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MODELE NAJWAŻNIEJSZE CECHY WYPOSAŻENIE
DANE TECHNICZNE 
I SERWIS

Warianty modelowe

Modele  
• Model podstawowy 
• Pakiet sportowy M 
• M40i i M40d 
• X4 M  
• X4 M Competition

Wyposażenie

Kolorystyka karoserii

Kolorystyka wnętrza

Koła i opony

Oryginalne akcesoria BMW 
i BMW M Performance Parts

Dane techniczne

Serwis BMW

Najważniejsze cechy  
• Wygląd zewnętrzny i wnętrze 
• Dynamika jazdy 
• Łączność 
• Systemy wspomagające  
 kierowcę 
• X4 xDrive30i 
• X4 M Competition
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BMW X4 M40i: 
21-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 718 M Bicolor z ogumieniem mieszanym i funkcją jazdy awaryjnej, lakier metalizowany w kolorze 
 szarym Brooklyn M, fotele sportowe w skórze Vernasca w kolorze czerwieni Tacora z ozdobnym pikowaniem, listwy ozdobne BMW M z ciemnego aluminium 
Rhombicle z listwą akcentową w perłowym chromie.

Zakres wyposażenia i możliwości konfiguracji wyposażenia standardowego i dodatkowego w poszczególnych modelach mogły ulec zmianie po zamknięciu 
 wydania 21.03.2022 r. Szczegółowych informacji udzielają salony sprzedaży BMW. Zmiany konstrukcji i wyposażenia zastrzeżone.

© BMW AG, Monachium / Niemcy. Przedruk, również we fragmentach, tylko za pisemną zgodą BMW AG, Monachium.



K U R S  N A  R A D O Ś Ć .



AT L E T Y K A  T O . . .
M O C .  Z W I N N O Ś Ć . 
W Y T R Z Y M A Ł O Ś Ć .  P R Z E D E 
W S Z Y S T K I M  J E D N A K  T O 
W E W N Ę T R Z N A  P O S TAWA 
P R Z E K R A C Z A N I A  W Ł A S N Y C H 
G R A N I C .  P R Z E C I E R A N I A  N O W Y C H 
S Z L A K Ó W.  P O S Z U K I WA N I A , 
O D N A J D Y WA N I A  I  W Y M Y Ś L A N I A 
S I E B I E  N A  N O W O .  T O  D U C H 
O D K R Y WA N I A ,  K T Ó R Y  S A M 
O K R E Ś L A  S W ÓJ  K I E R U N E K . 
AT L E T Y K A  T O 

 B M W  X 4 .  



 P R A W D Z I W Y  S P O R T O W I E C  –   
 N A   P I E R W S Z Y,  D R U G I  I  T R Z E C I   
 R Z U T  O K A .  

Już sama stylistyka BMW X4 działa jak sygnał startowy:  
jego charakterystyczne proporcje i wyraziste linie sprawiają,  
że z każdej perspektywy jest porywająco dynamiczne.  
Jest po prostu niedoścignione w każdej dyscyplinie: BMW X4.

■ Pewność siebie i dynamika: duża atrapa chłodnicy 
BMW ma jednoczęściowe obramowanie, dzięki czemu 
wydaje się jeszcze bardziej wyrazista. Podwójne listwy 
w błyszczącym kolorze czarnym1 podkreślają jej uderzają-
cy kształt, a plakietka M1 stanowi ekscytujący akcent.

Mocno skupione BMW X4 patrzy przed siebie. Wokół dużej centralnej 
atrapy chłodnicy BMW rozciągają się rzeźbiarskie, naprężone po-
wierzchnie w kolorze karoserii. Pas przedni z trzyczęściowymi wlotami 
powietrza na nowo interpretuje typowy przód BMW – to ekscytujący 
znak ekspresyjnej nowoczesności, która rozciąga się na każdy szcze-
gół stylistyczny. Prezencja i widoczna na pierwszy rzut oka radość 
z jazdy: to cechy charakterystyczne BMW X4.

W Y R A Z I S T Y  I  N O W O C Z E S N Y : 
P R Z Ó D .

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe 
1 Tylko w M40i oraz M40d.
Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 

dostępność mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje  
na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW.



Precyzyjne linie i wyraziste powierzchnie tworzą atletycz-
ną karoserię łączącą sportowy charakter z solidnością. 
 Typowe dla BMW proporcje – rozciągnięta maska, płaska 
przednia szyba i długi rozstaw osi – są podkreślone 
przez takie detale jak dynamiczny „Hofmeister kink”. 
 Wyjątkowo elegancka linia dachu podkreśla atletyczny 
 wygląd BMW X4 o niemal klasycznym kształcie coupé.

AT L E T Y C Z N Y  I  E S T E T Y C Z N Y : 
W I D O K  Z  B O K U .

Tył BMW X4 jest wyraźnie zorientowany na drogę. 
 Sportowo niska sylwetka i szerokie, duże powierzchnie 
 lakierowane tworzą schludny, skoncentrowany wygląd. 
Efektowne końcówki rur wydechowych nawiązują do 
 konsekwentnie poziomych linii i w zdecydowany sposób 
zamykają BMW X4 od dołu.

S K O N C E N T R O W A N A  
P E W N O Ś Ć  S I E B I E :  
T Y Ł .

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe 
Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 

dostępność mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje  
na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW.



Sportowa i nowoczesna elegancja z dekorami na dużej 
powierzchni, panele obsługi o przejrzystym układzie 
i maksymalny komfort siedzenia – wnętrze BMW X4 jest 
pod każdym względem w absolutnie najlepszej formie. 
Konsekwentna orientacja na kierowcę i intuicyjna obsługa 
wszystkich elementów funkcjonalnych tworzą wnętrze, 
które jasno pokazuje, że podczas każdej jazdy w BMW X4 
jesteś w absolutnym centrum uwagi.

P R Z E S T R Z E Ń  D L A  N A J L E P S Z Y C H  O S I Ą G Ó W : 
W N Ę T R Z E .

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe 
Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 

dostępność mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje  
na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW.

□ Centralny element obsługi jest harmonijnie  
wkomponowany w konsolę środkową. Znajduje się 
tu również  panel obsługi klimatyzacji, co umożliwia 
 intuicyjny  dostęp. Nad konsolą środkową uwagę przyciąga 
wyświetlacz informacyjny o przekątnej 12,3 cala 
i  wysokiej rozdzielczości – w standardzie ma on przekątną 
10,25 cala. W BMW X4 wszystko jest na swoim miejscu 
i każda informacja jest natychmiast widoczna.

□ Tak właśnie wygląda absolutny komfort: fotele sportowe 
w BMW X4 zapewniają szczególnie dobre podparcie 
i są pokryte skórą Vernasca w kolorze czerwieni Tacora 
z ozdobnym pikowaniem. Miękka skóra jest przyjemna 
w dotyku i zapewnia szlachetny wygląd.



 N I E D O Ś C I G N I O N A   
 R A D O Ś Ć  Z  J A Z D Y.  

Dzięki wyjątkowemu współdziałaniu silników BMW TwinPower Turbo i napędu 
BMW xDrive BMW X4 wyznacza nowe standardy w zakresie sportowych właści-
wości jezdnych. Precyzyjne i pewne zachowanie na zakrętach – niezależnie 
od nawierzchni – oraz zwinność na każdym zakręcie dzięki sportowemu układowi 
jezdnemu M i funkcji Performance Control: BMW X4 codziennie otwiera przed 
Tobą zupełnie nowe cele.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe 
1 Tylko w M40i oraz M40d.
Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 

dostępność mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje  
na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW.

