılıkla yaklaşır. Doğru yön hangisi 
olursa olsun, en önemli şey keşfetme güdüsüdür. Dinamizm, 
çeviklik ve çok yönlülüğün kusursuz sinerjisiyle ne kadar ileri 
gidebileceğinizi BMW X1‘de kendiniz keşfedin.

 MACERAYA 
 HAZIR.



Manzaranın keyfini çıkarın; BMW X1‘in yükseltilmiş sürüş konumu otomobile binmeyi  
direksiyonun arkasında olmak kadar rahat bir hale getirir ve yoldayken hiçbir şeyi gözden 
kaçırmamanızı sağlar. Bu BMW şüphesiz bir „X“ otomobilidir. BMW‘nin imzası böbrek 
ızgaraların yer aldığı çarpıcı ön kısım, opsiyonel LED farlarla tamamlanır. BMW X1 her açıdan 
maceracı ruhunu yansıtır.

 YÜKSEKTEN BAKAR. 





Daha fazla genişlik, daha fazla yenilik sunan ve sürüş verilerini ön cama, doğrudan sürü-
cünün görüş alanına yansıtan opsiyonel tam renkli BMW Head-Up Display ile gözünüz 
daima yolda olsun. Mevcut hız, hız limitleri, eğlence listesi, her şey gözünüzün önünde. 
Dinamik kokpit sürücüye dönük yerleştirilmiştir ve BMW X1‘in saf sürüş keyfine yönelik 
tasarlanmıştır.

HER ZAMAN 
İLERİYE BAKAR.



Teoride heyecan verici, pratikte etkileyici yükleme ve yerleştirme olanağı sunan 40:20:40 
oranında katlanan arka koltuklar ve çift bagaj bölümü zeminiyle BMW X1 ihtiyacınız olan 
tüm alana sahiptir. Opsiyonel olarak ayarlanabilen arka koltuklar daha fazla diz mesafesi 
ve artırılmış bagaj alanı için ileri ve geriye doğru hareket ettirilebilir. Yüksek kalitede, titiz 
bir biçimde üretilmiş malzemeler ve X serisi stili, iç tasarımı olağanüstü özellikleri detaylı 
olarak keşfedecek bir yer haline getirir.

 HER KOŞULA UYGUN.



VERİMLİ PERFORMANS 
 EŞSİZ SÜRÜŞ KEYFİ.

BMW X1'in tek bir önceliği bulunur: Üstün dinamizmi mümkün olan en iyi verimlilikle birleştirmek. 
Opsiyonel 8 ileri Steptronic şanzıman gibi yenilikçi EfficientDynamics teknolojileri yakıt tüketimini 
azaltırken, BMW X1'deki BMW TwinPower Turbo motorlar sizi saf sürüş keyfine ve özgürlük adı  
verilen başka bir dünyaya taşır.



BMW TWIN POWER TURBO MOTORLAR: BMW EfficientDynamics felsefesinin 
odak noktası.

BMW EFFICIENT DYNAMICS: Daha fazla sürüş keyfi, daha düşük yakıt tüketimi.

BMW CONNECTED DRIVE: Dijital hizmetler ve uygulamalar.

BMW KİŞİSEL YARDIMCI PİLOT: Akıllı sürüş asistan sistemleri.

SÜSPANSİYON: Daha fazla sürüş keyfi için yenilikçi sistemler.

GÜVENLİK: En üst düzeyde teknoloji.

 YENİLİK  
VE TEKNOLOJİ.
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 BMW TwinPower Turbo motorlar.
 BMW EfficientDynamics felsefesinin odak noktası.

BMW TwinPower Turbo teknolojisi sayesinde, BMW EfficientDynamics motor ailesinin yeni nesil benzinli ve dizel üyeleri düşük 
devirlerde bile çevik performans ve mükemmel tepki sunarken, aynı zamanda yakıt açısından son derece verimlidir ve düşük 
emisyon değerlerine sahiptir. Artırılan verimlilik ve ideal dinamikler, kesintisiz sürüş keyfini garanti eder.

BMW TwinPower Turbo 4 silindirli dizel motor 8 ileri Steptronic şanzımanı ve 2.0 litre kapasitesiyle 190 bg (140 kW) gibi etkileyici 
seviyede bir performans üretir. CommonRail direkt enjeksiyon ve değişken türbin geometrisine sahip turboşarj kombinasyonu 
219 km/sa‘lik bir azami güç sunar ve 1.750-2.500 dev/dk‘da 400Nm torkla BMW‘yi 7,8 saniyede 0‘dan 100 km/sa hıza ulaştırır. Verimli 
yakıt tüketimi: Ortalama test döngüsünde 126 g/km1 CO2 emisyonuyla 100 km1‘de 4,8 litre yakıt tüketimi sunar. BMW xDrive dört 
çeker sistemi çekişi ve yön stabilitesini artırır.

BMW TWINPOWER TURBO DÖRT SİLİNDİRLİ DİZEL MOTOR X1 xDrive20d.

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

1 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.] 

Güç çıkışı, yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu rakamları standart şanzımanlı otomobillere aittir.
[ ] içindeki rakamlar Steptronic şanzımanlı otomobiller için geçerlidir.

 ╸140 bg (103 kW) güce ve 220 Nm torka sahip  
BMW TwinPower Turbo üç silindirli benzinli motor
 ╸0 –100km/sa hızlanma: 9,7 sn;  
Azami hız: 205 km/sa
 ╸Ortalama yakıt tüketimi: 5,8 l/100 km1

 ╸Ortalama CO2 emisyonu: 132 gr/km1

 ╸116 bg (85 kW) güce ve 270 Nm torka sahip  
BMW TwinPower Turbo 4 silindirli dizel motor
 ╸0 –100km/sa hızlanma: 11,5 sn;  
Azami hız: 190 km/sa 
 ╸Ortalama yakıt tüketimi: 4,5 l/100 km1

 ╸Ortalama CO2 emisyonu: 118 g/km1

BMW X1 sDrive18i.

BMW X1 sDrive16d.

 ╸150 bg (110 kW) güce ve 350 Nm torka sahip  
BMW TwinPower Turbo 4 silindirli dizel motor
 ╸0 –100km/sa hızlanma: 9,3 sn (xDrive18d: 9,3 sn);  
Azami hız: 205 km/sa (xDrive 18d: 204 km/sa
 ╸Ortalama yakıt tüketimi: 4,6 l/100 km1 (xDrive 18d: 5,0 l/100 km1)
 ╸Ortalama CO2 emisyonu: 120 gr/km1 (xDrive18d: 132 g/km1)

BMW X1 sDrive18d/xDrive18d.

 ╸192 bg (141 kW) güce ve 280 Nm torka sahip  
BMW TwinPower Turbo dört silindirli benzinli motor
 ╸0 –100km/sa hızlanma: [7,6] sn;  
Azami hız: [226] km/sa) 
 ╸Ortalama yakıt tüketimi: [6,0] l/100 km1 
 ╸Ortalama CO2 emisyonu: [136] gr/km1

BMW X1 sDrive20i.

 ╸190 bg (140 kW) güce ve 400 Nm torka sahip  
BMW TwinPower Turbo 4 silindirli dizel motor
 ╸0 –100km/sa hızlanma: 7,8 sn;  
Azami hız: [219] km/sa 
 ╸Ortalama yakıt tüketimi: [4,8] l/100 km1 
 ╸Ortalama CO2 emisyonu: [126] gr/km1

BMW X1 xDrive20d.
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www.bmw.com/efficientdynamics

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.

DAHA AZ AĞIRLIKLA DAHA FAZLA HIZ.

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.

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 FAZLA SÜRÜŞ KEYFİ, DAHA AZ 
EMİSYON.

DAHA AZ BENZİNLE DAHA FAZLA ENERJİ.
Emisyonsuz sürüş keyfi BMW eDrive teknolojisi ile gerçeğe dönüşüyor. Elektrikli  

sürüş için gereken enerji, yüksek gerilimli lityum iyon batarya tarafından tedarik edilir 
ve Fren Enerjisi Geri Kazanımı gibi çeşitli verimlilik önlemleriyle en üst seviyeye çıkarılır. 

