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Více informací, více radosti z jízdy: Nová
aplikace BMW brochures vytvoří nový digitální
a interaktivní zážitek. Po stažení aplikace BMW
brochures do vašeho telefonu a tabletu poznáte
nové perspektivy vašeho BMW.
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Nadčasová sportovnost Sportovní proporce
s optimální aerodynamikou || BMW Laserlight1
|| LED zadní světla || 19" kola z lehké slitiny1, *.
Nejnovější generace asistenčních systémů
a konektivity BMW Inteligentní osobní asistent*
|| Driving Assistant Professional1, * s rozšířenými
bezpečnostními a komfortními funkcemi || Parking
Assistant Plus1, * || Přizpůsobivý BMW Live Cockpit
Professional1, * se soustavou displejů skládající se
z 12,3" plně digitálního přístrojového panelu a 10,25"
kontrolního displeje || Digitální klíč3, *. Komfortní
výbava Nepřímé osvětlení se světelným kobercem
Welcome Light Carpet1 || Zdokonalená akustika
interiéru. Výjimečná jízdní dynamika BMW
M340i xDrive Sedan* || M sportovní diferenciál1, 2, * ||
Adaptivní M podvozek1, * || Maska chladiče s aktivními
lamelami || Efficient Lightweight. Ikona na cestě
do budoucnosti – nové BMW řady 3 Sedan.

K dispozici jako volitelná výbava.
Standardní výbava pro M340i xDrive.
Součást paketu Komfortní přístup.
* Dostupnost některých prvků výbavy a funkcí závisí na zvolené variantě motoru nebo
další výbavě. Tržní a výrobní dostupnost se mohou lišit. Detailní informace o podmínkách,
standardní i volitelné výbavě najdete na www.bmw.cz, v ceníku nebo u vašeho BMW
Autorizovaného Dealera.
1
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DYNAMIKA A HOSPODÁRNOST.

POHON A PODVOZEK.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.

Inovace a technologie

 Základní výbava

NIŽŠÍ SPOTŘEBA. VÍCE RADOSTI Z JÍZDY.
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 Volitelná výbava

 Snížený Adaptivní M podvozek3, * s aktivními tlumiči umožňuje
řidiči volit mezi komfortním a sportovním nastavením.

 M sportovní diferenciál1, * optimalizuje trakci a jízdní stabilitu
při dynamické jízdě nebo na silnicích s měnícím se povrchem.

 Variabilní sportovní řízení* s posilovačem Servotronic
neustále přizpůsobuje účinek posilovače aktuální rychlosti vozu
a úhlu natočení volantu.

 Výkonné M sportovní brzdy1, * vynikají kotouči s větším
průměrem a exkluzivně modře lakovanými třmeny s logem M.

 M sportovní podvozek* je přibližně o 10 mm snížený
a vyznačuje se sportovnějším nastavením.

 Systém pohonu všech kol BMW xDrive přináší maximální
trakci, jízdní dynamiku a bezpečnost a zajišťuje proměnné rozdělování
hnací síly mezi přední a zadní nápravu.

PŘEHLED MOTORŮ NOVÉHO BMW ŘADY 3 SEDAN.
BMW M340i xDrive
Zážehový řadový 6válec BMW TwinPower Turbo
o výkonu 275 kW (374 k) a točivém momentu 500 Nm
Zrychlení 0 – 100 km/h: 4,4 s
Maximální rychlost: 250 km/h2
Kombinovaná spotřeba paliva: 7,0 – 7,4 l/100 km
Kombinované emise CO2: 160 – 168 g/km

AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA
STEPTRONIC SPORT

AERODYNAMIKA

AKTIVNÍ MASKA CHLADIČE

 Díky cíleným aerodynamickým opatřením
vyniká každé BMW výbornými hodnotami
odporu vzduchu. To má pozitivní vliv na
hospodárnost a jízdní stabilitu a současně
účinně redukuje hluk v interiéru. Děje se tak
díky propracovaným řešením, mezi něž patří
aktivní maska chladiče s regulovaným
prouděním vzduchu, ploché zakrytování
podvozku či odtrhové hrany vzadu
a vzduchové clony vpředu.

 Maska chladiče ve tvaru ledvinek
s aktivním prouděním vzduchu otevírá
a zavírá lamely před chladičem podle
požadavků motoru a klimatizace. Pohyblivé
lamely jsou umístěny za samotnou maskou
chladiče a kromě toho, že zlepšují
aerodynamiku, zároveň snižují odpor
vzduchu v případě, kdy jsou zavřené.

 8stupňová převodovka Steptronic
Sport1 nabízí mimořádně sportovní řazení.
V automatickém i manuálním režimu lze
pro pohodlnou jízdu setrvačností nebo
mimořádně dynamickou jízdu používat
řadicí páčky na volantu nebo volič převodovky. V režimu SPORT a s pákou voliče
v levé poloze S/M je řazení zaměřeno na
maximální dynamiku.

REKUPERACE KINETICKÉ
ENERGIE

INTELIGENTNÍ FUNKCE
START/STOP

 Se systémem rekuperace kinetické
energie alternátor vytváří elektrickou energii
primárně v situacích, kdy řidič brzdí nebo
sundá nohu z plynového pedálu. Dříve
nevyužitá kinetická energie je tak transformována v energii elektrickou, která je ukládána do baterie.

 Inteligentní funkce Auto Start Stop*
používá data z navigačního systému
a systémy na základě kamery a radaru,
aby analyzovala aktuální dopravní situaci.
Pokud zjistí, že okamžitě po zastavení
bude následovat rozjezd (například při
odbočování), motor není při zastavení
vozidla automaticky vypnut.

VOLIČ JÍZDNÍCH REŽIMŮ
 Volič jízdních režimů Driving
Experience Control nabízí řidiči výběr
mezi standardním režimem COMFORT,
režimem ECO PRO zaměřeným na
hospodárnost a režimem SPORT*,
který umožňuje ještě dynamičtější jízdu.
Volitelný interaktivní režim Adaptive* neustále
upravuje činnost aktivních tlumičů, řízení
a automatické převodovky Steptronic
s ohledem na aktuální jízdní situaci.
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Standardní výbava pro M340i xDrive.
Elektronicky omezeno.
330e bez snížení.
135 kW (184 k) spalovací motor + až 83 kW (113 k) elektrický pohon.

* Dostupnost některých prvků výbavy a funkcí závisí na zvolené variantě motoru nebo
další výbavě. Tržní a výrobní dostupnost se mohou lišit. Detailní informace o podmínkách,
standardní i volitelné výbavě najdete na www.bmw.cz, v ceníku nebo u vašeho BMW
Autorizovaného Dealera.

Další informace o spotřebě paliva a emisích CO2 jsou k dispozici v technických údajích.

BMW 330e
Plug-in hybridní pohon se zážehovým 4válcem BMW TwinPower
Turbo a elektromotorem s celkovým výkonem 215 kW (292 k)4
a celkovým točivým momentem 420 Nm
Zrychlení 0 – 100 km/h: [5,9] s
Maximální rychlost: [230] km/h
Maximální rychlost na elektřinu: [140] km/h
Kombinovaná spotřeba paliva: 1,6 – 1,9 l/100 km
Kombinované emise CO2: 37 – 43 g/km

ASISTENČNÍ SYSTÉMY.

BEZPEČNOST.

BMW Personal CoPilot

 Základní výbava

Pomůže, kdykoliv chcete.

 Driving Assistant Professional1, * nabízí optimální míru
komfortu a maximální úroveň bezpečnosti v mnoha kritických
či monotónních jízdních situacích. Součástí této výbavy je kromě
jiných funkcí asistent řízení a jízdy v jízdních pruzích včetně
podpory pro jízdu v úzkých prostorech, asistent nouzového
zastavení, varování před nebezpečím či asistent udržování
v jízdním pruhu s aktivní ochranou proti bočnímu nárazu.
 Aktivní systém pro udržování rychlosti s funkcí Stop&Go*
udržuje v rychlostech mezi 30 a 160 km/h předem stanovenou
vzdálenost od vozidla vpředu, v dopravních kolonách dokáže
zastavit a opět se rozjet. Asistent rychlostních limitů umožní
předat aktuální hodnotu rychlostního omezení systému udržování
rychlosti. Upozornění na nebezpečí kolize s brzdnou funkcí
detekuje stojící vozidla, chodce a cyklisty.
 Asistent řízení a jízdy v pruzích lze aktivovat* jako pomoc
řidiči v monotónních jízdních situacích. V rychlostech do 210 km/h na
jakémkoliv povrchu tento asistent s pomocí systému pro automatické
udržování rychlosti automaticky a pohodlně pomáhá v řízení vozu
a udržuje ho uprostřed jízdního pruhu.