□ Od ekscytująco sportowego po przyjemnie komforto-
we – za pomocą przełącznika właściwości jezdnych 
 możesz optymalnie dostosować sztywno zaprojektowane 
adaptacyjne zawieszenie M1 do swoich preferencji.

■ Optymalna przyczepność dla wyraźnie odczuwalnego 
momentu obrotowego: sportowy mechanizm różnicowy 
M1 w BMW X4 ogranicza poślizg i umożliwia dynamiczne 
przyspieszanie na wyjściu z zakrętu, niezależnie od pogody 
i nawierzchni.



■ Funkcja Performance Control rozdziela moc napędu 
na tylne koła odpowiednio do potrzeb. Rezultat można 
 poczuć natychmiast: maksymalna zwinność, zwłaszcza 
na zakrętach, i zachwycająca dynamika jazdy od pierwszej 
chwili.

■ Specjalne zestrojenie sprężyn i amortyzatorów oraz 
 wyjątkowo bezpośrednia konstrukcja sportowego  
układu jezdnego M jeszcze bardziej podkreślają i tak już 
zdecydowanie sportowe właściwości jezdne BMW X4.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe 
Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 

dostępność mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje  
na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW.

■ Jeszcze bardziej sportowy, a jednocześnie maksymalnie 
funkcjonalny w codziennej eksploatacji: adaptacyjny 
 sportowy układ kierowniczy można idealnie dopasować 
do  danej sytuacji za pomocą przełącznika właściwości 
jezdnych, co ułatwia zarówno sportowe, bezpośrednie 
kierowanie, jak i parkowanie czy skręcanie.

■ Trakcja, stabilny tor i bezpieczeństwo jazdy w połącze-
niu z maksymalną zwinnością i typową dla BMW dynamiką: 
inteligentny napęd na wszystkie koła xDrive łączy w sobie 
to, co daje radość z jazdy – niezależnie od nawierzchni.



 C Y F R O W E  C E N T R U M   
 T W O J E G O  Ś W I ATA .  

Zostaw wszystko za sobą – ale pozostań w kontakcie ze wszystkim, 
co dla Ciebie ważne: w BMW X4 dzięki wszechstronnym funkcjom  
łączności i inforozrywki jesteś podczas każdej podróży w centrum  
wydarzeń – niezależnie od tego, dokąd zaprowadzi Cię droga.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe 
1 Warunkiem korzystania jest wyposażenie Usługi ConnectedDrive i kompatybilny 
smartfon. Zakres funkcji zależy od aplikacji zainstalowanych w smartfonie.

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 
dostępność mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje  
na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW.

W drodze, ale zawsze w kontakcie – aplikacja My BMW1 
łączy Cię z Twoim BMW X4, gdziekolwiek jesteś. Dzięki 
licznym innowacyjnym funkcjom nie tylko daje Ci wgląd 
w Twój pojazd, ale jest też osobistym asystentem mobil-
ności, który pomoże Ci stawić czoło każdemu wyzwaniu 
w codziennym życiu.



■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe 
1 Działanie systemu może być ograniczone w ciemności, we mgle lub przy mocnym 

świetle z naprzeciwka.

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 
dostępność mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje  
na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW.

 Z A W S Z E  G O T O W E  –   
 Z A W S Z E  B E Z P I E C Z N E .  

BMW X4 jest zawsze u Twojego boku i wspiera Cię niezawodnie nawet 
w trudnych sytuacjach na drodze. Inteligentne połączenie czujników, 
systemów wspomagających kierowcę i technologii bezpieczeństwa sprawia, 
że czujesz się całkowicie bezpiecznie podczas każdej jazdy i pewnie radzisz 
sobie w każdej sytuacji.

□ System asystujący kierowcy Professional1 zawsze 
 towarzyszy kierowcy i sprawia, że każda podróż jest 
 jeszcze bardziej komfortowa i bezpieczniejsza: aktywne 
systemy ostrzegania przed zagrożeniami, systemy bezpie-
czeństwa biernego i innowacyjne funkcje wspomagania 
jazdy dają poczucie, że zawsze wszystko jest pod kontrolą, 
co zapewnia maksymalne odprężenie i absolutną radość 
z jazdy.

□ Ponieważ nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, dobrze 
jest być przygotowanym na wszystko. Będący elementem 
systemu asystujący kierowcy Professional asystent 
 zatrzymania awaryjnego może w sytuacji awaryjnej 
 automatycznie przejąć kontrolę i zatrzymać BMW X4 
w bezpiecznej pozycji.

□ Jako część systemu asystującego kierowcy Professional 
aktywny regulator prędkości z funkcją rozpoznawania 
sygnalizacji świetlnej automatycznie reguluje prędkość 
i odstęp od innych pojazdów do prędkości 210 km/h, 
a dzięki funkcji Stop&Go sprawia, że jazda w gęstym 
 ruchu ulicznym staje się relaksującym doświadczeniem.



B M W  X 4  x D R I V E 3 0 i .

 S P O R T O W Y  C H A R A K T E R ,   
 K T Ó R Y  P R Z Y S P I E S Z A  P U L S .  



T H E  X 4  M  C O M P E T I T I O N

E K S C Y T U J Ą C E  
W R A Ż E N I E .
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PRZEGLĄD WARIANTÓW MODELOWYCH.

MODEL PODSTAWOWY 

Gotowe na każde wyzwanie: BMW X4 stanowi porywające połączenie 
potężnego pędu do przodu i fascynującej stylistyki – zapewniając 
 dynamiczne wrażenia z jazdy od pierwszego metra.

PAKIET SPORTOWY M

M znaczy więcej: dzięki pakietowi sportowemu M BMW X4 zdecydowanie wysuwa się 
na prowadzenie – zapewniają to takie elementy jak wskazania i pedały M, listwy progowe 
z napisem M, końcówki rur wydechowych w błyszczącym chromie i wiele innych.

SAMOCHODY BMW M
M40i I M40d

Osiągi, które widać i czuć: BMW X4 M40i i BMW X4 M40d sygnalizują absolutną dynamikę 
ekscytującym wyposażeniem zewnętrznym i najmocniejszym silnikiem dostępnym 
w modelu seryjnym.

X4 M

X spotyka M – a rezultatem jest absolutnie najwyższa wydajność. BMW X4 M wynosi 
sportowy charakter BMW X4 pod każdym względem na zupełnie nowy poziom.

X4 M COMPETITION

Najwyższe osiągi na najwyższym poziomie: dzięki specjalnie zestrojonemu 
adaptacyjnemu układowi jezdnemu M, sportowemu układowi wydechowemu M oraz 
21-calowym obręczom kół M ze stopów lekkich BMW X4 M Competition zapewnia 
absolutnie wyścigowe wrażenia.

■ Indywidualnie regulowane sporto-
we fotele przednie charakteryzują 
się licznymi możliwościami ustawień 
ręcznych, m.in. długości siedziska 
oraz nachylenia oparcia. Dodatkowo 
w fotelu kierowcy: regulacja szero-
kości oparcia. Wyższe podparcia 
boczne siedziska i oparcia gwaran-
tują doskonałą ergonomię i lepsze 
trzymanie boczne.