BMW tarafından BMW eDrive için geliştirilen tamamen yeni, senkronize elektrikli 
motor, sürdürülebilir mobiliteyi olağanüstü çeviklik ve dinamik performansla bir araya 

getirmek üzere otomobilin azami hızına ulaşmak için gereken torku sağlar.

DAHA AZ YAKIT İLE DAHA FAZLA GÜÇ.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
Daha az tüketim. Daha fazla sürüş keyfi.

ECO PRO MODU 
ECO PRO Modu, BMW tarafından şirket içerisinde gerçek-
leştirilen bir yakıt tüketimi çalışmasına göre, sürüş stillerine 
bağlı olarak sürücülerin yakıt tüketimini yüzde 201 oranına ka-
dar düşürmelerine yardımcı olur. "Seyir" fonksiyonu (yalnızca 
Steptronic şanzıman ile sunulur) ve ECO PRO Rota (yalnızca 
navigasyon sistemi ile birlikte sunulur) yakıt tasarrufunu daha 
da artırmanızı sağlar. 

Alternatör, Fren Enerjisi Geri Kazanımı sayesinde ağırlıklı olarak sürücü 
frene bastığında veya ayağını gaz pedalından çektiğinde elektrik  
üretir. Daha önce kullanılmayan kinetik enerji, elektrik enerjisine dö-
nüştürülür ve aküye beslenir. Böylece alternatörün sürekli çalışmasına 
gerek kalmaz, yakıt tüketimi azalır ve otomobil hızlandığında motorun 
tüm kapasitesi kullanılabilir duruma gelir. 

Otomobil geçici olarak hareketsiz halde kaldığında (örneğin, trafik ışıklarında durduğunda 
veya trafik sıkışıklığında) Otomatik Start/Stop fonksiyonu motoru kapatarak toplam yakıt 
tüketimini daha da azaltır. Sürücü debriyaja bastığında (düz şanzıman) veya ayağını fren 
pedalından (Steptronic şanzıman) çektiğinde motor saniyenin çok kısa bir bölümünde 
otomatik olarak yeniden çalışır. 

OTOMATİK START/STOP FONKSİYONU

FREN ENERJİSİ GERİ KAZANIMI 

BMW'nin akıllı hafif yapı teknolojisi, otomobilde doğru malzemenin doğru yerde  
kullanılması anlamına gelir. Her bir bileşen için en uygun malzeme seçilir.  
BMW EfficientLightweight olarak bilinen bu felsefe artık BMW EfficientDynamics'in 
önemli bir parçasıdır ve her BMW'ye uygulanır. 

OLAĞANÜSTÜ HAFİFLİK.HAFİF YAPI

1 Şirket içinde yapılan BMW yakıt tüketimi çalışmasıyla belirlenmiştir; bireysel sürüş stiline 
bağlıdır.

BMW X1.
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BMW Kişisel Yardımcı Pilot
Ne zaman isterseniz yanınızda.

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.

Dur & Kalk İşlevli Aktif Cruise Control1, 2, 
sollama yapılmaz işaretini içeren Hız Limit 
Bilgisi 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.

Sürüş Asistanı2, 3, Şerit Terk Uyarısı ve 
Yaklaşma Kontrolü uyarı sistemlerini bir 
araya getirir. 10 ila 60km/sa hızlarda 
ilerlerken otomobil veya yaya ile çarpışma 
riski olması durumunda Yaklaşma kontrolü 
ve şehir içi fren uyarısı sürücüyü uyararak 
otomobilin frenlerini etkinleştirir. Yaklaşık 
70km/sa üzerindeki hızlarda Şerit Terk 
Uyarısı direksiyonu hafif şekilde titreştirerek 
istemsiz şerit değiştirme konusunda 
sürücünün dikkatini çeker.

Park asistanı2, 4 yola paralel park etmeyi 
kolaylaştırır. Sistem, düşük hızda yanından 
geçtiği potansiyel boşlukları ölçerek çalışır. 
Uygun bir alan bulunduğunda Park asistanı 
direksiyonun yönetimini üstlenirken sürücü 
doğru vitesi seçmekten, gaz ve fren 
pedallarına basmaktan sorumludur.

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.

DUR & KALK İŞLEVLI  
AKTIF CRUISE CONTROL.

SÜRÜŞ ASİSTANI.

PARK ASİSTANI.

BMW X1.
BMW Kişisel Yardımcı Pilot için burada kullanılan temel görsel örnek ve temsili niteliktedir, bu medyada tarif edilen BMW modelinin tasarım ve donanımından farklılık gösterebilir.

BMW ConnectedDrive
Özgürlüğe bağlanın.

BMW Connected, kullanıcıların bir sonraki 
varış noktasına zamanında varmasını 
sağlamak için kullanıcılara önerilen varış 
sürelerini bildirir. Sistem önerilen varış 
sürelerini otomobilin mevcut konumuna  
ve gerçek zamanlı trafik verilerine göre 
hesaplar.5

Uzaktan Kontrol Fonksiyonları, BMW 
sahiplerinin akıllı telefonlarını kullanarak 
otomobili park ettikleri konumu bulmalarını, 
otomobili uzaktan kilitlemelerini ya da kilidini 
açmalarını ve çok daha fazlasını sağlar.6

Apple CarPlay®2, 7, 8 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, naviga-
syon ve belirli üçüncü taraf uygulamaları gibi 
içerik ve fonksiyonların, otomobilin kullanıcı 
arayüzü ve ses kontrolü yoluyla görüntülen-
mesine ve çalıştırılmasına olanak tanır.

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 
ConnectedDrive Store aracılığıyla hizmetle-
rin otomobilden 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. 
ConnectedDrive Hizmetleri, BMW’nin  
dijital dünyasının kapılarını açar. Haberler, 
hava durumu, ofis veya online arama  
gibi otomobil uygulamalarını hareket 
halindeyken kullanabilir ve her zaman 
güncel kalırsınız. ConnectedDrive 
Hizmetleri, ConnectedDrive Store 
üzerinden Concierge Hizmetleri veya 
Online Eğlence gibi diğer dijital hizmetleri 
sipariş vermek için temel oluşturur.

BMW CONNECTED İLE 7/24 
BAĞLANTI.
Otomobilin kapılarını kilitlemiş miydim? Şık 
İtalyan restoranında akşam yemeğine 
vaktinde gitmek için ofisten kaçta çıkmam 
lazım? Oraya nasıl gidiliyor? Kişisel mobilite 
asistanınız olan BMW Connected App tüm 
bu sorularınızda size kolaylıkla yardımcı 
olabilir. Doğrudan otomobille bağlantınızı 
kurarak yolculuğunuzdan önce ve yolculuk 
sırasında çeşitli işlevlere erişim sağlayarak 
sürüşü daha kolay ve konforlu hale getirir.

YOLA ÇIKIŞ  
ZAMANI UYARISI.

UZAKTAN KONTROL  
FONKSİYONLARI.

 
APPLE CAR PLAY HAZIRLIĞI.

BMW X1.
1 Yalnızca Steptronic şanzımanla birlikte sunulur.
2 Opsiyonel donanım olarak sunulur.
3 Bu fonksiyonun çalışması, karanlıkta, siste veya parlak ışık yansıması sırasında sınırlı olabilir.
4 Yalnızca Park Mesafe Kontrolü (PDC) ile birlikte sunulur.
5 Yalnızca ConnectedDrive Hizmetleri ve Uzaktan Kontrol Fonksiyonları ile birlikte sunulur.

6 BMW ConnectedDrive Hizmetleri gereklidir.
7 Bu özellik yalnızca ConnectedDrive Hizmetleri ve Professional Navigasyon Sistemi ile 

birlikte sunulur. BMW müzik ortakları tarafından sunulan sabit fiyatlı müzik hizmeti ilgili 
ortağın belirlediği koşullara bağlıdır.

8 Yalnızca navigasyon sistemi ile birlikte sunulur.



Yenilik ve teknoloji24 | 25

 Şasi.
 Dinamik performans için kusursuz bir platform.