1
Funkci může negativně ovlivnit tma, mlha nebo přímé slunce.
* Dostupnost některých prvků výbavy a funkcí závisí na zvolené variantě motoru
nebo další výbavě. Tržní a výrobní dostupnost se mohou lišit. Detailní informace
o podmínkách, standardní i volitelné výbavě najdete na www.bmw.cz, v ceníku
nebo u vašeho BMW Autorizovaného Dealera.

Inovace a technologie

 Volitelná výbava

 Parking Assistant Plus* usnadňuje parkování a manévrování
s vozem. Výbava obsahuje kromě jiného funkce Surround View,
včetně pohledu z ptačí perspektivy Top View, Panorama View,
3D Remote View, Active Park Distance Control, funkci nouzového
brzdění, automatický parkovací asistent s vodicími linkami
a couvací asistent.
 Boční ochrana při parkování* je součástí výbavy Park Distance
Control a poskytuje řidiči během manévrování přehled o překážkách
kolem celého vozu. Tímto způsobem jsou detekovány překážky
v oblasti boků vozidla a je na ně vizuálně a akusticky upozorněno.
 Couvací asistent* si zapamatuje nejméně 50 m trasy při jízdě
dopředu rychlostí do 35 km/h a v případě potřeby je schopen ji
zopakovat při couvání. Vám se uleví od práce s řízením a můžete
se soustředit na monitorování okolí vozidla.

 Adaptivní světlomety BMW Laserlight: dvojnásobný
maximální dosah světla v režimu dálkových světel, a to až 530 m.

 Funkce upozornění na vozy přijíždějící ze strany*
vzadu řidiči pomáhá například při vycouvávání z nepřehledných
parkovacích míst.

 Systém aktivní ochrany Active Guard Plus obsahuje
varování před čelním nárazem s brzdnou funkcí, varování
před opuštěním jízdního pruhu a ukazatel rychlostních limitů
s manuálním asistentem omezovače rychlosti.

 Preventivní ochrana cestujících zasahuje
v kritických situacích.
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KONEKTIVITA A INFOTAINMENT.

KOMFORT A PRAKTIČNOST.

BMW ConnectedDrive

 Základní výbava

Ve spojení s vaším světem.

 Bezkontaktní otevírání a zavírání víka zavazadlového
prostoru* je součástí komfortního přístupového systému. V situacích,
kdy má člověk plné ruce, stačí rychlý a cílený pohyb nohou pod
zadním nárazníkem k pohodlnému otevření nebo zavření víka
zavazadlového prostoru. Stačí jen mít u sebe klíček od vozu.
 Automatické ovládání víka zavazadlového prostoru
umožňuje pohodlné otevírání a zavírání víka zavazadlového prostoru
jednoduchým stisknutím tlačítka umístěného v panelu dveří nebo na
klíčku od vozu. Víko zavazadlového prostoru lze také otevřít běžným
způsobem zvenku pomocí madla a zavřít jej stisknutím tlačítka na
vnitřní straně víka.
 Sklopné hlavové opěrky tří zadních sedadel poskytují lepší
výhled zadním oknem. Řidiči výrazně usnadňují parkování
a manévrování s vozem v omezeném prostoru a poskytují také
lepší přehled o provozu za vozem.

BMW INTELIGENTNÍ
OSOBNÍ ASISTENT

IN-CAR EXPERIENCES

DIGITÁLNÍ KLÍČ

 „Hej, BMW. Kdo jsi?“ Nebylo by skvělé,
kdyby vaše BMW mělo i osobního asistenta?
Prostřednictvím BMW Inteligentního
osobního asistenta* můžete se svým BMW
komunikovat. Pozná vás, každým dnem se
zlepšuje a pomáhá ve všech situacích.
Můžete mu dokonce přiřadit vlastní aktivační
slovo. Umí vysvětlit vše, co se týká
automobilu, a pomůže v situaci, kdy chcete
vaše BMW lépe poznat.

 Váš BMW Intelligent Personal Assistant
se o vás postará. Na přání vás může při
řízení udržet v pohodě nebo zrelaxovat na
konci náročného dne. S paketem In-Car
Experiences včetně programů Vitalize
a Relax od Caring Car* se BMW Intelligent
Personal Assistant během jízdy postará
o vaši pohodu.

 Proč si s sebou brát klíč od vozu, když
s sebou máte svůj chytrý telefon Android?
Digitální klíč1, 2, * nebo karta vám dovoluje
zamknout či odemknout vaše BMW
a dokonce i nastartovat motor bez nutnosti
mít fyzický klíč u sebe. S pomocí aplikace
BMW Connected se dá stáhnout do vašeho
chytrého telefonu Android a poté sdílet
s rodinou a přáteli.

PAKET CONNECTED PROFESSIONAL

BMW LIVE COCKPIT PROFESSIONAL

VZDÁLENÁ AKTUALIZACE
SOFTWARU

 Concierge Service, Remote Services,
Real Time Traffic Information, příprava
pro Apple CarPlay® nebo možná In-Car
Experiences? Proč objednávat jednotlivé
možnosti, když můžete mít všechno
dohromady? S paketem Connected
Professional* můžete využívat tyto služby
od BMW ConnectedDrive a zároveň s tím
zdarma vyzkoušet další funkce.

 Součástí BMW Live Cockpit Professional*
s navigačním systémem jsou mimořádně
kvalitní displeje. Kontrolní dotykový displej
o úhlopříčce 10,25" doplňuje digitální
přístrojový panel o úhlopříčce 12,3". Ovládací
systém BMW Operating System 7.0 lze
obsluhovat také prostřednictvím dotykového
ovladače iDrive.

 Chcete, aby vaše BMW mělo aktuální
verzi softwaru? Se vzdálenou aktualizací
softwaru* bude vaše BMW vždy aktuální,
bez nutnosti navštívit vašeho servisního
partnera BMW. Aktualizace se instalují
dálkově, tedy stejně jako na vašem chytrém
telefonu. Touto cestou lze aktivovat i další
funkce vašeho vozidla.

1
2

Inovace a technologie

Aktuálně k dispozici pouze pro vybrané telefony Samsung na určitých trzích.
Výbava je volitelně k dispozici pro vybrané telefony Samsung. Alternativně
máte možnost odemknout a nastartovat vůz pomocí karty.

* Dostupnost některých prvků výbavy a funkcí závisí na zvolené variantě motoru nebo
další výbavě. Tržní a výrobní dostupnost se mohou lišit. Detailní informace o podmínkách,
standardní i volitelné výbavě najdete na www.bmw.cz, v ceníku nebo u vašeho BMW
Autorizovaného Dealera.
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 Volitelná výbava

 Vyhřívání sedadel řidiče a spolujezdce poskytuje příjemné
teplo nastavitelné ve třech úrovních, a to ještě před tím, než motor
dosáhne své provozní teploty. Topná tělesa ohřívají povrch sedáku,
bočnic a celé kontaktní plochy opěradla.
 Nepřímé osvětlení včetně světelných akcentních linek v předních
a zadních dveřích vytváří v interiéru pohodovou a útulnou světelnou
atmosféru. Šest světelných designů vyniká i dynamickou funkcí se
čtyřmi různými možnostmi. Světelný koberec Welcome Light Carpet
osvětluje při nastupování a vystupování oblast vedle vozu.
 Akustické komfortní prosklení předních bočních oken doplňuje
standardní akustické prosklení čelního skla a snižuje úroveň hluku
pro všechny cestující ve voze. Minimalizuje hluk generovaný okolím
a prouděním vzduchu, stejně jako hluk od motoru, pneumatik a stěračů.
Tento rozdíl ocení zvláště ti, kteří chtějí poslouchat hudbu nebo používat
hands-free.