■ Czarna skórzana kierownica 
 sportowa z trzema ramionami ma 
chromowaną wstawkę dekoracyj-
ną. Gruba obręcz kierownicy i wy-
profilowane podparcia na kciuki 
są szczególnie przyjemne w dotyku 
i świetnie leżą w dłoniach.

■ 18-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich V Spoke 618 Reflex Silver, 
7J x 18, opony 225/60 R18.

□ 20-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Y Spoke 695 Bicolor Orbit 
Grey, frezowane, z ogumieniem 
mieszanym, przód 8J x 20, opony 
245/45 R20, tył 9,5J x 20, opony 
275/40 R20.

MODEL PODSTAWOWY.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE MODELU PODSTAWOWEGO:
18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 618
diodowe reflektory adaptacyjne
sportowy układ jezdny M
adaptacyjny sportowy układ kierowniczy
Performance Control

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA MODELU PODSTAWOWEGO:
sportowe fotele przednie
Sensatec perforowany
listwy ozdobne czarne błyszczące, listwa akcentowa: perłowy chrom
skórzana kierownica sportowa
skrzynia Steptronic z łopatkami zmiany biegów
klimatyzacja automatyczna
BMW Live Cockpit Plus
pakiet lusterka wewnętrznego i lusterek zewnętrznych
zestaw głośnikowy Stereo

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 
dostępność mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje  
na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW. ■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

■
■
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■ Indywidualnie regulowane sporto-
we fotele przednie charakteryzują 
się licznymi możliwościami ustawień 
ręcznych, m.in. długości siedziska 
oraz nachylenia oparcia. Dodatkowo 
w fotelu kierowcy: regulacja szero-
kości oparcia. Wyższe podparcia 
boczne siedziska i oparcia gwaran-
tują doskonałą ergonomię i lepsze 
trzymanie boczne.

■ Wielofunkcyjna kierownica skó-
rzana M ze zintegrowaną poduszką 
powietrzną kierowcy i logo M jest 
trójramienna. Obręcz kierownicy po-
kryta czarną skórą Nappa ze szwem 
M i wyprofilowanym podparciem 
kciuków oraz „oknem” na dolnym 
ramieniu zapewnia sportowo bez-
pośrednie wyczucie kierownicy.

□ 20-calowe obręcze kół ze M sto-
pów lekkich Double Spoke 699 M 
Bicolor Orbit Grey, frezowane, 
z ogumieniem mieszanym i funkcją 
jazdy awaryjnej, przód 8J x 20, 
 opony 245/45 R20, tył 9,5J x 20, 
opony 275/40 R20.

□ 20-calowe obręcze kół M ze sto-
pów lekkich Double Spoke 699 M 
Jet Black niemetalizowane, z ogu-
mieniem mieszanym, przód 8J x 20, 
opony 245/45 R20, tył 9,5J x 20, 
opony 275/40 R20.

PAKIET SPORTOWY M.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE PAKIETU SPORTOWEGO M:
pakiet aerodynamiczny M obejmujący pas przedni, progi i nakładki 
na nadkola w kolorze karoserii
19-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Y Spoke 887 M Bicolor 
czarno-szare; oferowane są też inne obręcze kół
sportowy układ jezdny M, opcjonalnie adaptacyjny układ jezdny M
relingi dachowe M Shadow Line, alternatywnie w satynowanym aluminium
błyszczące elementy M Shadow Line, alternatywnie elementy 
zewnętrzne BMW Individual w satynowanym aluminium
znaczek M po bokach
lusterka zewnętrzne w kolorze karoserii
opcjonalnie sportowe hamulce M w kolorze niebieskim metalizowanym, 
alternatywnie w błyszczącym czerwonym
pas tylny ze wstawką dyfuzora w błyszczącym kolorze czarnym
końcówki rur wydechowych w błyszczącym chromie, w specjalnej 
stylistyce M
ekskluzywny lakier szary Brooklyn M metalizowany, alternatywnie  
czarny karbon M metalizowany; oferowane są też inne lakiery

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA PAKIETU SPORTOWEGO M:
listwy progowe M, podnóżek M dla kierowcy i pedały M
sportowe fotele przednie, opcjonalnie fotele sportowe M
opcjonalnie ekskluzywna skóra Vernasca w kolorze czarnym 
z kontrastującym czerwonym pikowaniem i deską rozdzielczą 
z czerwonym stebnowaniem
kierownica skórzana M z przyciskami wielofunkcyjnymi
kluczyk samochodowy z ekskluzywnym znaczkiem M
antracytowa podsufitka M
listwy ozdobne M z ciemnego aluminium Rhombicle z listwą akcentową 
w perłowym chromie; oferowane są też inne listwy ozdobne
krawędź bagażnika ze stali szlachetnej

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 
dostępność mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje  
na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW. ■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
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■ Indywidualnie regulowane sporto-
we fotele przednie charakteryzują 
się licznymi możliwościami usta-
wień ręcznych, m.in. długości sie-
dziska oraz nachylenia oparcia. 
Dodatkowo w fotelu kierowcy: regu-
lacja szerokości oparcia. Wyższe 
podparcia boczne siedziska i opar-
cia gwarantują doskonałą ergono-
mię i lepsze trzymanie boczne.

■ Wielofunkcyjna kierownica skó-
rzana M ze zintegrowaną poduszką 
powietrzną kierowcy i logo M jest 
trójramienna. Obręcz kierownicy po-
kryta czarną skórą Nappa ze szwem 
M i wyprofilowanym podparciem 
kciuków oraz „oknem” na dolnym 
ramieniu zapewnia sportowo bez-
pośrednie wyczucie kierownicy.

■ 20-calowe obręcze kół ze M sto-
pów lekkich Double Spoke 699 M 
Bicolor Orbit Grey, frezowane, 
z ogumieniem mieszanym i funkcją 
jazdy awaryjnej, przód 8J x 20, 
 opony 245/45 R20, tył 9,5J x 20, 
opony 275/40 R20.

□ 21-calowe obręcze kół BMW Indi-
vidual ze stopów lekkich V Spoke 
726 I Bicolor Orbit Grey, frezowane, 
z ogumieniem mieszanym i funkcją 
jazdy awaryjnej, przód 8,5J x 21, 
opony 245/40 R21, tył 9,5J x 21, 
opony 275/35 R21.

M40i I M40d.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE M40i/M40d:
diodowe reflektory adaptacyjne
20-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 699 M 
z ogumieniem mieszanym i funkcją jazdy awaryjnej
sportowy układ jezdny M
sportowe hamulce M
błyszczące elementy M Shadow Line
sportowy mechanizm różnicowy M

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA M40i/M40d:
sportowe fotele przednie
Sensatec perforowany
listwy ozdobne M z ciemnego aluminium Rhombicle,  
listwa akcentowa: perłowy chrom
kierownica skórzana M
sportowa skrzynia Steptronic
antracytowa podsufitka M
deska rozdzielcza obita Sensatekiem
BMW Live Cockpit Plus
zestaw głośnikowy Hi-Fi

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 
dostępność mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje  
na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW. ■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

■
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■
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■

■
■
■
■
■
■



■ Kierownica skórzana M zapewnia 
sportowe, bezpośrednie wyczucie 
prowadzenia. Czerwonymi przyci-
skami M1/M2 można aktywować za-
programowane ustawienia M Drive.