BMW X1 her yolculuktan tam anlamıyla zevk almanızı sağlayacak geniş bir yenilikçi teknoloji yelpazesine sahiptir. Bu sistemlerin 
çoğu birbirini akıllı şekilde tamamlar. Bu seviyede entegrasyon, her tür yolda ve her virajda mümkün olan en iyi güvenlik ve  
maksimum sürüş keyfini sunar.

BMW akıllı dört çeker xDrive sistemi, en zorlu yol koşullarına bile mükemmel biçimde uyum sağlar ve otomobile optimum yol 
tutuşu kazandırır. xDrive ve Dinamik Denge Kontrolü (DSC), BMW‘nin yol boyunca kusursuz bir dengeyle ilerlemesine olanak 
tanır. DSC sezici sistemi ile kontrol edilen xDrive çekiş gücünü esnek ve hızlı bir biçimde akslara dağıtarak virajlarda arkadan ve 
önden savrulmayı önler ve olağanüstü bir yön dengesi sağlar. Ayrıca kaygan veya dik yokuşlarda bile çabuk ve güvenli hızlanma 
sunar. Zorlu yol koşullarında DSC sürüşe gereğinden fazla müdahale etmek zorunda değildir. Böylece BMW xDrive, dört çeker 
sürüş sisteminin çekiş, yön dengesi ve sürüş güvenliği avantajlarını klasik BMW çevikliği ile bir araya getirir.

BMW AKILLI DÖRT ÇEKER SİSTEMİ xDRIVE.

Performans Kontrolü, standart bir özelliktir, virajlarla daha etkili şekilde başa çıkmak amacıyla motor ve fren kontrolünü  
tekerlekler arasında dağıtır. Dönüş sırasında dışta kalan tekerlekler iç tekerleklerden daha fazla mesafe kat ettiğinden,  
BMW Performans Kontrolü motor gücü ve kontrollü fren açısından müdahalede bulunur. Dıştaki tekerleğe daha fazla güç  
yönlendirilirken iç tekerlek daha az güç alır ve her tekerleğin çekişi en üst seviyeye çıkarılır. Otomobil sürüş dinamiklerini,  
güvenliği ve konforu artırarak, kendini viraj boyunca yönlendirir.

Servotronic özellikli değişken spor direksiyon doğrudan ve çevik bir direksiyon tepkisi verir ve direksiyonu çevirmek için 
daha az fiziksel çaba harcanmasını sağlar. Çeşitli oranlarla direksiyon açısına göre tepki verir. Bu durum daha dinamik şekilde 
otomobil kullanırken hakimiyeti artırır, park ve dönüş sırasında gerekli direksiyon eforunu azaltır.

Dinamik Amortisör Kontrolü, olağanüstü akıcı bir sürüş veya daha fazla sürüş dinamikleri için sürücünün amortisör özelliklerini 
iki farklı şekilde değiştirebilmesini sağlar. Kusursuz ve keyifli bir sürüş deneyimi sağlayan standart COMFORT ayarının yanı sıra 
SPORT ayarı da mevcuttur. Seçilmesi halinde, amortisör ayarları daha serttir ve sürüş özellikleri çok daha doğrudan ve dinamik 
hale gelir. Ayarlar, merkez konsolda yer alan Sürüş Deneyimi Kontrolü düğmesi ile etkinleştirilir.

Modern BMW önden çekiş konsepti cazip olduğu kadar konforlu bir sürüş sunar. Güçlendirilen ön aks olası en iyi sürüş  
dinamikleri ve hassas direksiyon performansına göre geliştirilmiştir. Önden çekiş, 90° açıyla entegre edilen motorlar sayesinde  
kompakt bir yapıya sahiptir böylelikle geniş iç mekandan ödün vermez.
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 Güvenlik.
 Gelişmiş BMW teknolojisinin sağladığı ideal koruma.

BMW X1, her zaman güvenebileceğiniz en son teknolojilerle donatılmıştır. Mükemmel kullanım özellikleri ve yenilikçi donanım 
standart olarak sunulur. BMW sürücüleri her durumda en uygun desteği sunan en son teknolojilerin keyfini sürebilir. Her türlü  
yol şartlarında kendinizi her açıdan daha güvende hissedeceksiniz.

BMW X1 konforlu ve güvenli yolculuk etmenin kusursuz bir yöntemidir. Opsiyonel Trafik sıkışıklığı asistanı1 sizi trafik sıkışıklığı 
içinden çıkararak üzerinizdeki baskıyı hafifletir; hızlanma, frenler ve öndeki otomobille mesafeyi koruma gibi işlemlerin tamamı 
otomatik olarak yönetilir. Şehir içi fren uyarısı özelliğine sahip standart Yaklaşma kontrolü uyarısıyla, önünüzdeki otomobilin 
aniden fren yapması durumunda zamanında tepki verebilmeniz için sesli ve görsel işaretlerle uyarılırsınız. Bir kaza olması halinde 
standart Akıllı acil durum çağrısı derhal bir yardım çağrısı göndererek mümkün olan en hızlı yardımı sağlayacaktır.

* Tüm pazarlarda sunulmaz. Lütfen Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınız ile bağlantıya geçin.
1 Trafik sıkışıklığı asistanı için Sürüş Asistanı Plus seçeneği ve Steptronic şanzıman gereklidir.
2 Bu fonksiyonun çalışması, karanlıkta, siste veya parlak ışık yansıması sırasında sınırlı olabilir.

Dinamik Denge Kontrolü (DSC) otomobilin  
hareketlerini sürekli olarak değerlendirir, yönlendirme  
dengesini ve çekişi sağlar.

Sürücü ve ön yolcu için hava yastıkları bir BMW'deki 
birbiriyle uyumlu şekilde çalışan güvenlik sisteminin ayrılmaz 
bir parçasıdır. Toplam altı hava yastığı hedefe yönelik koruma 
sunar: Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları, tüm yan cam alanı 
için baş hava yastıkları ve ön koltuk sırtlıklarındaki yan hava 
yastıkları.

Akıllı acil durum çağrısı*, cep telefonu kullanmaya gerek 
kalmadan, gerektiği zaman BMW çağrı merkezi aracılığıyla en 
yakın kurtarma merkeziyle otomatik olarak bağlantıya geçer.

Viraj Fren Kontrolü (CBC) bir virajda fren yaparken fren 
basıncını asimetrik olarak uygulayarak sürücüye yardımcı 
olur.

Şehir içi fren fonksiyonuna sahip yaklaşma kontro-
lü uyarısı arkadan çarpışmadan kaçınmak üzere sürücüye 
yardımcı olur. Maksimum 60km/sa hıza kadar uyarı verir. Aynı 
zamanda frenler önceden hazırlanır ve acil bir durumda sistem 
kendi kendine fren uygular. Ek olarak Hız Limiti Bilgisi, Manuel 
Hız Sınırlayıcı tarafından uygulanabilecek hız limitlerini algılar.2

Viraj ışıklı LED farlar kısa ve uzun huzmeli farlar için gün 
ışığına benzer aydınlatma sunar.

 

 

 

 Standart donanım   Opsiyonel donanım



DONANIM: BMW modelleri, donanım özellikleri, jantlar ve lastiklerin yanı sıra Orijinal 
BMW Aksesuarları.

RENKLER: Dış ve iç renk yelpazesi.

TEKNİK VERİLER: Otomobil ağırlığı, motor, şanzıman, sürüş performansı, jantlar ve  
teknik çizimler.

BMW SERVİS: BMW Servis, BMW Finansal Hizmetler ve BMW Deneyimi.

 BİREYSELLİK 
 VE TERCİH.
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Opsiyonel 17 inç, Çift kollu, stil 564 hafif alaşım jantlar ve opsiyonel metalik Atlantik 
Gri gövde renginde BMW X1 sDrive18d.

 TEMEL DONANIM.