SÉRIOVÉ PROVEDENÍ.

MODEL LUXURY LINE.

Objevte více s novou aplikací BMW BROCHURES. Nyní k dispozici pro váš chytrý telefon a tablet.

 Černý sportovní čtyřramenný kožený volant se vyznačuje ozdobným
chromovaným obložením. Tlustý věnec a vybrání na palce zajišťují
mimořádně příjemné držení. Kryt airbagu je taktéž obšit kůží.

Vybraná výbava sériového provedení:
 Multifunkční tlačítka na volantu
 Handsfree funkce s USB rozhraním
 Sedadla čalouněná látkou Hevelius
 Obložení interiéru v matném provedení Quartz Silver, zrnité
 Osvětlené prahové lišty s nápisem BMW vpředu, velurové koberce
 Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
 Klimatizace
 LED přední světlomety, zadní světla s LED technologií
 16" kola z lehké slitiny V-spoke 774 pro 320i, 318d a 320d
 17" kola z lehké slitiny V-spoke 778 pro 330i, 320d xDrive a 330e
 Koncovky výfuku vlevo a vpravo
 Active Guard Plus
 BMW Live Cockpit s 8,8" dotykovým kontrolním displejem
s vysokým rozlišením

* Dostupnost některých prvků výbavy a funkcí závisí na zvolené variantě motoru nebo
další výbavě. Tržní a výrobní dostupnost se mohou lišit. Detailní informace o podmínkách,

 Základní výbava

 Standardní sedadla řidiče a spolujezdce jsou vybavena manuálním
nastavením pozice, sklonu a výšky sedáku, sklonu opěradla a výšky hlavové
opěrky. Díky na míru nastavitelným prvkům nalezne řidič komfortní pozici.

 Černý sportovní kožený volant
s tlustým věncem a vybráním na
palce je mimořádně příjemný na
dotek a skvěle se drží.

 Standardní sedadla řidiče
a spolujezdce jsou vybavena
manuálním nastavením podélné
pozice, sklonu a výšky sedáku,
sklonu opěradla a výšky
hlavové opěrky.

Výbava exteriéru Modelu Luxury Line:
 Maska chladiče ve tvaru ledvinek BMW s exkluzivně navrženými
vertikálními lamelami v chromovém provedení
 Přední nárazník se specifickými designovými prvky ve vysoce lesklém
černém provedení a bočními nádechy vzduchu ve vysoce lesklém
chromovaném provedení
 17" kola z lehké slitiny Double-spoke 771; k dispozici jsou také další kola
 Držáky zpětných zrcátek, lišty B-sloupků a lišty kolem oken v leskle
černém provedení
 Lišty kolem bočních oken a jejich spodní hrany v chromovaném provedení
 Střešní lišty v barvě karoserie
 Zadní nárazník s krajními výdechy vzduchu v lesklém
chromovaném provedení
 16" kola z lehké slitiny V-spoke
774 Reflex Silver, rozměr kol
6,5 J x 16, pneumatiky
205/60 R16.*

Provedení

 18" kola z lehké slitiny
Double-spoke 782 Bicolour
Orbit Grey, lesklá, rozměr kol
7,5 J x 18 s pneumatikami
225/45 R18.

standardní i volitelné výbavě najdete na www.bmw.cz, v ceníku nebo u vašeho
BMW Autorizovaného Dealera.

 17" kola z lehké slitiny
Double-spoke 771 Reflex
Silver, rozměr kol 7,5 J x 17
s pneumatikami 225/50 R17.
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 Volitelná výbava

 18" kola z lehké slitiny
Multi-spoke 781 Bicolour Ferric
Grey (šedá), leštěná, rozměr kol
7,5 J x 18 s pneumatikami
225/45 R18.

Výbava interiéru Modelu Luxury Line:
 Hliníkové prahové lišty s nápisem BMW vpředu
 Sedadla s černým koženým čalouněním Vernasca Black s kontrastním
šedým prošíváním; k dispozici jsou také další varianty čalounění
 Sportovní kožený volant, alternativně M kožený sportovní volant
 Pro daný model specifický klíč od vozu s chromovanými detaily
 Přístrojová deska v provedení Sensatec s dvojitými švy
 Obložení interiéru jasanovým dřevem s jemnou strukturou
v šedohnědém lesklém provedení; další obložení k dispozici

MODEL SPORT LINE.

MODEL M SPORT.
 Základní výbava

Objevte více s novou aplikací BMW BROCHURES. Nyní k dispozici pro váš chytrý telefon a tablet.

 Černý sportovní kožený volant
s tlustým věncem a vybráním na
palce je mimořádně příjemný na
dotek a skvěle se drží.

 Sportovní sedadla pro řidiče
a spolujezdce se vyznačují
optimální oporou a značnými
možnostmi nastavení, včetně
šířky opěradla.

Výbava exteriéru Sport Line:
 Přední nárazník se specifickými designovými prvky a krajními nasávacími
otvory v leskle černém provedení
 17" kola z lehké slitiny V-spoke 776; další kola k dispozici
 Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie, alternativně
v leskle černém provedení
 Střešní ližiny v barvě karoserie
 BMW Individual Shadow Line je tvořeno úchyty zpětných zrcátek,
kryty B-sloupků, lištami kolem oken a spodními hranami bočních
oken vpředu a vzadu v leskle černém provedení
 Zadní nárazník se specifickými designovými prvky v leskle černém provedení
 Koncovka výfuku v černém chromu

 17" kola z lehké slitiny V-spoke
776 Ferric Grey, rozměr kol
7,5 J x 17 s pneumatikami
225/50 R17.

Provedení

 18" kola z lehké slitiny V-spoke
780 Bicolour Orbit Grey,
lesklá, rozměr kol 7,5 J x 18
s pneumatikami 225/45 R18.

Výbava interiéru Sport Line:
 Hliníkové prahové lišty, vpředu s nápisem BMW
 Sportovní sedadla v černém provedení v kombinaci Látka/Sensatec se
šedým kontrastním prošíváním; k dispozici jsou také další varianty čalounění
 Sportovní kožený volant,
 alternativně M kožený volant
 Pro daný model specifický klíč od vozu s chromovanými detaily
 Obložení interiéru v leskle černém provedení; další možnosti
obložení k dispozici

 M kožený volant
s multifunkčními tlačítky,
věncem volantu z černé
kůže Walknappa s vybráním
na palce.

 Sportovní sedadla pro řidiče
a spolujezdce se vyznačují
optimální oporou a značnými
možnostmi nastavení, včetně
šířky opěradla.

Výbava exteriéru paketu M Sport:
 M aerodynamický paket s předním nárazníkem, nástavci prahů a zadním
nárazníkem s difuzorem v tmavém metalickém odstínu Dark Shadow
 BMW maska chladiče ve tvaru ledvinek s exkluzivně navrženými vertikálními
lamelami v leskle černém provedení a chromovanými rámečky, alternativně*
leskle černé rámečky masky chladiče
 LED mlhová světla
 18" kola z lehké slitiny Double-spoke 790 M Bicolour s kombinovanými
pneumatikami, vhodná pro pneumatiky runflat; další kola k dispozici
 M sportovní brzdy s modře lakovanými brzdovými třmeny a M logem
 M sportovní podvozek včetně variabilního sportovního řízení; další
podvozky k dispozici
 BMW Individual Shadow Line v leskle černém provedení, alternativně
BMW Individual Exterior Line v matně hliníkovém provedení
 M loga na bocích karoserie
 Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie, alternativně v leskle
černém provedení
 Střešní lišty v barvě karoserie
 Chromované koncovky výfuku, alternativně v leskle černém provedení*
 Exkluzivní metalický lak Portimao Blue (modrá); k dispozici také další laky

* Dostupnost některých prvků výbavy a funkcí závisí na zvolené variantě motoru nebo další
výbavě. Tržní a výrobní dostupnost se mohou lišit. Detailní informace o podmínkách,

 18" M kola z lehké slitiny
Double-spoke 790 M
v provedení Bicolour Orbit Grey
s kombinovanými pneumatikami,
přední kola 7,5 J x 18
s pneumatikami 225/45 R18,
zadní kola 8,5 J x 18
s pneumatikami 255/40 R18.

