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Sheer Driving
Pleasure
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ARKA
TASARIM.

SÜRÜŞ STİLİ
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KULLANABİLİR.

YOLUNUZA
KİMSENİN ÇIKMAYACAĞINDAN
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BİR ŞANS
VERİLMEZ.

BÜYÜMEK Mİ?
BIRAKIN
BAŞKALARI
BÜYÜSÜN.

Günlük yaşama uygun olmasının yanı sıra aynı zamanda eğlencelidir. Yeni BMW 2 Series Gran Coupé.
Heyecan verici sürüş dinamikleri BMW M235i xDrive || M Sport süspansiyon1,2,* || M Sport fren1,2,* || M Sport
direksiyon1,2,* || Steptronic Sport şanzıman1,2,*. Sportif, şık ve kompakt dış tasarım Bağlantılı bir öğe olarak
tasarlanmış büyük Böbrek Izgaraları || Adaptif LED farlar1 || Dinamik, akıcı coupé çizgisi || Çerçevesiz kapılar ||
19 inç jantlar1,* || Düz, geniş arka bölüm. Belirgin bir biçimde sürücüye odaklı yapıda şık iç tasarım
M Sport koltuklar1,3,* || Günlük kullanıma uygunluk ve sportifliğin en ideal kombinasyonu || Arka koltuk sırtlığı,
katlanır ve 40:20:40 oranında bölünebilir || Geniş bagaj bölümü hacmi || Panoramik cam tavan1 ve arkadan
aydınlatmalı iç kaplamalar1. Yenilikçi sürücü destek sistemleri ve bağlantı BMW Intelligent Personal
Assistant1,* || BMW Dijital Anahtar1,4,* || Ekran ağıyla birlikte BMW Live Cockpit Professional1 || BMW Head-Up
Display1,5,* || Sürüş Asistanı1,6,* || Geri Vites Asistanıyla birlikte Park Asistanı1. Yeni BMW 2 Serisi Gran
Coupé'de her açıdan çeşitlilik.
1
Opsiyonel donanım olarak sunulur. 2 M235i xDrive modeli için standarttır. 3 Yalnızca M Sport Paket veya M235i xDrive modeliyle birlikte sunulur. 4 Bir BMW ConnectedDrive
hesabı ile Android işletim sistemine, NFC teknolojisine ve entegre güvenlik öğesine sahip uyumlu bir akıllı telefon gereklidir. Yalnızca Android 8.0 veya üzeri işletim sistemine
sahip belirli Android telefonlarla uyumludur. Uyumlu olmayan akıllı telefonlara sahip müşteriler için yüksek kaliteli bir anahtar kart tedarik edilir. 5 Polarize güneş gözlükleriyle
BMW Head-up Display'deki bilgilerin okunurluğu sınırlı olabilir. Gösterilecek içerik seçilen donanıma bağlıdır. Belirli öğelerin görüntülenmesi için ilave opsiyonel donanım
gereklidir. 6 Bu fonksiyonun çalışması, karanlıkta veya siste sınırlı olabilir. * Bazı donanım özellikleri ve işlevlerinin kullanılabilirliği motor çeşitlerine veya ilave seçeneklere
bağlıdır. Pazar ve üretime göre kullanılabilirlik değişebilir. Koşullar, standart ve opsiyonel donanım hakkında ayrıntılı bilgilere www.bmw.com adresinden veya BMW Yetkili
Satıcısı’ndan ulaşabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER.

Donanım

Yeni BMW Katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Uygulamayı artık akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

 Standart donanım
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 Opsiyonel donanım

 Entegre başlıklar, derin oturma
yüzeyi ve yüksek yan ve sırtlık
desteklerine sahip M spor koltuklar
hızla dönülen virajlarda bile sürücü
ve ön yolcu4, * için gelişmiş destek
sunar. Ek olarak koltuk, ayarlı entegre
sırtlık genişliği sayesinde kişisel vücut
ölçülerinize göre ayarlanabilir.

 Adaptif LED farlar, elektrokrom
uzun far asistanı BMW Seçici Far
Sistemi dahil olmak üzere kısa ve
uzun farların yanı sıra tamamen LED
teknolojisine sahip sinyal lambalarını
içerir. Ayrıca donanım, viraj ışıkları,
gündüz farları ile otomobilin önündeki
yolun mükemmel şekilde aydınlatılmasını sağlayan şehir içi, şehirler arası
ve otoyol moduna sahip Adaptif
farları da içerir.