03

Donanım

[ 01 | 04 ]

01

02

Ön rüzgarlık üzerindeki sis farları daha iyi görüş sağlar ve güvenliği artırır.[ 03 ]

Gri vurgulu standart "Grid" Antrasit kumaş kaplı standart koltuklar ve parlak Siyah vurgu 
kaplamalı opak Oksitli Gümüş iç kaplama.
[ 02 ]

04

05 06

Radyo, telefon ve BMW ConnectedDrive hizmetleri standart 6,5 inç Kontrol Ekranı dahil 
olmak üzere medya iletişim ve bilgi sistemleriyle birlikte kullanılır.
[ 05 ] 17 inç, V kollu, 560 kodlu, hafif alaşım jantlar, 7,5J x 17, 225/55 R 16 lastiklerle.[ 06 ]
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Burada opsiyonel İstiridye perforasyon ve Gri vurgulara sahip "Dakota" deri kaplamayla 
gösterilen opsiyonel koltuklar, koltuk yüzeyleri ve sırtlıklarında yer alan geniş minderler 
sayesinde yan destek sunar ve çeşitli şekillerde ayarlanabilir.

 xLINE.

01  02 

Donanım

Kalın simide ve şekillendirilmiş parmak dayamalarına sahip Siyah Spor deri direksiyon 
son derece keyif veren, üstün bir kavrama sağlar.

[ 01 ] [ 02 ]

Ön kısmı alüminyum kaplama ve "BMW" yazılı kapı eşik kaplamaları 
Siyah vurgulu Granit Kahverengi "Cross Track" kumaş/deri  
kombinasyonunda koltuklar
Mocha perfore "Dakota" Deri koltuklar, farklı döşeme seçenekleri de mevcuttur
Çok fonksiyonlu tuşları içeren spor deri direksiyon
Parlak Krom detaylara sahip otomobil anahtarı.
Parlak Krom vurgulu koyu ‘Parlak’ iç kaplamalar, farklı kaplama seçenekleri 
mevcuttur
Ortam aydınlatması
Aydınlatma paketi
Kapı kaplamasında özel LED optik fiber
Paslanmaz çelik bagaj yükleme eşiği
Ayarlanabilir arka koltuklar

Ön yüzleri mat Alüminyum özel tasarım yedi adet dikey çubuklu BMW 
Böbrek Izgaraları, parlak Krom ızgara çerçevesi
Karter koruyuculu ön tampon ve mat Gümüş diğer tasarım öğeleri
Alüminyum görünümlü dış kaplamalar
Gelişmiş LED farlar
18 inç, Y kollu, stil 569 hafif alaşım jantlar, farklı jant seçenekleri mevcuttur
Alüminyum görünümlü tavan rayları
Mat Gümüş marşpiyel kaplaması
Siyah karter koruyucu ve mat Gümüş renkte boyanmış ek kaplama

























xLine iç donanım: xLine dış donanım:

Opak Gümüş gövde altı koruması tasarım elemanı otomobile her açıdan çarpıcı bir  
off-road stili kazandırır.

Metalik Sparkling Storm Kahverengi opsiyonel gövde renginde BMW X1 xDrive20d.
 

[ 04 ]

[ 03 | 06 ] 18 inç, Y kollu, 569 kodlu, hafif alaşım jantlar, 7,5J x 18, 225/50 R 18 lastiklerle.[ 05 ]

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

03 

04 

05 

06 
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Standart olarak sunulan Spor koltuklar, burada Kırmızı vurgularla opsiyonel Siyah Dakota 
perfore deri döşeme ile gösterilmiştir. Mat Mercan Kırmızı vurgulu parlak Siyah iç kaplama ile iç 
tasarımda sportif bir ortam yaratır.

01  02 

Donanım

Sürücü odaklı kokpit içerisinde tüm işlevler sade bir biçimde yapılandırılmıştır ve dikkat 
dağıtmadan kullanılabilir. Üç kollu siyah Spor deri direksiyona dokunmak keyif verir ve yolda  
güvende olduğunuz duygusunu size hissettirir.

[ 01 ] [ 02 ]

Sport Line Modeli iç donanımı:

 Kapı eşik kaplamaları, ön, alüminyum kaplama ve "BMW" yazısıyla birlikte
 Gri veya Kırmızı vurgulu ‚Race‘ Antrasit kumaş spor koltuklar, alternatif 

olarak Kırmızı vurgulu Siyah perfore ‚Dakota‘ deri spor koltuklar, farklı 
döşemeler de mevcuttur

 Spor deri direksiyon
 Parlak Krom detaylara sahip otomobil anahtarı.
 Mat Mercan Kırmızı vurgulu parlak Siyah iç kaplama, 
 alternatif olarak Parlak Krom vurgulu parlak Siyah iç kaplama, farklı kaplama 

seçenekleri de mevcuttur
 Ortam aydınlatması
 Kapı kaplamasında özel LED optik fiber
 Aydınlatma paketi
 Paslanmaz çelik bagaj yükleme eşiği

Sport Line modeli dış donanımı:

 Parlak siyah renkli, özel tasarım sekiz adet dikey çubuklu BMW Böbrek 
Izgaraları, parlak Krom ızgara çerçevesi

 Parlak Siyah özel tasarıma sahip ön tampon, gövde renginde karter koruyucu
 Gelişmiş LED farlar
 18 inç, Çift kollu, stil 568 hafif alaşım jantlar, farklı jant seçenekleri mevcuttur
 Gövde renginde ayna kapakları, 
 alternatif olarak parlak Siyah
 Gövde renginde yan marşpiyel kaplaması
 Siyah Gümüş karter koruyucu ve gövde renginde ek kaplama

 SPORT LINE.

BMW yazılı Alüminyum ön kapı eşik kaplamaları.

BMW X1 xDrive20d, opsiyonel metalik Gri / Mineral gövde rengi ve opsiyonel 
BMW Individual Parlak Siyah Dış Kaplama tavan rayları ile. 

  

[ 04 ]

[ 03 | 06 ] 18 inç, Çift kollu, 568 kodlu, hafif alaşım jantlar, 7,5J x 18, 225/50 R 18 lastiklerle.[ 05 ]

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

03 

04 

05 

06 
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Mavi vurgulu Siyah perforasyonlu opsiyonel "Dakota" deri spor koltuklar, Mavi vurgu 
kaplamalı Alüminyum Hexagon iç kaplamayı kusursuz biçimde tamamlar.

 M SPORT PAKET.

01  02 

Donanım

Özel konturlara sahip baş parmak dayamaları ve direksiyon simidi üzerinde M logosuna 
sahip "Walknappa" deriden M deri direksiyon dinamik bir sürüş keyfi sunar.

[ 01 ] [ 02 ]

1 Yalnızca düz şanzımanla birlikte sunulur.
2 Motor versiyonu/model şu anda mevcut değildir. Daha fazla bilgi için lütfen BMW Yetkili Satıcınız ile iletişime geçin.

M kapı eşik kaplamaları ve M sürücü ayak dayaması
Özel M görünümünde "Micro Hexagon" Kumaş/Alcantara  
kombinasyonuna sahip Spor ön koltuklar
Mavi vurgulu Siyah perfore Dakota deri spor koltuklar, farklı döşeme 
seçenekleri de mevcuttur
M deri direksiyon
BMW Individual antrasit tavan
Alüminyum Hexagon iç kaplamalar, Mavi vurgulu
Parlak Krom vurgulu Parlak Siyah iç kaplamalar, farklı kaplama seçenekleri 
de mevcuttur
M amblemine sahip kısaltılmış vites kolu1

Aydınlatma paketi
Ortam aydınlatması
Kapı kaplamasında özel LED optik fiber
Özel M logolu otomobil anahtarı
Paslanmaz çelik bagaj yükleme eşiği
Ayarlanabilir arka koltuklar

M ön tampon, yan marşpiyeller, metalik koyu shadow renkteki difüzörüyle M 
arka tampon ve gövde renginde çamurluk kaplamalarını içeren  
M Aerodinamik paket
Ön yüzleri parlak Siyah özel tasarım sekiz adet dikey çubuklu  
BMW Böbrek Izgaraları
Gelişmiş LED farlar
18 inç, Çift kollu, stil 570 M Bicolor hafif alaşım jantlar
19 inç, Çift kollu, stil 572 M Bicolor hafif alaşım jantlar
Alçaltılmış M Sport süspansiyon
M sport direksiyon
BMW Individual Parlak Siyah Dış Kaplama
Yanlarda M logosu
Metalik Estoril Mavi özel gövde rengi, farklı renk seçenekleri de mevcuttur
BMW Individual Parlak Siyah Dış Kaplama tavan rayları


































M Sport paket iç donanım özellikleri: M Sport paket dış donanım özellikleri: 

18 inç, Çift kollu, 570 M kodlu, İki renkli M hafif alaşım jantlar, 7,5J x 18, 225/50 R 18 
lastiklerle.