26 | 27

 Volitelná výbava

 19" M kola z lehké slitiny
Double-spoke 791 M Bicolour
Jet Black, lesklá, s kombinovanými
pneumatikami runflat, přední
kola 8 J x 19 s pneumatikami
225/40 R19, zadní kola 8,5 J x 19
s pneumatikami 255/35 R19.

Výbava interiéru paketu M Sport:
 M prahové lišty
 M opěrka* pro nohu řidiče a M kryty pedálů
 Koberce s exkluzivní M trikolorou*
 Sportovní sedadla pro řidiče a spolujezdce v kombinaci
Alcantara/Sensatec s modrým prošíváním
 Sportovní sedadla pro řidiče a spolujezdce s černým koženým
čalouněním Vernasca s modrým kontrastním prošíváním včetně
palubní desky v provedení Sensatec s exkluzivním modrým
prošíváním; další možnosti čalounění k dispozici
 M kožený volant
 Klíček s exkluzivní M trikolorou
 BMW Individual Anthracite čalounění stropu
 Přístrojový panel se specifickým M vzhledem
 Obložení interiéru v hliníkovém provedení Aluminium Tetragon,
další obložení k dispozici
 Zkrácená řadicí páka s logem M pro manuální převodovku

standardní i volitelné výbavě najdete na www.bmw.cz, v ceníku nebo u vašeho BMW
Autorizovaného Dealera.

Provedení

BMW M340i xDRIVE.

BMW 330e.

Nové BMW M340i xDRIVE Sedan.

Nové plug-in hybridní BMW 330e Sedan.

BMW M340i xDrive pohání třílitrový zážehový řadový 6válec s technologií BMW TwinPower Turbo. S nejvyšším výkonem 275 kW (374 k)
a maximálním točivým momentem 500 Nm nabízí extrémně sportovní jízdní výkony. Zrychlí z 0 na 100 km/h za pouhé 4,4 sekundy.

Výrazně sportovní:
Plně digitální přístrojový
panel1 vytváří prostředí
nabité adrenalinem, a to
hlavně díky exkluzivnímu
označení modelu M340i,
které je dále doplněno
M koženým volantem
s řadicími páčkami.

Označení modelu
M340i xDrive je umístěno
na pravé straně víka
zavazadlového prostoru
a je vyvedeno v šedém
laku Cerium Grey.

BMW 330e iPerformance svým špičkovým plug-in hybridním pohonem splňuje nejvyšší nároky z hlediska jízdní dynamiky a hospodárnosti.
Kombinace elektrického motoru eDrive a zážehového čtyřválce poskytuje pro BMW typický vzrušující jízdní dynamiku a radost z jízdy. V čistě
elektrickém režimu jezdí tento vůz navíc bez lokálních emisí.

Zážehový 4válec BMW
TwinPower Turbo

Elektromotor

Prahové lišty vpředu
s označením modelu
M340i vyzařují sportovní
eleganci už při otevření
dveří.
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Lithium-iontová
vysokonapěťová baterie

Koncept ovládání nového BMW 330e Sedan
s displeji vyzařuje dynamickou eleganci, která je
přenesena i do inovativní technologie pohonu.

8stupňová převodovka
Steptronic Sport nabízí
mimořádně sportovní
řazení. V automatickém
i manuálním režimu lze
používat páčky řazení
na volantu nebo volič
převodovky.
Označení modelu 330e na zádi vozu přitahuje
pozornost k hybridnímu pohonnému ústrojí, ale
zároveň zajišťuje, že nové BMW 330e Sedan
vystupuje z davu.

1

K dispozici jako volitelná výbava.

BMW INDIVIDUAL.

V YJ Á D Ř E N Í J E D I N E Č N É O S O B N O S T I .

Výrazná bar va celokoženého čalounění interiéru BMW Individual
Merino Fjord modrá/černá a unikátní pocit vysoké kvality bezvadné
kůže zanechají tr valý dojem.

Vyjadřují v ýjimečnost a mimořádnost již na pr vní pohled: Prahové lišty s nápisem
BMW Individual jsou decentním, ale přitom nezaměnitelným v yjádřením charakteru.

Ten, kdo rozhoduje, jste v y. BMW Individual nabízí mnoho možností individualizace nového BMW
řady 3 Sedan dle vašich osobních přání. Výběr pr vků z široké nabídky záleží na jen vás. Přidejte
své vlastní zážitky do radosti z jízdy typické pro BMW. Vyberte si to, co se vám z nabídky kvalitní
v ýbav y nejvíce líbí: Exkluzivní laky karoserie BMW Individual ukáží váš styl a sebedůvěru. Měkká
a hebká kožená čalounění a obložení interiéru kvalitním dřevem změní vnitřní prostor ve vaši
osobní komfortní zónu. Vydejte se svou vlastní cestou na základě vlastních nápadů. BMW
Individual zajistí, že se váš pohled na věc stane automobilovou realitou.

Metalický lak BMW Individual Dravite Grey (šedá) zdůrazňuje v yzý vav ý designov ý jazyk nového
BMW řady 3 Sedan. Přidané pigmenty přinášejí unikátní měňavé efekty a společně s oslniv ými
třpy tiv ými odlesky dodávají vozu nezapomenutelný vzhled.

DALŠÍ VÝBAVA.

Provedení

Objevte více s novou aplikací BMW Brochures. Nyní k dispozici pro váš chytrý telefon a tablet.

 Základní výbava

 Adaptivní laserové světlomety
BMW Laserlight v režimu
dálkových světel a v závislosti
na rychlosti vyzařují světlo do
vzdálenosti až 530 metrů, což
je téměř dvojnásobná vzdálenost
než u běžných světlometů.
Optimální viditelnost ve tmě
výrazně zvyšuje bezpečnost.
Modré prvky a nápisy BMW Laser
podtrhují technologické standardy
a sportovní charakter vozidla.

32 | 33

 Volitelná výbava

 Posuvné a výklopné skleněné
střešní okno včetně elektricky
posuvného krytu, ochrany
před přiskřípnutím a funkcí
komfortního otevírání a zavírání
vytváří příjemné klima v interiéru
pomocí individuální regulace
proudění vzduchu. Integrovaná
větrná clona zabraňuje vznikání
průvanu v interiéru a současně
omezuje hlučnost tvořenou větrem.

 Bezkontaktní otevírání a zavírání
víka zavazadlového prostoru* je
součástí komfortního přístupového
systému. V situacích, kdy má člověk
plné ruce, stačí rychlý a cílený pohyb
nohou pod zadním nárazníkem
k pohodlnému otevření nebo zavření
víka zavazadlového prostoru. Stačí
jen mít u sebe klíček od vozu.

 LED světlomety s rozšířenými funkcemi poskytují hospodárné osvětlení
jasným světlem z LED zdrojů pro potkávací i dálková světla. Natáčecí
funkce a odbočovací světla tvořená LED technologií zajistí adaptivní
distribuci světla s rozšířením světelného kuželu pro jízdu ve městě a na
venkovských silnicích.

 Zadní světla jsou vyrobena z individuálních vysoce výkonných LED
světelných elementů. Mají charakteristický a snadno rozpoznatelný tvar
písmene L, díky čemuž je automobil i v noci snadno rozeznatelný jako BMW.

 BMW Individual Exterior Line přináší luxusní designové prvky v podobě
základen oken a lišt kolem bočních oken v provedení jemně broušeného
matného hliníku. B-sloupky, rámečky, kryty a základny zpětných zrcátek
spolu se svislými lištami oken jsou dodávány v leskle černém provedení
a vytvářejí s těmito prvky stylový kontrast.

 Vynikající audiosystém Harman Kardon s prostorovým zvukem*
se vyznačuje 464 W digitálním devítikanálovým zesilovačem a 16
reproduktory. Jeho propracovaný zvuk dokonale vyplní prostor interiéru.
Plně automatický ekvalizér v závislosti na rychlosti jízdy dokonale
kompenzuje veškerý hluk v pozadí.