□ 21-calowe obręcze kół M ze sto-
pów lekkich V Spoke 765 M Bicolor 
Jet Black, frezowane, z ogumieniem 
mieszanym, przód 9,5J x 21, opony 
255/40 ZR21, tył 10J x 21, opony 
265/40 ZR21.

■ Na łatwo dostępnym panelu 
 sterowania na konsoli środkowej 
przycisk M MODE pod przyciskiem 
start/stop umożliwia zmianę zawar-
tości ekranu. Przycisk SETUP daje 
jeszcze większe możliwości konfi-
gurowania charakterystyki pojazdu. 
Otwiera menu indywidualnych usta-
wień dynamiki jazdy. Dodatkowe 
przyciski wyłączają lub włączają 
 poszczególne systemy wspomaga-
jące kierowcę.

□ Karbonowy spojler tylny M pod-
kreśla ekskluzywność i wybitnie 
sportową stylistykę samochodu 
oraz odczuwalnie zmniejsza niepo-
żądany wypór tylnej osi.

X4 M.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE X4 M:
diodowe reflektory adaptacyjne
20-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 764 M  
Bicolor Orbit Grey z ogumieniem mieszanym
relingi dachowe M Shadow Line
błyszczące elementy M Shadow Line
M Drive
układ jezdny M
M Servotronic
sportowy mechanizm różnicowy M
hamulce pływające M
aktywny mechanizm różnicowy M

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA X4 M:
sportowe fotele przednie
skóra Vernasca
listwy ozdobne M z ciemnego aluminium Rhombicle,  
listwa akcentowa: perłowy chrom
skrzynia M Steptronic z Drivelogic
antracytowa podsufitka M
listwy progowe („X4 M”)
system nagłośnienia Surround marki Harman Kardon
oświetlenie ambientowe

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 
dostępność mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje  
na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW. ■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
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□ Regulowane w wielu płaszczyznach przednie fotele sportowe M o kubeł-
kowym charakterze z półzintegrowanymi zagłówkami zapewniają optymalne 
trzymanie boczne. Poza tym istnieje możliwość indywidualnej regulacji 
szerokości oparcia. Charakterystyczna stylistyka z podświetlonym logo M 
dodatkowo podkreśla sportowy charakter auta.

■ Kierownica skórzana M zapewnia 
sportowy, bezpośrednie wyczucie 
prowadzenia. Czerwonymi przyci-
skami M1/M2 można aktywować za-
programowane ustawienia M Drive.

■ Sportowy układ wydechowy 
z przepustnicami oferuje zależnie 
od preferencji wybitnie sportowe lub 
umiarkowanie sportowe brzmienie.

■ Regulowane w wielu płaszczyznach przednie fotele sportowe M o kubeł-
kowym charakterze z półzintegrowanymi zagłówkami zapewniają optymalne 
trzymanie boczne. Poza tym istnieje możliwość indywidualnej regulacji 
 szerokości oparcia. Charakterystyczna stylistyka z podświetlonym logo 
M dodatkowo podkreśla sportowy charakter auta.

□ Lampy M Shadow Line mają wszystkie chromowane elementy w diodo-
wych reflektorach adaptacyjnych w wersji czarnej, co nadaje im niepowta-
rzalny wygląd.

X4 M COMPETITION.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE X4 M COMPETITION:
21-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 892 M  
Bicolor czarne, kute, z ogumieniem mieszanym
sportowy układ wydechowy M
błyszczące elementy M Shadow Line o rozszerzonym zakresie

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA X4 M COMPETITION:
fotele sportowe M
skóra Merino M o rozszerzonym zakresie
pasy bezpieczeństwa M
listwy progowe („X4 M Competition”)
plakietka Competition na konsoli środkowej

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 
dostępność mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje  
na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW. ■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

■
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■

■
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■ 21-calowe obręcze kół M ze sto-
pów lekkich Double Spoke 892 
M Bicolor Jet Black z ogumieniem 
mieszanym, kute, przód 9,5J x 21, 
opony 255/40 ZR21, tył 10J x 21, 
opony 265/40 ZR21.
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NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 
dostępność mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje  
na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW.

■ Standardowe diodowe reflektory adaptacyjne obejmują światła mijania 
i nieoślepiające światła drogowe (BMW Selective Beam) oraz kierunkowska-
zy w pełnej technologii diodowej. Wyposażenie obejmuje ponadto światła 
zakrętowe, światła dzienne, światła skrętne i zmienne sterowanie światłem, 
zapewniając optymalne oświetlenie jezdni i lepszą widoczność po zmroku.

□ Adaptacyjne światła laserowe BMW oferują w trybie świateł drogowych 
zasięg do 650 m – niemal dwukrotnie większy niż konwencjonalne reflektory. 
Dzięki lepszej widoczności po zmroku znacznie zwiększa to bezpieczeństwo. 
Niebieskie akcenty i napis „BMW Laser” w reflektorach podkreślają zaawan-
sowanie technologiczne i sportowy charakter pojazdu.

□ Błyszczące elementy M Shadow Line o rozszerzonym zakresie obejmują 
obramowanie atrapy chłodnicy, atrapę chłodnicy i znaczek BMW z tyłu 
w błyszczącym kolorze czarnym oraz końcówki rur wydechowych w czar-
nym chromie.

□ Dostęp komfortowy umożliwia dostęp do samochodu przez wszystkie 
drzwi oraz klapę tylną bez użycia kluczyka. W momencie zbliżania się 
do pojazdu przed automatycznym otwarciem drzwi włącza się oświetlenie 
powitalne.

■ Sportowy układ jezdny M wyróżnia się sportową charakterystyką ze 
sztywniejszym ustawieniem amortyzatorów. Oprócz tego ma nieco bardziej 
sztywne sprężyny i twardsze stabilizatory. Wszystko to razem zapewnia 
jeszcze bardziej bezpośrednie działanie zawieszenia sprzyjające wybitnie 
sportowej jeździe. 

□ Adaptacyjny układ jezdny umożliwia dostosowanie charakterystyki 
amortyzatorów do danej sytuacji podczas jazdy, tak aby zwiększyć komfort 
toczenia i zapewnić wyższą dynamikę jazdy. Oprócz standardowego usta-
wienia COMFORT zapewniającego wysoki komfort jazdy do dyspozycji jest 
program SPORT oferujący sportowe ustawienie układu amortyzatorów.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
1 Standard w pakiecie sportowym M, M40i oraz M40d.
2 Z polaryzacyjnymi okularami przeciwsłonecznymi wskazania wyświetlacza 

BMW  Head-Up widoczne są w ograniczonym zakresie. Wyświetlane elementy zależą od 
wyposażenia. Wskazania zakładają posiadanie dalszego wyposażenia  dodatkowego.

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 
 dostępność mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje  
na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW.

□ Antracytowa podsufitka M1 w połączeniu z antracytowymi obiciami 
słupków i uchwytami dachowymi zapewnia sportową atmosferę we 
wnętrzu.