Opsiyonel metalik Estoril Mavi gövde rengine sahip ve opsiyonel 19 inç, Çift kollu, 
stil 572, bicolor M hafif alaşım jantlarla birlikte BMW X1 xDrive20i2.

[ 04 ]

[ 03 | 06 ] 19 inç, Çift kollu, 572 M kodlu, İki renkli M hafif alaşım jantlar, 8J x 19, 225/45 R 19 
lastiklerle.
[ 05 ]

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

03 

04 

05 

06 
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Viraj ışıklı LED farlar, kısa ve uzun huzmeli farlar gün ışı-
ğına yakın seviyede aydınlatma sunar. Temel farlar dahi LED 
gündüz farları işlevini (burada gösterilmiştir) içerir.

 

DONANIMDA ÖNE ÇIKANLAR.
Donanım

[ 01 ] 

BMW Individual Parlak Siyah Dış Kaplama tavan rayları 
çok işlevli BMW port bagaj ünitesi için temel oluşturur.
[ 02 ] 

Ön rüzgarlıktaki halojen ampullu sis farları daha iyi görüş 
sağlar ve siste ve kar yağışında güvenliği artırır.
[ 03 ] 

Saten Alüminyum dış tasarım özellikleri seçeneği, saten 
Alüminyum yan cam çerçevesi kaplamasını da içerir.
[ 04 ] 

Elektrikli kaydırma ve kaldırma (ön) fonksiyonlarına sahip 
Panoramik cam tavan, elektrikli yan perdeler, rüzgar koruyucu 
ve otomobilin uzaktan kumandası aracılığıyla konforlu açma 
fonksiyonu.

[ 05 ] 

03 

04 

01 

02  05 

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

Çok fonksiyonlu tuşlara sahip ve siyah Walknappa deri 
M direksiyon, şekilli baş parmak dayamalarına sahiptir.1
[ 06 ] 

Çift debriyaj teknolojisine sahip 7 ileri Steptronic  
şanzıman, özellikle akıcı vites geçişleri ve olağanüstü sürüş 
konforuyla düşük yakıt tüketimini bir araya getirir. Kısa aralıklı 
vites değiştirme oranları ve hızlı motor devri geçişleri sayesinde 
8 ileri Steptronic şanzıman olağanüstü bir sürüş konforu, daha 
akıcı vites değiştirme ve düşük yakıt tüketimi sağlar (resim 
gösterilmemiştir).2

[ 07 ] 

Elektrikli koltuk ayarının kullanımı kolaydır ve hafıza 
işlevi kullanıcılara koltuk ve dış aynalar için tercih ettikleri ayarı 
kaydetme imkanı sunar.

[ 08 ] 

Kalın bir simide ve başparmak dayama çizgilerine sahip 
siyah spor deri direksiyon son derece konforlu, üstün bir 
kavrama hissi yaratır. 

[ 09 ] 

Uyumlu telefonlar3 için kablosuz şarj özelliği, etkin  
bir bluetooth ve WiFi bağlantısı için teknik kapasite içeren  
kapsamlı bir telefon paketi sunar.

[ 10 ] 

Arka koltuklar için uzaktan sırtlık kilidi açma özelliği4 arka 
koltuk sırtlıklarının rahatlıkla bagaj bölmesi içerisinden açılabil-
mesini ve katlanmasını sağlar. 

 

[ 12 ] Özellikle kış aylarında konfor sağlayan direksiyon ısıtma 
özelliği tek düğmeyle direksiyon simidini hızlı şekilde ısıtır. 

Sürüş Deneyimi Kontrolü çeşitli farklı modları içerir böy-
lelikle sürücü konforlu, özellikle verimli ve son derece sportif 
sürüş arasından seçim yapabilir.

[ 13 ] 

1 Burada vites kulakçılarıyla birlikte gösterilmiştir (yalnızca opsiyonel 8 ileri Steptronic Spor şanzımanla veya 7 ileri çift debriyajlı Steptronic Sport şanzımanla birlikte sunulur).
2 Kullanılabilirliği motora bağlıdır, daha fazla bilgi için lütfen Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcısı ile bağlantıya geçin
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. WiFi etkin noktası en yüksek 

LTE standardında otomobil içi İnternet kullanımını mümkün kılar. Kullanım ek ücrete tabidir.
4 Yalnızca arka koltuklar için opsiyonel koltuk ayarı ile birlikte sunulur.

[ 11 ] 

06 

07 

08  11 

13 

09 

10 

12 
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Tam renkli BMW Head-Up Display1, 2 yolculuğa ilişkin 
bilgileri doğrudan sürücünün görüş alanına yansıtır.

 

DONANIMDA ÖNE ÇIKANLAR.
Donanım

[ 01 ] 

Sürüş Asistanı3, 4 güvenlik paketi yanlışlıkla şerit değiş-
tirme durumunda sürücünün dikkatini çeker ve aynı zamanda 
Otomatik Uzun Far Fonksiyonunu içerir.

 

[ 02 ] 

Park asistanı5 paralel park etmeyi kolaylaştırır. Sürücü 
gaz ve freni kontrol ederken, sistem direksiyonu yönetir.

 

[ 03 ] 

Geri Görüş Kamerası otomobilin arkasındaki alanı Kont-
rol Ekranı’nda gösterir. Etkileşimli şerit çizgileri ve engelleri 
gösteren işaretler de sürücüye yardımcı olur.

 

[ 04 ] 

Klima: Tüm ayarlar manuel olarak kontrol edilebilir. Mik-
rofiltre ve arkadaki ekstra ısıtma kanalı iç mekanın konforlu bir 
sıcaklığa sahip olmasını sağlar.

[ 06 ] 

İki bölgeli Otomatik klima, mikro aktif karbon filtreli  
Otomatik Hava Çevrimi (AAR) ile buğu ve güneş ışığı sezicile-
rini içerir.

 

[ 07 ] 

1 Navigation Plus opsiyonel donanımı ile birlikte sunulur. Kişisel seçenek olarak sunulmaz.
2 Polarize güneş gözlükleriyle ekran okunurluğu sınırlı olabilir. BMW Head-Up Display’de gösterilen net bilgiler seçilen donanım opsiyonlarına bağlıdır. İçeriğin görüntülenebilmesi için ilave opsiyonel donanım gereklidir.
3 Bu fonksiyonun çalışması, karanlıkta, siste veya parlak ışık yansıması sırasında sınırlı olabilir.
4 Tüm donanımlar yalnızca Steptronic şanzıman ve Professional veya Business Navigation Sistemi ile birlikte sunulur.

360 W dijital amplifikatörlü Harman Kardon Surround 
Ses Sistemi, 7 kanal, otomobile özel ekolayzer ve merkezi ho-
parlör dahil olmak üzere 12 adet hoparlör.

[ 05 ] Çeşitli LED ışıklar6 ve bir dizi renk seçeneği ile ortam  
Aydınlatma paketi kusursuz kalitede bir ortam yaratır.
[ 08 ] 5

05 

06 

01 

02 

03 

04 

07 

08 

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

Arkaya monte edilen taşıyıcı hazırlık sistemi, özel çeki 
topuzu ile beraber Orijinal BMW Aksesuarları bisiklet taşıyıcısı-
nın monte edilmesini sağlar.

[ 09 ] 

Otomatik açılır bagaj kapağı7, bagaj kapağını elektrikli 
olarak açar ve kapatır. Sadece bir düğmeye basılması yeterlidir.
[ 10 ] 

Römork çeki demirinin sökülebilir bilyası kullanılmadığı 
zaman otomobilin arka bölümünün sportif tasarımını bozmaya-
cak şekilde tasarlanmıştır.