1

Aktuálně k dispozici pouze pro vybrané telefony Samsung na určitých trzích.

 Proč si s sebou brát klíč od vozu, když s sebou máte svůj chytrý telefon
Android? Digitální klíč1, * nebo karta vám dovoluje zamknout či odemknout
vaše BMW a dokonce i nastartovat motor bez nutnosti mít fyzický klíč u sebe.
S pomocí aplikace BMW Connected se dá stáhnout do vašeho chytrého
telefonu Android a poté sdílet s rodinou a přáteli.

* Dostupnost některých prvků výbavy a funkcí závisí na zvolené variantě motoru nebo další
výbavě. Tržní a výrobní dostupnost se mohou lišit. Detailní informace o podmínkách,

 Tažné zařízení s elektricky výklopnou hlavicí a funkcí stabilizace přívěsu je
schválené pro zatížení až 1800 kg. Pokud se přívěs začne kývat, stabilizační
systém jej pomocí zásahů brzd na tažném vozidle stabilizuje. Elektronicky
sklopná hlavice tažného zařízení není po sklopení pod zadní nárazník vidět.

standardní i volitelné výbavě najdete na www.bmw.cz, v ceníku nebo u vašeho
BMW Autorizovaného Dealera.

DALŠÍ VÝBAVA.

Výbava

S aplikací BMW Brochures získáte ještě více informací. Je k dispozici pro váš chytrý telefon a tablet.

 Základní výbava

 Vždy připraven na všechno:
s paketem Connected
Professional* máte k dispozici
ty nejdůležitější služby od
BMW ConnectedDrive.

 Součástí BMW Live Cockpit Professional* s navigačním systémem jsou
mimořádně kvalitní displeje. Kontrolní dotykový displej o úhlopříčce 10,25"
doplňuje digitální přístrojový panel o úhlopříčce 12,3". Koncept ovládání
BMW Operating System 7.0 lze obsluhovat také prostřednictvím
dotykového ovladače iDrive.

 Parking Assistant Plus* usnadňuje parkování a manévrování s vozem.
Výbava obsahuje kromě jiného funkce Surround View, včetně pohledu
z ptačí perspektivy Top View, Panorama View, 3D Remote View, Active Park
Distance Control, funkci nouzového brzdění, automatický parkovací asistent
s vodicími linkami a couvací asistent.

 Chcete dojet do cíle s čerstvou energií, nebo zrelaxovaní, pokud jste ve
stresu? S funkcí Caring Car* se o vás vaše BMW postará. Pokud řeknete
„Hej, BMW. Jsem unavený“ nebo „Hej, BMW. Jsem vystresovaný“
BMW Inteligentní osobní asistent aktivuje jeden z programů Caring Car,
a to buď vitalizační, nebo relaxační. Pomocí souhry různých funkcí interiéru
během programů zapůsobí na všechny vaše smysly.

 „Hej, BMW. Kdo jsi?“ Nebylo by skvělé, kdyby vaše BMW mělo
i osobního asistenta? Prostřednictvím BMW Inteligentního osobního asistenta*
můžete se svým BMW komunikovat. Pozná vás, každým dnem se zlepšuje
a pomáhá ve všech situacích. Můžete mu dokonce přiřadit vlastní aktivační
slovo. Umí vysvětlit vše, co se týká automobilu, a pomůže v situaci, kdy
chcete vaše BMW lépe poznat.

Informace na BMW Head-Up Displeji nemusí být plně viditelné při použití polarizačních
slunečních brýlí. Konkrétní zobrazený obsah závisí na zvolené výbavě. Předpokladem
pro zobrazení obsahu je další volitelná výbava.

 Volitelná výbava

 Účastněte se videokonference na vašem tabletu nebo sdílejte
poslední díl oblíbeného seriálu na vašem chytrém telefonu. WiFi hotspot3, *
je cestou, jak se s pomocí SIM karty nainstalované ve voze připojit k internetu
rychlostí LTE (pokud je dostupná). Vy a vaši spolucestující mohou surfovat
internetem až na deseti přístrojích.

 BMW Live Cockpit Plus s navigačními funkcemi se skládá z přístrojového
panelu s 5,7" displejem, dotykového kontrolního displeje s vysokým
rozlišením a úhlopříčkou 8,8" a dotykového ovladače iDrive na středové
konzole. Koncept ovládání BMW Operating System 6.0 lze obsluhovat
také prostřednictvím ovladače iDrive.

 Driving Assistant Professional4, * nabízí optimální míru komfortu a maximální
úroveň bezpečnosti v mnoha kritických či monotónních jízdních situacích.
Součástí této výbavy je kromě jiných funkcí asistent řízení a jízdy v jízdních
pruzích včetně podpory pro jízdu v úzkých prostorech, asistent nouzového
zastavení, varování před nebezpečím či asistent udržování v jízdním pruhu
s aktivní ochranou proti bočnímu nárazu.

1

 Bezdrátové dobíjení2 obsahuje
komplexní paket pro telefonování
s připojením pomocí Bluetooth.3, *
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2

Podporuje indukční nabíjení mobilních telefonů podle standardu QI. Speciální nabíjecí
kryty pro vybrané chytré telefony, které nepodporují standard QI, jsou dostupné v rámci
BMW Originálního příslušenství.

 Velký plnobarevný BMW Head-Up Displej1, * promítá všechny důležité
informace o jízdě přímo do zorného pole řidiče, a ten se tak může plně
koncentrovat na řízení. Displej zobrazuje například informace o aktuální
rychlosti, navigační pokyny, informace o omezení rychlosti včetně upozornění
na zákaz předjíždění, telefonní seznam nebo seznamy skladeb.

 Horní část palubní desky je čalouněná materiálem Sensatec, což vytváří
v interiéru velmi exkluzivní atmosféru. Otěruvzdorný materiál je doplněn
atraktivními dvojitými švy.

 Nepřímé osvětlení včetně světelných akcentních linek v předních
a zadních dveřích vytváří v interiéru pohodovou a útulnou světelnou
atmosféru. Šest světelných designů vyniká i dynamickou funkcí se čtyřmi
různými možnostmi. Světelný koberec Welcome Light Carpet osvětluje při
nastupování a vystupování oblast vedle vozu.

 Opěradla zadních sedadel, dělená v poměru 40:20:40, s průvlakem
pro přepravu dlouhých předmětů nabízejí maximální flexibilitu. Na zadních
sedadlech se mohou například pohodlně usadit dva cestující a současně je
možné přepravovat dlouhé předměty, jako jsou vaky na lyže a snowboardy.
Praktickým prvkem jsou dva držáky nápojů ve středové loketní opěrce.

3

4

WiFi hotspot umožňuje využívání internetového připojení s maximálním standardem LTE.
Používání je zpoplatněno.
Funkci může negativně ovlivnit tma, mlha nebo přímé slunce.

* Dostupnost některých prvků výbavy a funkcí závisí na zvolené variantě motoru nebo
další výbavě. Tržní a výrobní dostupnost se mohou lišit. Detailní informace o podmínkách,
standardní i volitelné výbavě najdete na www.bmw.cz, v ceníku nebo u vašeho BMW
Autorizovaného Dealera.

SVĚT BAREV PRO EXTERIÉR.

Provedení

Objevte více s novou aplikací BMW Brochures. Nyní k dispozici pro váš chytrý telefon a tablet.