□ Pełnokolorowy wyświetlacz BMW Head-Up2 poprzez projekcję optyczną 
wskazuje informacje istotne podczas jazdy w bezpośrednim polu widzenia 
kierowcy, ułatwiając mu skupienie się na drodze. W zależności od wypo-
sażenia wyświetlane są na przykład aktualna prędkość, wskazówki nawi-
gacyjne, ograniczenia prędkości i zakazy wyprzedzania oraz listy  kontaktów 
i odtwarzania.

□ Doskonale brzmiący system nagłośnienia Surround marki Harman  Kardon 
ma wzmacniacz cyfrowy o mocy 464 W z 9 kanałami i 16 głośnikami. Gwa-
rantuje on klarowne, przestrzenne brzmienie. Korekcja dźwięku działająca 
zależnie od prędkości precyzyjnie równoważy wpływ odgłosów jazdy.

□ Deska rozdzielcza obita Sensatekiem nadaje wnętrzu pojazdu elegancki 
wygląd. Sztuczna skóra nałożona bezpośrednio na półtwardą piankę 
 wyróżnia się miękką powierzchnią. Wytrzymałe obicie jest wykończone 
atrakcyjnym podwójnym stebnowaniem wokół górnych elementów boczków 
przednich i tylnych drzwi.

□ Otwarty szklany dach panoramiczny dostarcza świeżego powietrza 
i  zapewnia przyjemną, jasną atmosferę wnętrza, również w stanie 
 zamkniętym. Otwiera i zamyka się automatycznie przyciskiem w kabinie 
lub kluczykiem i wyposażony jest w przesuwaną podsufitkę, roletę 
 przeciwsłoneczną oraz wiatrochron.

■ Adaptacyjny sportowy układ kierowniczy z funkcją Servotronic umożliwia 
bardziej bezpośrednie i zwinne kierowanie pojazdem przy mniejszym 
 nakładzie siły. Reaguje na skręt kierownicy z różnym przełożeniem. Ułatwia 
to prowadzenie w sportowym stylu oraz zmniejsza nakład siły potrzebnej 
podczas parkowania i skręcania.

■ Performance Control działa poprzez sterownik silnika i odpowiednie przy-
hamowywanie kół po wewnętrznej stronie zakrętu. Dzięki temu większa 
część mocy napędowej trafia na koła po stronie zewnętrznej. W ten sposób 
samochód lepiej wchodzi w zakręt, co zwiększa zwinność i stabilność jazdy.



NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
1 Integracja smartfonów jest stale dostępna w samochodzie. Obejmuje Apple CarPlay 

i Android Auto. Działania usługi Apple CarPlay i usługi Google Android Auto nie można 
zagwarantować na stałe ze względu na ewentualny przyszły rozwój techniczny 
(np.  telefonów komórkowych). CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc. Android 
Auto jest znakiem towarowym Google LLC.

2 W tym modelu nie jest obecnie oferowana funkcja dotykowa kontrolera iDrive, stan 
na kwiecień 2022.

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 
dostępność mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje  
na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW.

□ BMW Live Cockpit Professional z funkcją nawigacji zawiera wysokiej 
jakości zespół ekranów obejmujący dotykowy wyświetlacz kontrolny o wy-
sokiej rozdzielczości i przekątnej 12,3˝ oraz w pełni cyfrowy wyświetlacz 
wskaźników o przekątnej 12,3˝. System operacyjny BMW 7 obsługuje się 
wygodnie za pomocą kontrolera iDrive Touch2.

□ Nie chcesz rezygnować w swoim BMW z funkcji smartfona i chcesz 
je obsługiwać w dotychczasowy sposób? Integracja smartfonów1 łączy 
Twój smartfon bezprzewodowo na pośrednictwem Apple CarPlay i Android 
Auto z samochodem. Umożliwia wygodne korzystanie z funkcji i aplikacji 
w samochodzie bezpośrednio na wyświetlaczu kontrolnym.

□ BMW Maps z Connected 
 Navigation i Connected Parking, 
Connected Music, integracja smart-
fonów1, w tym przygotowanie 
do Apple CarPlay i Android Auto, 
oraz In-Car Experiences – pakiet 
Connected Professional zapewnia 
wiele opcji łączności w Twoim 
BMW. Daje Ci więcej komfortu 
i  doskonałą integrację aplikacji 
na Twoim smartfonie.

□ Innowacyjna koncepcja obsługi systemu operacyjnego BMW 7 umożliwia 
jeszcze łatwiejszą obsługę funkcji samochodu np. głosowo, na ekranie do-
tykowym lub za pomocą kontrolera iDrive – całkiem intuicyjnie. W tym celu 
rozszerzono funkcjonalność kontrolera, co umożliwia teraz bezpośredni 
 wybór menu aplikacji.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
1 Działanie systemu może być ograniczone w ciemności, we mgle lub przy mocnym 

świetle z naprzeciwka.
2 Kierowca jest odpowiedzialny za stałe nadzorowanie autonomicznego parkowania 

zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
3 Warunkiem korzystania jest wyposażenie Usługi ConnectedDrive i kompatybilny 

smartfon. Zakres funkcji zależy od aplikacji zainstalowanych w smartfonie.

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz  
dostępność mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje  
na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW.

□ System asystujący kierowcy1 obejmuje ostrzeżenie przed kolizją czołową 
z uruchomieniem hamulców, ręcznego asystenta ograniczeń prędkości 
ze wskazaniem ograniczenia prędkości i zakazu wyprzedzania z funkcją 
przewidywania oraz ostrzeganie przed ruchem poprzecznym. Wyposażenie 
uzupełnia ostrzeganie przed zjechaniem z pasa ruchu i ostrzeganie przy 
zmianie pasa ruchu z aktywnym naprowadzaniem na kurs oraz ostrzega-
nie przed kolizją z tyłu.

□ Asystent parkowania2 ułatwia parkowanie samochodu. Kamera cofania 
i asystent cofania ułatwiają manewr. Active Park Distance Control zwiększa 
ochronę przed szkodami parkingowymi. Asystent parkowania automatycz-
nie parkuje samochód równolegle lub prostopadle do jezdni i wyjeżdża 
z miejsc parkingowych.

□ System asystujący kierowcy Professional1 oferuje optymalny komfort i bez-
pieczeństwo w krytycznych i monotonnych sytuacjach. Oprócz elementów 
systemu asystującego kierowcy zawiera on asystenta kierowania i prowa-
dzenia po pasie ruchu z rozszerzonymi funkcjami, asystenta zatrzymania 
awaryjnego, a także asystenta utrzymania pasa ruchu z aktywną ochroną 
przed kolizją boczną.

□ Asystent parkowania Plus2 ułatwia parkowanie samochodu i manewro-
wanie nim. Obejmuje system Surround View z Top View, Panorama View 
i Remote 3D View, a także wspomaganie parkowania równoległego, funk-
cję hamowania awaryjnego Active Park Distance Control, asystenta parko-
wania z prowadzeniem wzdłużnym i poprzecznym oraz asystenta cofania.

□ Rejestrator jazdy BMW obejmujący rejestrator zdarzeń i wypadków 
umożliwia nagrywanie obrazu z otoczenia pojazdu i odtwarzanie go na wy-
świetlaczu centralnym lub poprzez eksport do pamięci USB również na 
urządzeniu końcowym. Wraz z obrazem rejestrowane są istotne informacje 
o samochodzie, takie jak prędkość i pozycja GPS.