[ 11 ] 

Daha kolay yükleme ve çok yönlülük için, katlanır arka 
koltuk sırtlığı 40:20:40 bölünebilir olarak sunulur ve açısı  
opsiyonel olarak ayarlanabilir.

 

[ 12 ] 

Arka koltuk ayarı, 60:40 bölmeli arka koltukların bireysel 
olarak ayarlanmasına olanak sağlar. Tercihe bağlı olarak 
otomobil sahipleri arka yolcular için diz mesafesini veya bagaj 
kapasitesini arttırabilir.

[ 13 ] 

Katlanır zeminli bagaj bölümü, günlük kullanım için 
idealdir. Bagaj bölümü zemini altında ilave saklama bölümü 
yer alır.9

[ 15 ] 

Kayak ve Snowboard'ların güvenli ve temiz bir şekilde 
taşınması için kayak ve snowboard çantası.

 

[ 16 ] 

5 Yalnızca Park Mesafe Kontrolü (PDC) ile birlikte sunulur.
6 Spor koltuklar veya hafıza özelliğine sahip elektrikli koltuk ayarı işlevi ile birlikte sunulmaz.
7 Advantage, xLine, Sport Line ve M Sport için standart olarak sunulur.
8 Katlanır sırtlık spor koltuklar ve hafıza özellikli elektrikli koltuk ayarlamasıyla birlikte sunulmaz.
9 Burada paslanmaz çelik bagaj yükleme eşiği ile gösterilmiştir (yalnızca Sport Line ve xLine modeliyle birlikte).

Katlanabilir sırtlığa sahip ön yolcu koltuğu8, son derece 
akıllı şekilde tasarlanmış iç tasarım konseptinin çok yönlülüğünü 
vurgular.

[ 14 ] 

09 

10 

11 

12 
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17 inç, V kollu, stil 5601, Reflex Gümüş hafif alaşım  
jantlar, 7,5J x 17, 225/55 R17 lastiklerle.

 JANTLAR VE LASTİKLER.  Standart donanım   Opsiyonel donanım   Aksesuar

Donanım

[ 01 ] 

17 inç, türbin kollu, stil 561 Orbit Gri hafif alaşım jantlar, 
BMW EfficientDynamics, 7.5J x 17, 225/55 R17 lastiklerle.
[ 02 ] 

17 inç, Çift kollu, stil 385, Reflex Gümüş hafif alaşım 
jantlar, 7,5J x 17, 225/55 R17 lastiklerle.

[ 05 ] 18 inç, Çift kollu, stil 567, Reflex Gümüş hafif alaşım 
jantlar, 7,5J x 18, 225/50 R18 lastiklerle.

[ 06 ] 

19 inç, Y kollu, 511 kodlu, hafif alaşım jantlar, 8J x 19, 
225/45 R 19 lastiklerle.

[ 08 ] Yüksek kalite 17 inç, Y kollu, stil 574 hafif alaşım jantlar kar 
zinciriyle kullanım için de uygundur. 6,5 J x 17 jant boyutu ve 
205/60 R 17 93H lastik boyutuyla TPMS jant ve lastik setleri.2

[ 09 ] 

1 X1 xDrive20d için standart olarak sunulur.
2 Bu jant tasarımları ve daha fazla bilgi aşağıdaki adreste Orijinal BMW Aksesuarları kısmında bulunabilir: www.bmw.com/accessories

06 

01 

07  

08 

18 inç, Y kollu, stil 566, Koyu Gri hafif alaşım jantlar, 
7,5J x 18, 225/50 R18 lastiklerle.

[ 07 ] 

18 inç, Y kollu, stil 566 Siyah hafif alaşım jantlar. 7,5J x 18 
jant boyutlu run flat lastiklerle TPMS yazlık jant seti.2 

09 

05 

02  04 

17 inç, Çift kollu, stil 564, Reflex Gümüş hafif alaşım 
jantlar, 7,5J x 17, 225/55 R17 lastiklerle.
[ 03 ] 

03 

[ 04 ] Tutucu herhangi bir BMW tavan rafı sistemine bir sörf 
tahtası ve direği bağlamak üzere kullanılabilir. Taşımayı özellikle 
kolaylaştıracak yenilikçi bir bağlantı sistemine sahiptir.

[ 01 ] 

Kapı açıldığında kişisel olarak seçilen X logosu otomobil 
tarafından zemine yansıtılır ve kapı eşiği alanı kusursuz biçim-
de aydınlatılır.

[ 02 ] 

Titizlikle elde üretilen bu ayna kapakları otomobilin yük-
sek teknoloji karakterini çarpıcı bir şekilde yansıtır.
[ 03 ] 

Güçlü ve etkileyici Siyah renkli ön ızgara çarpıcı bir kişi-
sel dokunuşla otomobilin ön kısmının dinamizmini vurgular.
[ 04 ] 

Kaymaz, su geçirmez ve dayanıklı. Bagaj bölümünü kir ve 
neme karşı korur. Siyah/Gümüş renklerle iç tasarımı tamamlar.
[ 05 ] 

Arka ayak boşluklarında nem, kir ve su birikmesine karşı 
korumak üzere hassas şekilde yerleştirilir. X1 amblemli Siyah 
renkli tasarım detayları iç tasarımı kusursuz şekilde tamamlar.

[ 07 ] 

Yüksek kalitede 19 inç, Bicolor Siyah, görünen tarafları 
parlak ve ağırlığı iyileştirilmiş hafif alaşım jantlar. 8J x 19 jant 
boyutu ve 225/45 R19 92W RSC lastik boyutuyla run flat 
lastiklerle yazlık jant seti. 

[ 08 ] 

İç tasarım, dış tasarım, iletişim ve bilgi ile taşıma ve bagaj bölmesi gibi birçok kategoride sunulan tümüyle yenilikçi çözümleri keşfedin. Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcısı size önerilerde bulunmaktan ve Orijinal BMW 
Aksesuarları’nın tüm ürün yelpazesini içeren özel bir kataloğu sizlere sunmaktan memnuniyet duyacaktır. Daha fazla bilgi için: www.bmw.com/accessories

İki bisiklet veya elektrikli bisiklet için (her biri 30 kilogra-
ma kadar). Bilya üzerine basit ve güvenli bir şekilde takılabilir. 
Bagaj bölümü tepsisine katlanarak yerleştirilebilir, çarpışma 
durumunda güvenlidir.

[ 06 ] 

 ORİJİNAL BMW AKSESUARLARI.
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 GÖVDE RENKLERİ.

Opak 300 Alp Beyazı1Opak 668 Siyah Metallik B39 Mineral Grisi2

1 M Sport paket için standart olarak sunulur. 
2 M Sport Paket ile opsiyonel olarak sunulur.
3 Yalnızca M Sport Paket ile birlikte sunulur.

 

Metalik A83 Buz Gümüşü2 Metalik C08 Platin Gümüş Metalik C1X Sunset Turuncu  

Metalik A96 Mineral Beyazı2 Metalik C09 Atlantik Grisi Metalik B53 Işıltılı Kahverengi  

M SPORT PAKET

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

 

[Renk örnekleri] Bu renkler, renk ve malzemeler hakkında bir ön fikir vermeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, gövde rengi ve döşeme renklerinin basılı hallerinin her zaman için orijinallerinin renk görünümünü bire bir yansıta-
mayabileceği gözlemlenmiştir. Bu nedenle renk tercihlerinizi belirlemek için Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınıza danışmanızı tavsiye ederiz. Yetkili satıcılarımız size örnek göstermekten ve tüm özel taleplerinizle ilgilenmek-
ten memnuniyet duyacaktır.

Metalik C10 Akdeniz Mavisi Metalik B45 Estoril Mavi3 

Metalik C07 Parlak Storm pırlanta efekti

Metalik 475 Safir Siyah2
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 İÇ TASARIM RENKLERİ.