 Základní výbava

BMW INDIVIDUAL

 Metalický lak
A96 Mineral White (bílá)2

 Metalický lak
A83 Glacier Silver (stříbrná)

 Metalický lak
B39 Mineral Grey (šedá)2

 Metalický lak BMW Individual
C3Z Tanzanite Blue (modrá)2

 BMW Individual metalický lak
C4A Oxide Grey II (šedá)2

 Nemetalický lak
668 Black (černá)

 Metalický lak
475 Black Sapphire (černá)2

 Metalický lak
C35 Blue Ridge Mountain (modrá)

 Metalický lak
C10 Mediterranean Blue (modrá)

 Metalický lak BMW Individual
C36 Dravite Grey (šedá)2

 BMW Individual metalický lak
C49 Citrine Black (černá)2

 Metalický lak
C1Z Vermont Bronze (bronzová)

 Metalický lak
C1X Sunset Orange (oranžová)2

 Metalický lak
A75 Melbourne Red (červená)

 BMW Individual 490 speciální
lak (například metalický lak
Brilliant White) 2

 BMW Individual metalický lak
Frozen Dark Grey (tmavě šedá) 2, 4, 5

Proto se raději obraťte na vašeho Autorizovaného Dealera BMW, který vám ochotně
pomůže s výběrem. Je připraven ukázat vzorník a pomůže také při řešení vašich
individuálních požadavků.
[ Vzorník barev ] Tento vzorník barev vám má podat první informace o výběru barev
a materiálů pro vaše BMW. Podle našich zkušeností však v jednotlivých případech nemusejí
barvy odpovídat skutečnému barevnému odstínu laku, polstrování a vnitřního obložení.

1
2
3

 Volitelná výbava

MODEL M SPORT

 Nemetalický lak
300 Alpine White (bílá)1

[ BMW Konfigurátor ] Použijte Konfigurátor k vytvoření vašeho osobního, jedinečného
BMW. K dispozici jsou všechny dostupné barvy a vybavení. Pro více informací navštivte
adresu www.bmw.cz
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K dispozici jako základní výbava pro M sportovní paket.
Volitelně k dispozici pro M sportovní paket.
K dispozici pouze pro M sportovní paket.

 Metalický lak
C31 Portimao Blue (modrá)3

K dispozici pouze ve spojení s M sportovním paketem.
K dispozici pouze ve spojení se M zadním spoilerem.
* Dostupnost některých prvků výbavy a funkcí závisí na zvolené variantě motoru
nebo další výbavě. Tržní a výrobní dostupnost se mohou lišit. Detailní informace
o podmínkách, standardní i volitelné výbavě najdete na www.bmw.cz, v ceníku nebo
u vašeho BMW Autorizovaného Dealera.
4
5

SVĚT BAREV PRO INTERIÉR.

Provedení

Objevte více s novou aplikací BMW Brochures. Nyní k dispozici pro váš chytrý telefon a tablet.

LÁTKA

BMW INDIVIDUAL
BARVY ČALOUNĚNÍ

K dispozici pro
 Sériové provedení

SENSATEC

Látka Hevelius EHAT
Anthracite, černá barva
interiéru*

 Volitelná výbava

K dispozici pro

 Sport Line

Kůže Vernasca
MANJ Black (černá)
s dekorativním
exkluzivním oranžovým
prošíváním*






Sériové provedení
Luxury Line
Sport Line
M Sport

BMW Individual
rozšířené kožené
čalounění Merino
VAEW Ivory White (bílé),
černá barva interiéru*






Sériové provedení
Luxury Line
Sport Line
M Sport

BMW Individual leskle
černé obložení interiéru
Piano Finish Black
s akcentními prvky
Pearl Chrome.

 M Sport

Kůže Vernasca MANL
Black (černá) s modrým
kontrastním prošíváním,
černá barva interiéru*






Sériové provedení
Luxury Line
Sport Line
M Sport

BMW Individual
rozšířené kožené
čalounění Merino VAHZ
Fiona červená/černá,
černá barva interiéru*






Sériové provedení
Luxury Line
Sport Line
M Sport

BMW Individual dřevěné
obložení Fineline Black
(černé) se stříbrným
efektem otevřených
pórů a prvky v provedení
Pearl Chrome.






Sériové provedení
Luxury Line
Sport Line
M Sport

BMW Individual obložení
interiéru v lesklém
provedení Aluminium
Fabric s akcentními
prvky v provedení
Pearl Chrome.

 Sériové provedení
 Sport Line

Materiál Sensatec KCCY
Canberra Beige (béžová)

 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport

Kůže Vernasca
MAOI Oyster (béžová)
s dekorativním
prošíváním, černá
barva interiéru*






Sériové provedení
Luxury Line
Sport Line
M Sport

BMW Individual
rozšířené kožené
čalounění Merino VATQ
Tartufo, černá barva
interiéru*

 Sériové provedení
 Sport Line

Sensatec KCFY
Canberra Beige (béžová),
černá barva interiéru

 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport

Kůže Vernasca
MAPQ Cognac (hnědá)
s dekorativním
prošíváním, černá
barva interiéru*






Sériové provedení
Luxury Line
Sport Line
M Sport

BMW Individual
rozšířené kožené
čalounění Merino ZAFV
Fjord modré/černé,
černá barva interiéru*

Sensatec KCSW Black
(černá)

OBLOŽENÍ
INTERIÉRU

KŮŽE

DEKORAČNÍ LIŠTY
BMW INDIVIDUAL

K dispozici pro

K dispozici pro

 Sériové provedení
 Sport Line

KOMBINACE
LÁTKA-SENSATEC

 Základní výbava
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Sériové provedení
Luxury Line
Sport Line
M Sport

Rozšířené kožené
čalounění BMW
Individual Merino ZASW
Black (černé), černá
barva interiéru*

K dispozici pro
 Sériové provedení

Obložení interiéru
v matném provedení
Quartz Silver, zrnité.






Sériové provedení
Luxury Line
Sport Line
M Sport

BMW Individual
rozšířené kožené
čalounění Merino
VBEW Ivory White (bílá),
černá barva interiéru*

BMW INDIVIDUAL
ČALOUNĚNÍ
STROPU

K dispozici pro





Sériové provedení
Luxury Line
Sport Line
M Sport

BMW Individual
čalounění stropu
v antracitové barvě:
Čalounění stropu
a obložení střešních
sloupků v antracitovém
látkovém provedení.

K dispozici pro
 Sériové provedení
 Sport Line

Kombinace látka/
Sensatec KFSW
Black (černá)*






Sériové provedení
Luxury Line
Sport Line
M Sport

Obložení interiéru
dubovým dřevem Oak
Grain s otevřenými póry
s akcentními prvky Pearl
Chrome.






Sériové provedení
Luxury Line
Sport Line
M Sport

BMW Individual
celokožené čalounění
VBHZ Fiona červená/
černá, černá barva
interiéru*

 M Sport

Kombinace Alcantara/
Sensatec KGNL
s perforací, modré
kontrastní prošívání*






Sériové provedení
Luxury Line
Sport Line
M Sport

Obložení interiéru
javorovým dřevem
Maple s otevřenými
póry a akcentními prvky
Pearl Chrome.






Sériové provedení
Luxury Line
Sport Line
M Sport

BMW Individual
celokožené čalounění
Merino VBTQ Tartufo
(hnědá), černá barva
interiéru*






Sériové provedení
Luxury Line
Sport Line
M Sport

Dřevěné obložení
interiéru Ash Grain
v leskle hnědém
provedení s akcentními
prvky Pearl Chrome.






Sériové provedení
Luxury Line
Sport Line
M Sport

BMW Individual
celokožené čalounění
Merino ZBFV Fjord
modré/černé, černá
barva interiéru*






Sériové provedení
Luxury Line
Sport Line
M Sport

BMW Individual
celokožené čalounění
Merino ZBSW Black
(černé), černá barva
interiéru*

K dispozici pro





Sériové provedení
Luxury Line
Sport Line
M Sport

Kůže Vernasca
MAFO Canberra Beige
(béžová) s dekorativním
prošíváním, černá
barva interiéru*

 M Sport

Hliníkové obložení
interiéru Aluminium
Tetragon s akcentními
prvky Pearl Chrome.






Sériové provedení
Luxury Line
Sport Line
M Sport

Kůže Vernasca
MAFX Canberra Beige
(béžová) s dekorativním
prošíváním*






Hliníkové obložení
interiéru Aluminium
Mesheffect s akcentními
prvky Pearl Chrome.