□ Widok wspomaganej jazdy prezentuje w czasie rzeczywistym informacje 
o otoczeniu pojazdu gromadzone przez różne systemy wspomagające 
 kierowcę. Animowane wskazanie 3D na zestawie wskaźników odzwierciedla 
sposób, w jaki samochód „postrzega” aktualną sytuację na drodze, pozwa-
lając zrozumieć działanie systemów.

□ Inteligentna, aktualna, przemyślana: aplikacja My BMW3 w nowoczesnej 
szacie graficznej i z intuicyjnym interfejsem użytkownika daje Ci w zupełnie 
nową jakość mobilności. Planuj kolejną jazdę, sprawdzaj stan swojego BMW, 
rezerwuj wizytę w serwisie lub korzystaj z jednej z wielu funkcji zdalnego 
sterowania – wygodnie ze smartfona.



NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE. 
PERFORMANCE.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
1 Tylko w pakiecie sportowym M. Standard w M40i oraz M40d.
2 Tylko w pakiecie sportowym M, M40i oraz M40d. 

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 
dostępność mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje  
na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW.

□ Adaptacyjny układ jezdny M2 
 dostosowuje się elektronicznie do 
warunków nawierzchni i sytuacji. 
Oprócz tego kierowca może wybrać 
przełącznikiem właściwości jezd-
nych charakterystykę pracy układu 
jezdnego – od komfortowej po wy-
bitnie sportową i zwinną.

□ Błyszczące elementy M Shadow Line1 obejmują liczne elementy wyposa-
żenia w błyszczącym kolorze czarnym: listwy ozdobne ramek szyb bocznych, 
listwy szybowe, ramki lusterek zewnętrznych, podstawy i trójkąty lusterek, 
osłony słupków B oraz listwy prowadzenia szyb w drzwiach tylnych.

□ Samochód jest wyposażony 
w wydajne, dostosowane do jego 
potencjału dynamicznego sportowe 
hamulce M2, które zapewniają do-
skonałe hamowanie w każdej chwili, 
nawet podczas bardzo sportowej 
jazdy. Wizualnie wyróżniają się eks-
kluzywnymi zaciskami stałymi lakie-
rowanymi w kolorze czerwonym 
z napisem M. Przednie hamulce 
mają aluminiowe czterotłoczkowe 
zaciski stałe, a tylne – jednotłoczko-
we zaciski pływające. Duże wenty-
lowane tarcze hamulcowe o lekkiej 
konstrukcji zapewniają doskonałą 
skuteczność hamowania.

□ Samochód jest wyposażony 
w wydajne, dostosowane do jego 
potencjału dynamicznego sportowe 
hamulce M1, które zapewniają do-
skonałe hamowanie w każdej chwili, 
nawet podczas bardzo sportowej 
jazdy. Wizualnie wyróżniają się eks-
kluzywnymi lakierowanymi na nie-
biesko zaciskami stałymi z napisem 
M. Przednie hamulce mają alumi-
niowe czterotłoczkowe zaciski stałe, 
a tylne – jednotłoczkowe zaciski 
pływające. Duże wentylowane tar-
cze hamulcowe o lekkiej konstrukcji 
zapewniają doskonałą skuteczność 
hamowania.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE. 
PERFORMANCE.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
1 Tylko w pakiecie sportowym M, M40i oraz M40d.
2 Standard w M40i, M40d oraz xDrive30d.
3 Tylko w M40i oraz M40d.

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 
 dostępność mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje  
na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW.

□ Pasy bezpieczeństwa M1 z napi-
naczami i ogranicznikami siły 
 naciągu mają wpleciony dyskretny 
akcent w typowych kolorach M.

□ Regulowane w wielu płaszczy-
znach przednie fotele sportowe M1 
o kubełkowym charakterze z półzin-
tegrowanymi zagłówkami zapew-
niają optymalne trzymanie boczne. 
Poza tym istnieje możliwość indywi-
dualnej regulacji szerokości oparcia. 
Charakterystyczna stylistyka z czar-
nym logo M dodatkowo podkreśla 
sportowy charakter samochodu.

□ 8-stopniowa sportowa skrzynia Steptronic2 umożliwia bardzo sportową 
zmianę biegów. Zarówno automatycznie, jak i ręcznie łopatkami przy kie-
rownicy lub dźwignią biegów, umożliwiając komfortową albo dynamiczną 
jazdę. W trybie SPORT i przy dźwigni w lewej pozycji S/M zmianę biegów 
skonfigurowano pod kątem najwyższych osiągów.

■ Sportowy mechanizm różnicowy M3 optymalizuje trakcję i stabilność 
 jazdy podczas zmiany pasa ruchu i przyspieszaniu na wyjściu z zakrętów, 
przy szybkim pokonywaniu zakrętów oraz na nawierzchni o zróżnicowa-
nych właściwościach. Trakcja optymalizowana jest poprzez elektronicznie 
sterowaną wielopłytkową blokadą mechanizmu różnicowego zmniejszają-
cą  różnice prędkości obrotowej pomiędzy tylnymi kołami.



■ Niemetalizowany 668 czarny2

□ Metalizowany 416 czarny  
karbon M4

□ Metalizowany 475 
szafirowoczarny3

□ Metalizowany WA90 szary 
Sophisto z brylantowym połyskiem3

□ Metalizowany A96 biel mineralna2 

□ Metalizowany WC1M niebieski 
Phytonic3

KOLORYSTYKA KAROSERII.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
[ Pola kolorów ] Przedstawione tutaj pola kolorów mają dać ogólne wyobrażenie 
o  wyglądzie kolorów i materiałów Twojego BMW. Wiemy jednak z doświadczenia, 
że  farby drukarskie nie zawsze wiernie oddają odcienie lakieru, tapicerki i listew 
 ozdobnych. Dlatego zalecamy omówienie wybranych kolorów z dealerem BMW.  
Można tam również obejrzeć próbki materiałów i kolorów, a także uzyskać pomoc 
w przypadku specjalnych wymagań.

1 Standard w pakiecie sportowym M, M40i oraz M40d.
2 Opcja niedostępna z pakietem sportowym M, M40i oraz M40d.
3 Także w pakiecie sportowym M, M40i oraz M40d.
4 Tylko w pakiecie sportowym M, M40i oraz M40d.
Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 
dostępność mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje  
na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW.

□ Niemetalizowany 300 biel 
alpejska1

□ Metalizowany C4P szary  
Brooklyn M4

□ Metalizowany C3C czerwień 
Piemont3

□ Metalizowany C57 czerwony 
awenturyn3

□ BMW Individual C3Z niebieski 
tanzanit metalizowany1

□ Lakier specjalny BMW Individual 
mroźna brylantowa biel 
metalizowany

□ Lakier specjalny BMW Individual 
mroźny głęboki szary metalizowany

□ Lakier specjalny BMW Individual 
mroźna czerń metalizowany

□ Lakier specjalny BMW Individual 
mroźny niebieski Marina Bay 
metalizowany

KOLORYSTYKA KAROSERII.
BMW INDIVIDUAL LAKIER SPECJALNY BMW INDIVIDUAL

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
[ Pola kolorów ] Przedstawione tutaj pola kolorów mają dać ogólne wyobrażenie 
o wyglądzie kolorów i materiałów Twojego BMW. Wiemy jednak z doświadczenia, 
że  farby drukarskie nie zawsze wiernie oddają odcienie lakieru, tapicerki i listew 
 ozdobnych. Dlatego zalecamy omówienie wybranych kolorów z dealerem BMW.  
Można tam również obejrzeć próbki materiałów i kolorów, a także uzyskać pomoc 
w przypadku specjalnych wymagań.