KUMAŞ

DERİ

KUMAŞ/DERİ 
KOMBİNASYONU

 xLine
 Sport Line
 M Sport paket

 Sport Line

 xLine
 Sport Line
 M Sport paket

 xLine
 Sport Line
 M Sport paket

 Temel donanım

 M Sport paket Temel donanım
 Sport Line

 Sport Line

 Temel donanım

Dakota deri 
PDOA İstiridye, 
perfore, 
Gri vurgulu

Dakota deri 
PDL3 Siyah, 
perfore, 
Kırmızı vurgulu

Dakota deri 
PDSW Siyah, 
perfore, 
Gri vurgulu

Dakota deri 
PDMZ Mocha, 
perfore, 
Ceviz vurgulu

Dakota deri 
LCSW Siyah

Hexagon Kumaş/ 
Alcantara kombinas-
yonu 
HMAT Antrasit

Race Kumaş 
ERL1 Antrasit,  
Gri vurgulu2

Race Kumaş
ERL2 Antrasit,  
Kırmızı vurgulu2

Grid Kumaş  
EGAT Antrasit1

Aşağıdakiler ile sunulur

Aşağıdakiler ile sunulurAşağıdakiler ile sunulur

Aşağıdakiler ile sunulur

 xLine Cross Track kumaş/deri 
kombinasyonu 
CWG4 Granit Kahverengisi/ 
Siyah

 M Sport Paket Dakota deri
PDN4 Siyah, 
perfore, 
Mavi vurgulu

Normal uzun veya kısa süreli kullanımın bile kurtarılması mümkün olmayacak döşeme hasarlarına 
neden olabileceğini lütfen unutmayın. Özellikle renk bırakan giysiler buna neden olabilir.

1 Sadece standart koltuklarla birlikte.
2 Sadece spor koltuklarla birlikte.
3 Kapı panellerinde ilave vurgu kaplamaları.

İÇ KAPLAMALAR İÇ TASARIM RENKLERİ
 Temel donanım

 Temel donanım
 xLine
 Sport Line
 M Sport paket

 Temel donanım
 xLine
 Sport Line
 M Sport paket

 Temel donanım
 xLine
 Sport Line
 M Sport paket

 Sport Line

 xLine

 Temel donanım
 xLine
 Sport Line
 M Sport paket

 Temel donanım
 xLine
 Sport Line
 M Sport paket

4FS Oksitli Gümüş koyu 
opak, parlak Siyah vurgu 
kaplamalı

4LS Alüminyum, uzun-
lamasına ince zımparalı 
ve parlak İnci Krom vurgu 
kaplamalı3

4LR Fineline Stream ince 
ahşap kaplama, İnci Krom 
vurgu kaplamalı3

4LU parlak Siyah, İnci Krom 
vurgu kaplamalı

4LV parlak Siyah, İnci Krom 
opak Mercan Kırmızısı 
vurgu kaplamalı

4F7 İnce ahşap kaplama, 
opak Meşe Tanecikli3

BMW Individual 
tavan kaplaması
775 Antrasit

Siyah

Aşağıdakiler ile sunulur Aşağıdakiler ile sunulur

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

 M Sport paket 4WF Alüminyum Hexagon, 
mat Mavi vurgu kaplamalı3

 M Sport paket 4WE Alüminyum Hexagon, 
İnci Krom vurgu kaplamalı3

BMW INDIVIDUAL TAVAN 
KAPLAMASI Aşağıdakiler ile sunulur

 xLine 4GG Koyu Parlak, 
Parlak Krom vurgu 
çizgileriyle birlikte
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Ağırlık
Yüksüz ağırlık AB1 kg 1495 [1505] [1560] 1555 [1575] 1580 [1615] 1655 [1680] [1690]

İzin verilen maksimum ağırlık kg 2000 [2025] [2065] 2030 [2040] 2090 [2125] 2170 [2190] [2205]

İzin verilen yük kg 550 [550] [550] 550 [550] 550 [550] 550 [550] [550]

İzin verilen römork yükü, frensiz2 kg 735 [740] [750] 750 [750] 750 [750] 750 [750] [750]

İzin verilen römork yükü, frenli, maks. %12 eğim2/ 
maks. %8 eğim2 kg 1700/1700 [1700/1700] [1800/1800] 1700/1700 [1700/1700] 1800/1800 [1800/1800] 1800/1800 [1800/1800] [2000/2000]

Luggage compartment capacity, min. – max. l 505 –1550 505 –1550 505 –1550 505 –1550 505 –1550 505 –1550

Motor3, 4

Silindirler/valfler 3/4 4/4 3/4 4/4 4/4 4/4

Kapasite cc 1499 1998 1496 1995 1995 1995

Maks. güç/motor devri kW (bg)/dev/dk 103 (140)/ 
4500 – 6500

141 (192)/ 
5000 – 6000

85 (116)/ 
4000

110 (150)/ 
4000

110 (150)/ 
4000

140 (190)/ 
4000

Maks. tork/motor devri Nm/dev/dk 220/ 
1480 – 4200

280/ 
1350 – 4600

270/ 
1750 – 2250

350/
1750 – 2500

350/
1750 – 2500

400/ 
1750 – 2500

Güç aktarımı
Çekiş konfigürasyonu Önden çekişli Önden çekişli Önden çekişli Önden çekişli Dört çeker Dört çeker

Standart şanzıman 6 ileri düz 7-Ileri DCT 6 ileri düz 6 ileri düz 6 ileri düz 8 ileri Steptronic

Performans
Azami hız km/h 205 [203] [226] 190 [190] 205 [205] 204 [204] [219]

0 –100 km/sa arası hızlanma s 9,7 [9,7] [7,6] 11,5 [11,5] 9,3 [9,4] 9,3 [9,4] [7,8]

Tüketim3, 4 – Bütün motorlar EU5 standardına uygundur
Şehir içi l/100 km 6,9 [7,0] [7,5] 5,1 [4,8] 5,3 [5,2] 5,8 [5,3] [5,4]

Şehir dışı l/100 km 5,1 [5,1] [5,1] 4,1 [4,1] 4,2 [4,2] 4,5 – 4,6 [4,5] [4,4]

Ortalama l/100 km 5,8 [5,8] [6,0] 4,5 [4,3] 4,6 [4,6] 5,0 [4,8] [4,8]

Egzoz emisyonu standardı (tip onaylı) EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp

Ortalama CO2 emisyonu g/km 132 [133] [130 – 132] 118 [114] 120 [121] 132 [127] [126]

Depo kapasitesi, yaklaşık l 51 51 51 51 51 51

Jantlar/lastikler
Lastik boyutları 225/55 R 17 W 225/55 R 17 W 225/55 R 17 W 225/55 R 17 W 225/55 R 17 W 225/55 R 17 W

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 7,5 J x 17

Malzeme hafif alaşım hafif alaşım hafif alaşım hafif alaşım hafif alaşım hafif alaşım

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 maksimum römork 
yükünü aşmamalıdır. 

3 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.

4 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.]

5 Tavan anteni ile yükseklik 1612mm‘dir. 

[ ] içindeki rakamlar Steptronic şanzımanlı otomobiller için geçerlidir.
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 BMW YETKİLİ SERVİSLERİNDE EKSİKSİZ BAKIM:
Bir BMW satın aldığınızda üstün servis ve kapsamlı müşteri memnuniyeti beklemek 
hakkınızdır. Örneğin Duruma Bağlı Servis, hizmet sıvılarının seviyelerini ve aşınabilir 
parçaların durumunu bağımsız biçimde izler ve otomobilin servise ihtiyacı olduğunda 
ekranda bir uyarı mesajı görüntüler. Böylece BMW Yetkili Servisine yalnızca gerçekten 
ihtiyacınız olduğunda gidersiniz. Servise gittiğinizde de, nitelikli BMW servis 

danışmanları en yeni atölye teknolojilerini ve yalnızca Orijinal BMW 
Parçalarını kullanarak otomobilinizin bakımını yapar. Bu hizmet size sınırsız sürüş 
keyfi sunmak amacıyla dünya genelinde 150’den fazla ülkede size her an hizmete 
hazır 3.300 BMW Yetkili Servisi tarafından sunulur.

BMW DENEYİMİ.