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

 Otomobilinizin anahtarına artık
ihtiyacınız yok. Dijital Anahtar*,
Android akıllı telefonunuzdadır
ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

 8 ileri Steptronic Sport şanzıman
sportif* vites değiştirmeye olanak
sağlar. Vites değişimleri otomatik
veya vites değiştirme kanatçıkları
veya vites kolu kullanılarak manuel
olarak gerçekleştirilebilir.

 Olağanüstü Harman Kardon surround ses sistemi 464 W dijital amplifikatöre,
dokuz adet kanala ve 16 adet hoparlöre sahiptir. Son derece uyumlu ses,
otomobilin içini mükemmel bir şekilde doldurur. Tamamen otomatik, hıza
bağlı dengeleme yapan sistem arka plandaki sürüş gürültüsünü mükemmel
bir şekilde dengeler.

 40:20:40 oranında bölünebilen,
arka koltuk sırtlığına sahip olan
katlanan arka koltuk, yolcuları ve
eşyaları taşırken esneklik sağlar.

 Navigasyon fonksiyonuna sahip BMW Live Cockpit Professional, dokunmatik
olarak kullanılabilen iki adet yüksek çözünürlüklü 10,25 inç Kontrol Ekranı
ve tam dijital 10,25 inç gösterge ekranından oluşur. BMW İşletim Sistemi 7.0
da iDrive Dokunmatik Controller aracılığıyla kontrol edilebilir.

 Sürüş Asistanı güvenlik paketi*, fren fonksiyonu özellikli önden çarpışma
uyarısı, ön izlemeli sollama yapılmaz işaretini içeren Hız Limit Asistanı ve Şerit
Terk Uyarısı gibi kamera tabanlı sistemleri içerir. Ayrıca radar tabanlı donanım;
Karşı Trafik Uyarısı, Şerit Değiştirme Uyarısı ve Arka çarpışma Uyarısını içerir.

 Park Asistanı, otomobilin park edilmesini kolaylaştırır. Geri Görüş Kamerası
otomobilin arka kısmının net bir biçimde görülmesini sağlar. Aktif Park Mesafe
Kontrolü otomobil park park edilirken meydana gelebilecek hasarlara karşı
daha fazla koruma sağlar. Park Asistanı otomobili yola paralel ya da dikey
park alanlarına otomatik olarak park eder ve paralel park yerinden otomatik
olarak çıkar. Geri Vites Asistanı ör. dar ara sokaklarda geri manevra sırasında
sizi destekler.

 “Hey BMW.” BMW’niz aynı zamanda kişisel asistanınız olsa harika olmaz
mıydı? BMW Intelligent Personal Assistant ile BMW’nizle iletişim kurun.
Sizi tanır, her gün daha iyi hale gelir ve her durumda yardımcı olur. Kendi kişisel
etkinleştirme kelimenizi de atayabilirsiniz. Otomobiliniz hakkında tüm bilgileri
açıklayabilir ve BMW’nizi çok daha iyi tanımanıza yardımcı olur.

1

2

Bir BMW ConnectedDrive hesabı ile Android işletim sistemine, NFC teknolojisine
ve entegre güvenlik öğesine sahip uyumlu bir akıllı telefon gereklidir. Yalnızca Android
8.0 veya üzeri işletim sistemine sahip belirli Android telefonlarla uyumludur. Uyumlu
olmayan akıllı telefonlara sahip müşteriler için yüksek kaliteli bir anahtar kart tedarik edilir.
M235i xDrive modeli için standarttır.

3
4
5

Bu fonksiyonun çalışması, karanlıkta, siste veya parlak ışık yansıması sırasında sınırlı olabilir.
Yalnızca M Sport Paket veya M235i xDrive modeliyle birlikte sunulur.
Sürücü yerel yasalara uygun olarak otomatik park sürecini sürekli olarak
izlemekten sorumludur.

 Dış aynalar için elektrikli katlama
fonksiyonu ve ön yolcu tarafı dış
aynası için kaldırım kenarına park
fonksiyonu içeren otomatik elektrokrom iç ve dış aynalar.

* Bazı donanım özellikleri ve işlevlerinin kullanılabilirliği motor çeşitlerine veya ilave seçeneklere bağlıdır. Pazar ve üretime göre kullanılabilirlik değişebilir. Koşullar, standart
ve opsiyonel donanım hakkında ayrıntılı bilgilere www.bmw.com adresinden veya BMW Yetkili Satıcısı’ndan ulaşabilirsiniz.

DIŞ TASARIM RENKLERİ.