1 Także w pakiecie sportowym M, M40i oraz M40d.
Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 
dostępność mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje  
na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW.

□ Lakier specjalny BMW Individual 
490 (dostępnych jest do 150 
lakierów)

Pokaż swój indywi-
dualny styl. Lakiery 
specjalne BMW 
 Individual oferują 
niezliczone możli-
wości podkreślenia 
ekskluzywnego 
charakteru Twojego 
BMW X4. Zeskanuj 
kod QR lub zapytaj 
swojego dealera 
BMW.



□ Rozszerzona tapicerka BMW Individual ze 
skóry Merino VAHZ czerwień Fiona i czarny

□ Rozszerzona tapicerka BMW Individual ze 
skóry Merino VATQ truflowa

■ Sensatec perforowany KHSW czarny

□ Skóra Vernasca MAH8 czarna z czerwonym 
pikowaniem

□ Skóra Vernasca MAOI ostrygowa z ozdobnym 
pikowaniem

□ Skóra Dakota MANL czarna z niebieskim 
pikowaniem1

■ Sensatec perforowany KHFY beż Canberra ■ Sensatec perforowany KHG7 czerwień Tacora■ Sensatec perforowany KHRI koniak

BMW INDIVIDUAL

TAPICERKI

KOLORYSTYKA WNĘTRZA.

□ Skóra Vernasca MAG6 czerwień Tacora 
z ozdobnym pikowaniem

□ Skóra Vernasca MAH7 czarna z ozdobnym 
pikowaniem

□ Skóra Vernasca MAPQ koniak z ozdobnym 
pikowaniem1

□ Skóra Vernasca MAMU mokka z ozdobnym 
pikowaniem

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
1 Tylko w pakiecie sportowym M, M40i oraz M40d.
Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 
dostępność mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje  
na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW.

Prosimy pamiętać, że nawet w przypadku użycia zgodnego z przeznaczeniem  
po pewnym czasie mogą wystąpić zabrudzenia tapicerki, których nie da się usunąć. 
Może to być spowodowane szczególnie przez farbującą odzież.
Prosimy pamiętać, że kolor wnętrza zależy od wybranego koloru tapicerki.

□ Listwy ozdobne BMW Individual, czarny lakier 
fortepianowy

BMW INDIVIDUAL

LISTWY OZDOBNE

KOLORYSTYKA WNĘTRZA.

□ Drewno szlachetne pnia jesionu, porowate, 
listwa akcentowa: perłowy chrom

■ Listwy ozdobne M z ciemnego aluminium 
Rhombicle, listwa akcentowa: perłowy chrom1

□ Listwy ozdobne M Carbon Fibre, ciemne, 
listwa akcentowa: perłowy chrom1 

■ Listwy ozdobne czarne błyszczące, listwa 
akcentowa: perłowy chrom

□ Listwy ozdobne z drewna szlachetnego, 
ciemny dąb, błyszczące, listwa akcentowa: 
perłowy chrom

□ Listwy ozdobne z aluminium z delikatnym 
szlifem, listwa akcentowa: perłowy chrom

1 Tylko w pakiecie sportowym M, M40i oraz M40d.
Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 
dostępność mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje  
na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW.

Prosimy pamiętać, że nawet w przypadku użycia zgodnego z przeznaczeniem  
po pewnym czasie mogą wystąpić zabrudzenia tapicerki, których nie da się usunąć. 
Może to być spowodowane szczególnie przez farbującą odzież. 
Prosimy pamiętać, że kolor wnętrza zależy od wybranego koloru tapicerki.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe



■ 18-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich V Spoke 618 Reflex Silver, 
7J x 18, opony 225/60 R18.1

□ 19-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Y Spoke 693 Ferric Grey, 
 frezowane, 7,5J x 19, opony 245/50 
R19.1

□ 19-calowe aerodynamiczne obrę-
cze kół 842 Bicolor Jet Black nieme-
talizowane, frezowane, 7,5J x 19, 
opony 245/50 R19.1

□ 21-calowe obręcze kół M ze  
stopów lekkich Double Spoke 718 
M Bicolor Jet Black, frezowane, 
z ogumieniem mieszanym i funkcją 
jazdy awaryjnej, przód 8,5J x 21, 
opony 245/40 R21, tył 9,5J x 21, 
opony 275/35 R21.4

■ 19-calowe obręcze kół M ze sto-
pów lekkich Y Spoke 887 M Bicolor 
czarno-szare, 7,5J x 19, opony 
245/50 R19.2

□ 20-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Y Spoke 695 Bicolor Orbit 
Grey, frezowane, z ogumieniem 
mieszanym, przód 8J x 20, opony 
245/45 R20, tył 9,5J x 20, opony 
275/40 R20.1

□ 21-calowe obręcze kół BMW Individual ze stopów lekkich V Spoke 726 I 
Bicolor Orbit Grey, frezowane, z ogumieniem mieszanym i funkcją jazdy 
awaryjnej, przód 8,5J x 21, opony 245/40 R21, tył 9,5J x 21, opony 275/35 R21.

□ 20-calowe obręcze kół M ze sto-
pów lekkich Double Spoke 699 M 
Jet Black niemetalizowane, z ogu-
mieniem mieszanym, przód 8J x 20, 
opony 245/45 R20, tył 9,5J x 20, 
opony 275/40 R20.3

□ 20-calowe obręcze kół M ze sto-
pów lekkich Double Spoke 699 M 
Orbit Grey, frezowane, z ogumie-
niem mieszanym, przód 8J x 20, 
opony 245/45 R20, tył 9,5J x 20, 
opony 275/40 R20.3

□ 20-calowe obręcze kół M ze sto-
pów lekkich Double Spoke 787 M 
Orbit Grey, frezowane, z ogumie-
niem mieszanym, przód 8J x 20, 
opony 245/45 R20, tył 9,5J x 20, 
opony 275/40 R20.

□ 19-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich V Spoke 692 Bicolor Ferric 
Grey, frezowane, 7,5J x 19, opony 
245/50 R19.1

KOŁA I OPONY.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
1 Opcja niedostępna z pakietem sportowym M, M40i oraz M40d.
2 Tylko w pakiecie sportowym M.
3 Tylko w pakiecie sportowym M, M40i oraz M40d.
4 Tylko w M40i oraz M40d. 

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 
 dostępność mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje  
na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW.

KOLORYSTYKA KAROSERII. SAMOCHODY BMW M.

KOŁA I OPONY.  
SAMOCHODY BMW M.

■ 20-calowe obręcze kół M ze 
 stopów lekkich Double Spoke 764 
M Bicolor Orbit Grey, frezowane, 
z ogumieniem mieszanym, przód 
9J x 20, opony 255/45 ZR20, 
tył 10J x 20, opony 265/45 ZR20.1

□ 21-calowe obręcze kół M ze sto-
pów lekkich V Spoke 765 M Bicolor 
Jet Black, frezowane, z ogumieniem 
mieszanym, przód 9,5J x 21, opony 
255/40 ZR21, tył 10J x 21, opony 
265/40 ZR21.