Sériové provedení
Luxury Line
Sport Line
M Sport

Kůže Vernasca
MAH7 Black (černá)
s dekorativním
prošíváním, černá
barva interiéru*

 Sériové provedení
 Luxury Line
 Sport Line






Sériové provedení
Luxury Line
Sport Line
M Sport

Kůže Vernasca
MAMU Mocha (hnědá)
s dekorativním
prošíváním, černá
barva interiéru*

Sériové provedení
Luxury Line
Sport Line
M Sport

Obložení interiéru
v leskle černém
provedení s akcentními
prvky Pearl Chrome.

Upozorňujeme, že i při používání čalounění sedadel v souladu s jeho určením může po určité
době dojít k jeho znečištění. A to zejména v důsledku kontaktu s oděvy s nestálými barvami.
Mějte prosím na paměti, že barva interiéru závisí na zvolené barvě čalounění.

* Dostupnost některých prvků výbavy a funkcí závisí na zvolené variantě motoru
nebo další výbavě. Tržní a výrobní dostupnost se mohou lišit. Detailní informace
o podmínkách, standardní i volitelné výbavě najdete na www.bmw.cz, v ceníku
nebo u vašeho BMW Autorizovaného Dealera.

KOLA A PNEUMATIKY.

BMW ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Objevte více s novou aplikací BMW Brochures. Nyní k dispozici pro váš chytrý telefon a tablet.

 Základní výbava

Provedení

 Volitelná výbava
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 Příslušenství

 Moderní černý střešní box
s bočními dekoračními panely
ve stříbrném provedení Titanium
Silver má objem 420 litrů a je
kompatibilní se všemi střešními
nosiči BMW. Střešní box lze otevírat
z obou stran a je vybaven trojitým
centrálním zamykáním, což
usnadňuje nakládání a chrání
obsah proti zlodějům.

 16" kola z lehké slitiny V-spoke
774 Reflex Silver, rozměr
kol 6,5 J x 16, pneumatiky
205/60 R16.1

 16" kola z lehké slitiny
Turbine 773 Bicolour Orbit Grey
s pneumatikami runflat, lesklá,
BMW EfficientDynamics, rozměr
kol 6,5 J x 16, pneumatiky runflat
205/60 R16.*

 19" M kola z lehké slitiny Double-spoke 792 M Bicolour Cerium Grey
(šedá), leštěná, s kombinovanými pneumatikami runflat, přední kola
8 J x 19 s pneumatikami 225/40 R19, zadní kola 8,5 J x 19 s pneumatikami
255/35 R19.1, *

 17" kola z lehké slitiny
V-spoke 778 Reflex Silver,
rozměr kol 7,5 J x 17,
pneumatiky 225/50 R17.*

 17" kola z lehké slitiny
V-spoke 775 Bicolour Orbit Grey,
lesklá, rozměr kol 7,5 J x 17
s pneumatikami 225/50 R17.

 19" M kola z lehké slitiny Double-spoke 791 M Jet Black, lesklá,
s kombinovanými pneumatikami runflat, přední kola 8 J x 19
s pneumatikami 225/40 R19, zadní kola 8,5 J x 19 s pneumatikami
255/35 R19.2

 BMW Advanced Car Eye 2.0 je citlivá full-HD kamera zachycující prostor
před a za vozem, a to i v noci, když je vozidlo zaparkované. V případě otřesu
nebo pohybu začne kamera automaticky nahrávat situaci kolem vozu s cílem
zdokumentovat případné nehody nebo (pokusy o) vloupání.

 Díky univerzální bezdrátové
dobíjecí stanici BMW lze chytrý
telefon nabíjet chytře i bez
kabelu – a to dokonce
i mimo vozidlo.

 Ideálně padnoucí ochrana
prostoru pro nohy vpředu před
vlhkostí a špínou. V černé barvě
s vloženým ozdobným prvkem
z nerezové oceli vhodně
doplňuje interiér.

 Kvalitní 20" M Performance kovaná kola Cross-spoke 794 M v černém
provedení Jet Black, lesklá, s logem M. Kompletní sada letních kol se
systémem TPMS a pneumatikami runflat, vpředu 8 J x 20, pneumatiky
225/35 R20 90Y XL RSC, vzadu 8,5 J x 20, pneumatiky 255/30 R20
92Y XL RSC.

 Kvalitní kovaná 20"
M Performance kola Y-spoke
795 M v matném dvoubarevném
provedení Bicolour Ferric Grey,
leštěná. Kompletní sada letních
kol s pneumatikami runflat
a systémem TPMS.

 Protiskluzová, nepromokavá
a odolná rohož chrání zavazadlový
prostor před nečistotami a vlhkostí.
V černé barvě s vloženým
ozdobným prvkem z nerezové
oceli vhodně doplňuje interiér.

 19" M kola z lehké slitiny
Double-spoke 791 M Bicolour
Jet Black, lesklá, s kombinovanými
pneumatikami runflat, přední
kola 8 J x 19 s pneumatikami
225/40 R19, zadní kola 8,5 J x 19
s pneumatikami 255/35 R19.

1
2

Volitelně k dispozici s Modelem M Sport a od 07/19 pro M340i xDrive.
K dispozici pro 330i, 330d a 330e.

* Dostupnost některých prvků výbavy a funkcí závisí na zvolené variantě motoru nebo další
výbavě. Tržní a výrobní dostupnost se mohou lišit. Detailní informace o podmínkách,
standardní i volitelné výbavě najdete na www.bmw.cz, v ceníku nebo u vašeho BMW
Autorizovaného Dealera.

Objevte všestranná a inovativní řešení, která vám nabízíme v oblastech exteriéru, interiéru,
komunikace, informací, přepravy a zavazadlového prostoru. Váš BMW partner vám poradí

s kompletní nabídkou BMW Originálního příslušenství. Více informací naleznete na
www.bmw.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE.

480

4/4
1998
135 (184)/
5000 – 6500
300/
1350 – 4000

4/4
1998
190 (258)/
5000 – 6500
400/
1550 – 4400

6/4
2998
275 (374)/
5500 – 6500
500/
1850 – 5000

4/4
1995
110 (150)/
4000 – 4000
320/
1500 – 3000

Pohon

Pohon
zadních kol

Pohon
zadních kol

Pohon
všech kol

Sériová převodovka (xDrive)

8stupňová
automatická
převodovka
Steptronic
(8stupňová
automatická
převodovka
Steptronic)

8stupňová
automatická
převodovka
Steptronic
(8stupňová
automatická
převodovka
Steptronic)

330e

480

330d
330d xDrive

480

320d
320d xDrive

480

318d

([1800/1800])

1600/1600
[1600/1600]

M340i xDrive

[1600/1600]
([1800/1800])

Provozní hmotnost EU (xDrive)

330i
330i xDrive

330d
330d xDrive
[1665]
([1735])
[2185]
([2255])
[595]
([595])
[750]
([750])

[1600/1600]
([1800/1800])

1525 [1530]
([1615])
2075 [2085]
([2170])
625 [630]
([630])
745 [750]
([750])
1600/1600
[1600/1600]
([1600/1600])
480

Hmotnost

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

83 (113)
265
215(292)10
420

Elektromotor eDrive
1

kg

Maximální povolená hmotnost (xDrive)

kg

Povolené zatížení (xDrive)

kg

Povolená hmotnost nebrzděného
přívěsu (xDrive)2
Povolené zatížení brzděného přívěsu,
stoupání max. 12 %/ stoupání
max. 8 % (xDrive)2
Objem zavazadlového prostoru

kg
kg
l

([1745])
([2245])
([575])
([750])

1520
[1530]
2075
[2085]
630
[630]
740
[750]

[1815]
[2265]
[525]
–8

[1800/1800]
([1800/1800])

75011

480

375

4/4
1995
140 (190)/
4000
400/
1750 – 22509

6/4
2993
195 (265)/
4000
580/
1750 – 2750

4/4
1998
135 (184)/
5000 – 6500
300/
1350 – 4000

Pohon
zadních kol

Pohon
zadních kol/
všech kol

Pohon
zadních kol

Pohon
zadních kol

(8stupňová
automatická
převodovka
Steptronic)

6stupňová
manuální
převodovka

6stupnova
manuální
prevodovka
(8stupnova
automatická
prevodovka
Steptronic)

8stupňová
automatická
převodovka
Steptronic
(8stupňová
automatická
převodovka
Steptronic)