İÇ TASARIM RENKLERİ.

Donanım

Yeni BMW Katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Uygulamayı artık akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

 Standart donanım

KUMAŞ

 Opak 300 Alp Beyazı1

 Opak 668 Siyah

 A96 Metalik Beyaz/Mineral

SENSATEC

 B39 Metalik Gri/Mineral2

M Sport paket

KUMAŞ/SENSATEC
KOMBİNASYONU

 Metalik 475 Safir Siyah2

 A75 Metalik Kırmızı/Melbourne2

 C1R Metalik Mavi/Seaside

BMW INDIVIDUAL
TAVAN DÖŞEMESİ

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

 BMW Individual C3N Metalik
Gri/Storm Bay2

* Bazı donanım özellikleri ve işlevlerinin kullanılabilirliği motor çeşitlerine veya ilave seçeneklere
bağlıdır. Pazar ve üretime göre kullanılabilirlik değişebilir. Koşullar, standart ve opsiyonel

 Opsiyonel donanım

Aşağıdakilerle sunulur:

 Temel donanım

“Grid” Kumaş
EGAT Antrasit






Temel donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

“Dakota” Deri PDOA,
İstiridye perfore,
Gri vurgulu*

 M Sport paket

“Trigon” Kumaş HLSW
Siyah Alcantara ve
mavi vurgular*






Temel donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

Mocha perfore PDMY
“Dakota” deri*






Temel donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

Siyah perfore PDSW
“Dakota” deri*

Aşağıdakilerle sunulur:





Temel donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

Sensatec KCCX İstiridye*

 M Sport paket

Siyah perfore PDN4
“Dakota” deri,
Mavi vurgulu*






Temel donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

Sensatec KCSW Siyah*






Dakota Deri PDFM,
Magma Kırmızı perfore,
Gri vurgulu*

İÇ KAPLAMALAR

Aşağıdakilerle sunulur:

Temel donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

Aşağıdakilerle sunulur:

 M Sport paket

“Trigon” kumaş KKSW
Sensatec Siyah4

 Temel donanım

Dokulu mat Kuvars
Gümüş iç kaplamalar.

 Temel donanım
 Sport Line

Kumaş/Sensatec
kombinasyonu KFL1
Antrasit, Gri vurgulu*






Gösterge paneli ve kapı
panelinde “Hexanja”
vurgulu “Işıklı Nice”
iç kaplama.

 Sport Line

Kumaş/Sensatec
kombinasyonu KFIX
Antrasit, Turuncu vurgulu

 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

Gösterge paneli ve
kapı panelinde “Mesh”
vurgulu “Işıklı Boston”
iç kaplama.






Temel donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

Gösterge paneli ve
kapı panelinde “Triangle”
vurgulu “Işıklı Brooklyn”
iç kaplama.






Temel donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

Gösterge paneli ve kapı
panelinde “Yüksek Mat”
vurgulu “Işıklı Berlin”
iç kaplama.

 C1D Metalik Mavi/Misano3

BMW INDIVIDUAL

 C1G Metalik
Mavi/Snapper Rocks3

DERİ

Aşağıdakilerle sunulur:
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donanım hakkında ayrıntılı bilgilere www.bmw.com adresinden veya BMW Yetkili
Satıcısı’ndan ulaşabilirsiniz.

Aşağıdakilerle sunulur:





[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.

1
2

Temel donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

Temel donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

M Sport paket ve M235i xDrive ile birlikte standart olarak sunulur.
M Sport paket ve M235i xDrive için de opsiyonel olarak sunulur.

BMW Individual tavan
kaplaması 775 Antrasit4

3
4

Yalnızca M Sport paket ve M235i xDrive için sunulur.
M235i xDrive modeli için standarttır.

JANTLAR VE LASTİKLER.

ORİJİNAL BMW AKSESUARLARI.

Yeni BMW Katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Uygulamayı artık akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

 Standart donanım

Donanım

 Opsiyonel donanım
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 Aksesuarlar

 16 inç, Yıldız kollu, stil 517
Koyu Gri hafif alaşım jantlar,
7J x 16, 205/55 R16 lastiklerle.*

 17 inç, Çok kollu, stil 546,
Reflex Gümüş parlatılmış
hafif alaşım jantlar, jant boyutu
7,5J x 17, 225/45 R17 lastiklerle.*

 17 inç, Çok kollu, stil 547,
metalik Koyu Gri, parlatılmış
hafif alaşım jantlar, 7,5J x 17,
225/45 R17 lastiklerle.1

 17 inç, Çift kollu, stil 548
metalik bicolor Orbit Gri parlatılmış
hafif alaşım jantlar, 7,5J x 17,
225/45 R17 lastiklerle.*

 Her zaman ve her yerde kablosuz şarj sunan BMW kablosuz şarj istasyonu sayesinde üniversal akıllı telefon otomobil içerisinde kablo gerekmeden rahat ve
verimli şekilde şarj edilebilir. Cep telefonu, dengeli ve güvenli bir şekilde korunur. Özellikle akıllı yapıda entegre powerbank çıkarılabilir ve otomobilin dışında da
kablosuz şarj için kullanılabilir.