BMW TV  

BMW TV*: www.bmw.tv 
BMW  markasını her yönüyle deneyimle-
menizi sağlar. Filmler, portreler ve arka 
plan raporları, otomobiller, yenilikler, spor 
ve yaşam tarzı ile ilgili bilgiler sunar.

BMW Welt: Otomobilin BMW Welt’ten 
teslim alındığı an, her sürücü için “en 
özel anlardan” biri olarak hatırlanır. Sizin 
için planlanan kapsamlı programla bu 
anı, gerçekten unutulmayacak bir güne 
dönüştürebilirsiniz. BMW Fabrikası, 
BMW Müzesi, BMW Group Merkez Ofisi 
ve BMW Classic ile büyüleyici bir tarih, 
nefes kesici bir gün ve geleceğe yönelik 
olağanüstü vizyonu paylaşın. Daha fazla 
bilgi için: www.bmw-welt.com/en

BMW Magazine: BMW Magazine’de 
çarpıcı görüntüler eşliğinde en yeni 
BMW modellerini keşfedin. Yeni moda 
tasarımları, tatil mekanlarını ve modern 
yaşamın zenginliklerini tanıyın. Yenilikçi 
fikirleriyle dünyayı değiştiren insanlarla 
karşılaşın. Daha fazla bilgi için:  
www.bmw.com/magazine

*  Tüm ülkelerde sunulmayabilir. Lütfen Borusan 
Otomotiv BMW Yetkili Satıcısı ile bağlantıya geçiniz. 

BMW Servis

BMW YETKİLİ SERVİSİ. BMW FİNANSAL HİZMETLER.

BMW Servis Paketleri*: Size özel 
yaratılmış, bireysel ve içinizi rahatlatacak 
çözümler. Size ve otomobilinize özenle 
uyarlanmış bireysel servis çözümleri. Bir 
seferlik ödenen öngörülebilir bir maliyet 
karşılığında BMW Servis Paketleri ile içiniz 
rahat olur ve bir BMW sahibi olmanın 
ayrıcalığını doyasıya yaşayabilirsiniz. İster 
showroom’dan yeni bir otomobil satın 
almış olun ister kullanılmış otomobil olsun, 
otomobilinizin ömrünün tüm evrelerine 
uygun bir BMW Servis Paketi mevcuttur. 
Tüm çözümler her zaman makul ve şeffaf 
bir ücret karşılığında size maksimum kalite 
ve uzmanlık sağlayarak otomobilinizin 
değerini korur. Gerçek anlamda bireysellik 
sunan bu hizmeti hemen keşfedin! 
www.bmw.com.tr/serviceinclusive

BMW ACİL SERVİS. Bir arıza duru-
munda BMW Mobil Servis gece gündüz 
hizmetinizdedir. Özel eğitimli BMW  
teknisyenleri, bir arıza ya da kaza duru-
munda harekete geçerek BMW’nizi 
mümkün olan en kısa sürede yollara geri 
kazandırmak üzere gerek telefonda  
gerekse yerinde gereken her türlü des-
teği vermeye hazır. Bunun yanında,  
arıza durumunda yararlanabileceğiniz 
ülkeye özel kapsamlı mobilite paketleri  
ve seçenekleri de sunulmaktadır. Böylece  
istenmeyen bir durum oluştuğunda, 
BMW Acil Durum veya Yol Y ardım Hattı’na 
bağlanabilirsiniz. Ambulansı veya çekiciyi  
aramak, ikame otomobil bulmak, sigorta 
şirketinize haber vermek gibi birçok işi 
sizin yerinize biz üstleniyoruz. Daha fazla 
bilgi için: www.bmw.com.tr

BMW TeleServices*: Duruma Bağlı 
Servis ile ekran üzerinde bir sonraki servis 
randevunuzdan otomatik olarak haberdar 
edilirsiniz. İzin vermeniz durumunda, ana-
liz için gereken en önemli otomobil verileri 
otomatik olarak BMW’nize aktarılır. Görevli 
BMW Yetkili Servisiniz bu bilgilere erişe-
rek, gerektiği takdirde bir servis randevu-
su kararlaştırmak üzere sizinle ücretsiz 
olarak iletişime geçer. BMW Teleservices 
erişimi için otomobilinizde opsiyonel Akıllı 
Acil Durum Çağrısı veya ConnectedDrive 
Hizmetleri bulunmalıdır. Bu hizmet, gere-
kirse istediğiniz an devre dışı bırakılabilir ve 
servis ortağınızı iDrive menüsünden veya 
ConnectedDrive portalinden değiştire-
bilirsiniz. Konu hakkında daha fazla bilgi 
için: www.bmw.com.tr/teleservices

BMW Finansal Hizmetler: İhtiyaçlarını-
za özel mobilite çözümleri. BMW Finansal 
Hizmetler size cazip kiralama, finansman 
ve sigorta paketleri sunar. Daha fazla bilgi 
için www.premiumfinance.com.tr 
adresini ziyaret edebilir veya size özel tek-
lifler için Borusan Otomotiv BMW Yetkili 
Satıcınız ile bağlantıya geçebilirsiniz.

GELECEĞİ 
SORUMLULUKLA 
ŞEKİLLENDİRMEK.

BMW Group, 2017 Dow Jones Sürdürülebilirlik  
Endeksine girmeyi başararak, dünya çapında 
sürdürülebilirliği en çok destekleyen şirketlerden biri 
oldu. Bizi bu konuda özellikle gururlandıran,  
BMW Group’un endeksin oluşturulmasından bu yana 
otomotiv sektöründe kesintisiz olarak listeye girmeyi 
başaran ilk şirket olması oldu. Buna ek olarak kar  
amacı gütmeyen bir organizasyon olan CDP,  
BMW Group’u bir kez daha iklimi koruma çabalarından 
ötürü onurlandırdı. Şeffaflık ve alınan önlemler 
açısından en iyi derece olan A değerlendirmesiyle bir 
kez daha sürdürülebilir bir otomotiv grubu olduğumuz 
tescillendi. BMW Group A derecesini sekizinci kez 
arka arkaya aldı. Aldığımız derece iklimin korunmasını, 
sürdürülebilirlik stratejimizin ana teması olarak görme 
konusunda bizi daha da teşvik ediyor. Verimli  
otomobil konseptlerinin geliştirilmesi ve geri 
dönüşümü de içeren birçok doğayla dost üretim süreci 
mühendislik felsefemizin temelini oluşturmaktadır. 
BMW EfficientDynamics önlemleri ve elektrikli  
otomobiller, 1995’ten bugüne Avrupa’daki araç  
filomuzun emisyonunu %41 oranında azaltmamızı 
sağlamıştır. Buna ek olarak 2006 ve 2016 arasında 
üretimde su kaynağı tüketimini %31 oranında ve enerji 
tüketimini %35,4 oranında azalttık. 2020 itibariyle her 
ikisini de %45 oranına azaltmayı hedefliyoruz. Diğer 
kaynaklara yönelik hedeflere bakıldığında (VOC, atık su 
ve çöplerin işlenmesi) 2014 itibariyle %45’lik düşürme 
hedefimize ulaştık ve bunu geliştirmeyi sürdürüyoruz. 
Steyr’deki motor üretim fabrikamız, 2007’den bu yana 
atık su oluşturmamaktadır. Hiç şüphesiz tüm  
otomobillerimiz uzun kullanım ömrünün ardından kolay 
ve ekonomik şekilde geri dönüşüme yönelik olarak 
tasarlanır. Ömrü dolan otomobilinizle ilgili tüm konular 
için lütfen BMW Yetkili Satıcınızla temasa geçin. Bu 
konu hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi 
ziyaret edin.

www.bmw.com/EfficientDynamics
www.bmwgroup.com/responsibility
www.bmw.com/recycling



Bu broşürde gösterilen modeller BMW AG tarafından Almanya pazarı için üretilen otomobillere  
ait donanım ve paket 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 paket seçeneklerinde değişiklikler meydana gelmiş 
olabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınız ile bağlantıya geçin. 
Tasarım ve donanımda değişiklik yapılabilir.
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