8stupňová
automatická
převodovka
Steptronic

Max. výkon
Max. točivý moment
Celkový výkon
Celkový točivý moment

kW (k)
Nm
kW (k)
Nm

Lithium-iontová vysokonapěťová baterie
Typ baterie/využitelná kapacita
Dojezd na elektřinu/maximální celkový dojezd,
kombinovaný3
Časy dobíjení (0 – 80 %)/(0 – 100 %)

kWh

–

–

–

–

–

–

Li-Ion/10,79

km

–

–

–

–

–

–

max. 59 – 66/–8

h

–

–

–

–

–

–

ca. 2,4

Motor BMW TwinPower Turbo5
Počet válců/ventilů
Zdvihový objem
Max. výkon/otáčky
Max. točivý moment/otáčky

cm3
kW (k)/
1/min
Nm/1/
min

Pohon a převodovka

Jízdní výkony
Maximální rychlost (xDrive)

km/h

[235]
([230])

[250]4
([250])4

([250])4

226 [224]

240 [240]
([233])

[250]4

[230]

Maximální rychlost na elektřinu

km/h

–

–

–

–

–

–

[140]

[7,1]
([7,6])

[5,8]
([5,5])

([4,4])

8,4 [8,3]

7,1 [6,8]
([6,9)]

[5,5]
([5,1])

[5,9]

6,1 – 6,3
(6,4)

–8

4,3 – 4,6
(4,4 – 4,7)

–8

5,0 – 5,2
(5,1 – 5,4)

1,6 – 1,9

–
EU6d-temp

–8
EU6d-temp

130 – 138
(134 – 140)

37 – 43

59

40

Zrychlení z 0 – 100 km/h (xDrive)

s

Spotřeba paliva5, 6 – všechny motory plní emisní normu EU6
Město (xDrive)

l/100 km

6,6 – 7,7
(7,0 – 7,3)

[7,0 – 7,3]
(7,5 – 7,9)

(9,2 – 9,6)

5,3 – 5,6
[4,7 – 5,0]

Mimo město (xDrive)

l/100 km

4,8 – 5,6
(5,2 – 5,6)

[5,0 – 5,4]
(5,5 – 5,7)

(5,8 – 6,1)

3,8 – 4,1
[3,8 – 4,2]

Kombinovaná (xDrive)

l/100 km

5,5 – 6,4
(5,9 – 6,3)

[5,8 – 6,1]
(6,2 – 6,5)

(7,0 – 7,4)

4,3 – 4,6
[4,2 – 4,5]

–
EU6d-temp

–
EU6d-temp

–
EU6d-temp

–
EU6d-temp

124 – 145
(134 – 143)

[132 – 139]
(141 – 147)

(160 – 168)

113 – 122
[109 – 118]

59

59

59

40

Kombinovaná spotřeba paliva
Emisní standard (certifikováno)
Kombinované emise CO2 (xDrive)
Objem palivové nádrže, cca

kWh/100 km

g/km
l

5,4 – 5,5
[4,7 – 5,2]
([5,1 – 5,3])
3,9 – 4,1
[3,8 – 4,2]
([4,2 – 4,4])
4,2 – 4,6
[4,4 – 4,6]
([4,5 – 4,8])
–
EU6d-temp
116 – 122
[110 – 119]
([119 – 125])
40

Rozměr kol (xDrive)
Materiál

Hodnoty v [] platí pro vozidla s převodovkou Steptronic.
Hmotnostní údaje platí pro vozidla se standardní výbavou a neobsahují volitelnou výbavu. Uvedená hodnota platí pro palivovou nádrž naplněnou na 90 % a hmotnost
řidiče 75 kg. Volitelná výbava může ovlivnit hmotnost vozidla, jeho užitečné zatížení a maximální rychlost, pokud má zvolené vybavení vliv na aerodynamiku vozidla.
Aktuální celková hmotnost přívěsu nesmí překročit maximální povolenou hmotnost přívěsu a v potaz se bere i maximální svislé zatížení tažného zařízení.
3
Dojezd závisí na výbavě a různých faktorech. Například: na osobním stylu jízdy, charakteristice trasy, venkovní teplotě, topení/klimatizaci, temperování interiéru při
dobíjení a zvolené výbavě.
4
Údaje o výkonu zážehových motorů platí pro vozidla používající palivo s oktanovým číslem 98. Uvedené údaje o spotřebě paliva byly stanoveny podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 2007/715 v platném znění. Jsou přípustná bezolovnatá paliva s oktanovým číslem 91 a vyšším s maximálním podílem etanolu 10 % (E10). BMW
doporučuje používat bezolovnatý benzin Super s oktanovým číslem 95.
5
Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2007/715 v platném znění.
Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje volitelnou výbavu a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, a mohou
se během konfigurace lišit. Hodnoty byly odvozené již na základě nové normy WLTP a pro srovnání byly zpět přepočítány na hodnoty NEDC. [Pro vozidla označená **
mohou při určování daní a jiných poplatků vycházejících (také) z hodnot emisí CO2 platit jiné než udávané ] hodnoty.]
6
BMW 320d xDrive: 400/1750 – 2500.
7
Plánovaná dostupnost od 07/2019.
8
Rozměr pneumatik pro 320d xDrive: 225/50 R17 98Y; rozměr kol pro 320d xDrive: 7,5 J x 17.
9
Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2007/715 v platném znění.
Údaje se vztahují k vozidlu se základní výbavou v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje volitelnou výbavu a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, a mohou
se během konfigurace lišit. Hodnoty byly určeny již na základě nové normy WLTP. [Při určování daní a jiných poplatků vycházejících (také) z hodnot emisí CO2 mohou
platit jiné než udávané hodnoty.]
10
135 kW (184 k) spalovací motor + až 83 kW (113 k) elektrický pohon.
11
K dispozici od 11/2019.
1

Kola/pneumatiky
Rozměr pneumatiky (xDrive)
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320i
320i xDrive

320d
320d xDrive

[1545]
([1640])
2060]
([2155])
[590]
([590])
[750]
([750])

BMW řady 3 Sedan
330e

330i
330i xDrive

[1535]
([1615])
[2050]
([2130])
[590]
([590])
[750]
([750])

BMW řady 3 Sedan

318d

320i
320i xDrive

M340i xDrive

Technické údaje

225/50
R17 98Y

225/45 R 18 95Y
(255/40 R 18 99Y)

6,5 J x 16

7,5 J x 17

(7,5/8,5 J x 18)

Lehká slitina

Lehká slitina

205/60
R16 96W

Lehká slitina

205/60
R16 96W
6,5 J x 16
Lehká slitina

205/60 R16
96W
(225/50 R17
98Y)
6,5 J x 16
(7,5 J x 17)
Lehká slitina

2

225/50
R17 98Y

225/50
R17 98Y

7,5 J x 17

7,5 J x 17

Lehká slitina

Lehká slitina

BMW 330i SEDAN MODEL M SPORT:
Zážehový 4válec BMW TwinPower Turbo, 190 kW (258 k), 19" M kola z lehké
slitiny Double-spoke 791 M Bicolour, metalický lak Portimao Blue (modrá), laserové
světlomety BMW Laserlight, palubní deska čalouněná materiálem Sensatec, kožená
sportovní sedadla čalouněná kůží Vernasca Black (černá) s modrým kontrastním
prošíváním, hliníkové obložení interiéru Aluminium Tetragon.
Tento katalog obsahuje modely, výbavu a možnosti konfigurace (sériové výbavy
a speciální výbavy) vozů společnosti BMW AG dodávaných na německý trh. Rozsahy
výbavy a možnosti konfigurací v podobě standardní a volitelné výbavy se u jednotlivých
modelů mohly po redakční uzávěrce 18. 3. 2019 změnit, to platí též pro specifické
požadavky na jednotlivých trzích. Více detailů vám rád poskytne BMW Autorizovaný
Dealer. Design a výbava se mohou změnit.
© BMW AG, Mnichov, Německo. Kopírování celku nebo jen částí
je bez písemného povolení BMW AG (Mnichov) zakázáno.
411 003 245 86 2 2019 CB. Vytištěno v Německu 2019.