 17 inç, Çift kollu, stil 549
metalik Orbit Gri parlatılmış
hafif alaşım jantlar, 7,5J x 17,
225/45 R17 lastiklerle.2

 18 inç, Çok kollu, stil 488,
Bicolor metalik Orbit Gri, parlatılmış
hafif alaşım jantlar, 8J x 18,
225/40 R18 lastiklerle.

 18 inç, V kollu, stil 554 M,
metalik Orbit Gri hafif alaşım jantlar,
8J x 18, 225/40 R18 lastiklerle.3, *

 18 inç, Çift kollu, stil 556 M,
Bicolor mat Cerium Gri, parlak
işlenmiş M hafif alaşım jantlar,
8J x 18, 225/40 R18 lastiklerle.4

 Kusursuz şekilde uyum sağlayan, kaymayı önleyen ve dört yanında
yükseltilmiş kenarlara sahip dayanıklı paspas, bagaj bölümünü toz ve
neme karşı korur. Siyah renkte tasarlanmıştır.

 LED kapı projektörleri kapılar açıldığında etkinleşir. Bu projektörler değiştirebilir bir slayt kullanarak otomobilin yanında kalan zemine bir görüntü yansıtır.

 18 inç, Çift kollu, stil 819 M,
Bicolor metalik Orbit Gri, parlatılmış
M hafif alaşım jantlar, 8J x 18,
225/40 R18 lastiklerle.5

 19 inç, V kollu, stil 557 M, Bicolor
Cerium Gri hafif alaşım jantlar,
8J x 19, 235/35 R19 lastiklerle.4, *

 19 inç, Çift kollu, stil 552 M, Bicolor Siyah, parlak işlenmiş M hafif alaşım
jantlar, 8J x 19, 235/35 R19 lastiklerle.3, *

 Her türlü hava koşuluna uygun paspaslar, uygun ölçülerde ve dayanıklı
yapıdadır. Kenarı yüksek ve şık bir tasarıma sahip zemin paspasları ön ayak
boşluğunu neme ve toza karşı korur. Siyah renktedir ve paslanmaz çelikten
işlemelere sahiptir.

 Sportif 18 inç, V kollu, stil 554 M, mat Siyah, M Performance dövme jantlar.
8J x 18 jant boyutlu TPMS yazlık jant ve lastik seti.

Yalnızca Luxury Line ile birlikte sunulur.
Yalnızca Sport Line ile birlikte sunulur.
Yalnızca M Sport Paket veya M235i xDrive modeliyle birlikte sunulur.
4
Yalnızca M235i xDrive için sunulur.
5
Yalnızca M Sport paketle birlikte sunulur.
1

2
3

* Bazı donanım özellikleri ve işlevlerinin kullanılabilirliği motor çeşitlerine veya ilave seçeneklere
bağlıdır. Pazar ve üretime göre kullanılabilirlik değişebilir. Koşullar, standart ve opsiyonel
donanım hakkında ayrıntılı bilgilere www.bmw.com adresinden veya BMW Yetkili
Satıcısı’ndan ulaşabilirsiniz.

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

BMW M Performance Parts ürünleri portföyü hakkında bilgi vermekten mutluluk
duyacaktır Daha fazla bilgi için lütfen www.bmw.com.tr adresini ziyaret edin

TEKNİK VERİLER.

Teknik veriler

BMW 2 Serisi Gran Coupé

218i

M235i xDrive

216d

220d

Yüksüz ağırlık AB (xDrive)1

kg

1425 [1450]

([1645])

1505

[1580]

İzin verilen maksimum ağırlık (xDrive)

kg

1885 [1905]

([2105])

1980

[2050]

İzin verilen yük (xDrive)

kg

535 [530]

([535])

550

[545]

İzin verilen römork yükü, frensiz (xDrive)2

kg

710 [725]

–

750

[750]

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

kg

1300/1300
[1300/1300]

–

1300

[1300/1300]

l

430

430

430

430

3/4

4/4

3/4

4/4

cm3

1499

1998

1496

1995

103 (140)/
4600 – 6500
220/
1480 – 4200

225 (306)/
5000 – 6250
450/
1750 – 4500

85 (116)/
4000
270/
1750 – 2250

140 (190)/
4000
400/
1750 – 2500

Bagaj kapasitesi

1420

Ağırlık

BMW TwinPower Turbo motor3
Silindir/valf
Hacim
Maks. güç/motor devri
Azami tork/motor devri

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

1561/1565

1561/1565

1800

2081

Güç aktarımı
Çekiş konfigürasyonu

Önden çekişli

Dört çeker

Önden çekişli

Önden çekişli

7 İleri Çift Kavramalı
Otomatik şanzıman

8 ileri Steptronic
Sport şanzıman

7 İleri Çift Kavramalı
Otomatik şanzıman

8 ileri Steptronic
şanzıman

215 [215]

([250])5

200

[235]

8,7 [8,7]

([4,9]/[4,86])

10,3

[7,5]

Sürüş performansı
Azami hız (xDrive)
0 –100 km/sa hızlanma (xDrive)

km/sa
sn

919

1017

Standart şanzıman (xDrive)

Tüketim3, 4 - Bütün motorlar EU6 standardına uygundur
l/100 km

Ortalama CO2 emisyonu (PHEV ağırlıklı) (xDrive)
Yakıt deposu kapasitesi, yaklaşık

gr/km
l

5,9 – 6,8 [6,1–7,0]

([7,6 – 8,3])

4,5

[4,9 – 5,6]

EU6d-temp

EU6d-temp

Euro 6d-ISC-FCM

EU6d-temp

134 –153
[139 –159]

([172 –188])

119

[129 –146]

42/50

50

42/50

50

881

Jantlar/lastikler
Lastik boyutları
Jant boyutu

225/40 R18 Y

225/40 R18 Y

225/40 R17 Y

8Jx18

8Jx18

8Jx18

7,5Jx17

Hafif alaşım

Hafif alaşım

Hafif alaşım

Hafif alaşım

Güç, yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu bilgileri standart şanzımanlı otomobiller için geçerlidir. [ ] içindeki rakamlar Steptronic şanzımanlı otomobillere aittir.
1
2
3

4

5
6

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.
Römorkun gerçek toplam ağırlığı, maksimum çekme yükü göz önünde bulundurularak maksimum römork yükünü aşmamalıdır.
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. [Bu otomobiller için vergi ve otomobille ilgili diğer ücretlerin
hesaplanmasında yine CO2 emisyonunu temel alan burada belirtilenler dışındaki değerler kullanılabilir.]
Ortalama enerji tüketimi seçilen jant ve lastik boyutuna bağlıdır.
ECAC (şarj harcayan elektrik tüketimi).
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Malzeme

225/40 R18 Y
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Ortalama (PHEV ağırlıklı) (xDrive)
Egzoz emisyonu standardı (tip onaylı)
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YENİ KATALOG UYGULAMANIZ.
Sheer Driving Pleasure

BMW KATALOG UYGULAMASINI UYGULAMA MAĞAZANIZDAN
İNDİRİN VE SÜRÜŞ KEYFİNİ KEŞFEDİN!

BMW M235i xDrive:
M TwinPower Turbo 4 silindirli benzinli motor, 306 bg (225 kW), 19 inç Çift kollu stil 552 M, bicolor, parlak M hafif alaşım
jantlar, Metalik Mavi/Snapper Rocks gövde rengi, “Dakota” deri Siyah perfore M Sport koltuklar, “Işıklı Boston” iç kaplamalar.
Bu medyada gösterilen modeller BMW AG tarafından Almanya pazarı için üretilen otomobillere ait donanım ve yapılandırma
seçeneklerini (standart ve opsiyonel) gösterir. Bu uygulamada söz edildiği gibi uygulamanın son yayın tarihi olan 05/09/2019’dan
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.
Elbette her otomobil uzun bir kullanım ömrünün ardından ekonomik şekilde geri dönüşüme yönelik olarak tasarlanır. Otomobilinizin
kullanım ömrünün sonuna ilişkin daha fazla bilgiyi www.bmw.com/recycling web sitesinde bulabilirsiniz.
© BMW AG, Münih, Almanya. BMW AG, Münih’in yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kopyalanamaz.
411 002 294 80 2 2019 CB. Almanya’da basılmıştır 2019.