■ 21-calowe obręcze kół M ze 
 stopów lekkich Double Spoke 892 
M Bicolor Jet Black z ogumieniem 
mieszanym, kute, przód 9,5J x 21, 
opony 255/40 ZR21, tył 10J x 21, 
opony 265/40 ZR21.2

■ Niemetalizowany 300 biel 
alpejska

□ Metalizowany 475 
szafirowoczarny

□ Niemetalizowany C4H żółty M 
Sao Paulo

□ Metalizowany WA90 szary 
Sophisto z brylantowym połyskiem

□ Metalizowany 416 czarny 
karbon M

□ Lakier specjalny BMW Individual 
mroźna brylantowa biel, 
metalizowany

□ Metalizowany C1K niebieski M 
Marina Bay

□ Lakier specjalny BMW Individual 
mroźny głęboki szary metalizowany

□ Metalizowany C4P szary 
Brooklyn M

□ Metalizowany C3G czerwony 
Toronto M

□ Lakier specjalny BMW Individual 
490 (dostępnych jest do 150 
lakierów)

BMW INDIVIDUAL

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
[ Pola kolorów ] Przedstawione tutaj pola kolorów mają dać ogólne wyobrażenie 
o wyglądzie kolorów i materiałów Twojego BMW. Wiemy jednak z doświadczenia, 
że  farby drukarskie nie zawsze wiernie oddają odcienie lakieru, tapicerki i listew 
 ozdobnych. Dlatego zalecamy omówienie wybranych kolorów z dealerem BMW.  
Można tam również obejrzeć próbki materiałów i kolorów, a także uzyskać pomoc 
w przypadku specjalnych wymagań.

1 Opcja niedostępna w modelach Competition.
2 Tylko w modelach Competition.
Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 
d ostępność mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje  
na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW.

Pokaż swój indywidu-
alny styl. Lakiery spe-
cjalne BMW Individual 
oferują niezliczone 
możliwości podkreśle-
nia ekskluzywnego 
charakteru Twojego 
BMW X4. Zeskanuj kod 
QR lub zapytaj swoje-
go dealera BMW.

□ Lakier specjalny BMW Individual 
mroźny niebieski Marina Bay, 
metalizowany



□ Skóra i alcantara HDJA czarna z kontrastują-
cym pikowaniem w kolorze beżu Midrand1

□ Skóra Merino LKDA o rozszerzonym zakresie, 
pomarańczowy Sakhir

□ Rozszerzona tapicerka BMW Individual ze 
skóry Merino VATQ truflowa

□ Drewno szlachetne pnia jesionu, porowate, 
listwa akcentowa: perłowy chrom

■ Skóra Vernasca MAOI ostrygowa z ozdobnym 
pikowaniem

□ Skóra Merino LKSW o rozszerzonym zakresie, 
czarna2

□ Listwy ozdobne M Carbon Fibre, ciemne, 
listwa akcentowa: perłowy chrom

□ Listwy ozdobne BMW Individual, czarny lakier 
fortepianowy

■ Skóra Vernasca MAH7 czarna z ozdobnym 
pikowaniem

□ Skóra Merino LKHV o rozszerzonym zakresie, 
szary Adelaide

■ Listwy ozdobne M z ciemnego aluminium 
Rhombicle, listwa akcentowa: perłowy chrom

TAPICERKI

BMW INDIVIDUAL

BMW INDIVIDUAL

LISTWY OZDOBNE

KOLORYSTYKA WNĘTRZA.  SAMOCHODY BMW M.

1 Tylko w modelach Competition.
2 Wyposażenie standardowe w modelach Competition. 
Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 
dostępność mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje  
na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW.

Prosimy pamiętać, że nawet w przypadku użycia zgodnego z przeznaczeniem  
po pewnym czasie mogą wystąpić zabrudzenia tapicerki, których nie da się usunąć. 
Może to być spowodowane szczególnie przez farbującą odzież.
Prosimy pamiętać, że kolor wnętrza zależy od wybranego koloru tapicerki.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

ORYGINALNE AKCESORIA BMW.
Intensywne wrażenia z jazdy jeszcze wzbogacone: do oryginalne-
go BMW najlepiej pasują oryginalne akcesoria BMW. Czy to 
koła i opony, rozwiązania transportowe i wyposażenie bagażnika, 
akcesoria wewnętrzne, komunikacja, informacja i technologia, 

 akcesoria do ładowania czy M Performance Parts – w ofercie 
 oryginalnych akcesoriów BMW znajdziesz dokładnie takie 
 indywidualne rozwiązanie, które pozwoli Ci poczuć zupełnie 
nową radość z jazdy.

KOŁA I OPONY.

Z oryginalnymi kompletnymi kołami BMW bezpiecznie dotrzesz 
do celu i już na pierwszy rzut oka podkreślisz sportowy wygląd 
swojego BMW. Ale czego nie widać od razu: są one dokładnie do-
pasowane do Twojego BMW, przechodzą zaawansowane testy 
materiałowe i testy działania oraz zostały opracowane w ścisłej 
współpracy z wiodącymi producentami opon – indywidualnie do-
pasowane do dynamiki jazdy i stylistyki każdego modelu BMW.

ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE  
I WYPOSAŻENIE BAGAŻNIKA.

Oryginalne akcesoria BMW oferują szeroką gamę rozwiązań 
transportowych i bagażowych. Zgodnie z osobistymi życzeniami 
i zainteresowaniami możesz stworzyć dodatkową przestrzeń 
 zawsze i wszędzie, gdzie jej potrzebujesz. Systemy uchwytów 
czy akcesoria do bagażnika – na oryginalnych akcesoriach 
BMW możesz zawsze polegać: są precyzyjnie dopasowane do 
Twojego BMW i wygodne w użyciu.



Dostępność przedstawionego i opisanego wyposażenia może się różnić  
w zależności od kraju. Twój dealer BMW chętnie doradzi Ci zakresie oferty  
oryginalnych akcesoriów BMW.

AKCESORIA WEWNĘTRZNE.

Pasują idealnie – wszystkie produkty z oferty oryginalnych akce-
soriów wewnętrznych BMW pozwalają Ci zaprojektować wnętrze 
Twojego BMW całkowicie zgodnie z własnym wyobrażeniem. 
Poza wysoką funkcjonalnością oryginalnych akcesoriów BMW 
 zawsze stawiasz również na atrakcyjną stylistykę BMW oraz 
szczególnie dobrą jakość wykonania i materiałów – a także na 
wnętrze, które zachwyca za każdym razem na nowo.

KOMUNIKACJA, INFORMACJA I TECHNOLOGIA.

Najnowocześniejsze funkcje i cechy zapewniające maksymalną 
swobodę i elastyczność: oryginalne akcesoria BMW z zakresu ko-
munikacji, informacji i techniki zawsze Cię wspierają. Niezależnie 
od tego, czy chcesz być zawsze dostępny telefonicznie, czy zależy 
Ci na najlepszym dźwięku – innowacyjne oryginalne akcesoria 
BMW oferują właściwe rozwiązanie. Gdziekolwiek podróżujesz, 
zawsze będziesz cieszyć się dobrym połączeniem i spersonalizo-
waną rozrywką.

AKCESORIA DO ŁADOWANIA.

Nieważne, gdzie i jak chcesz ładować swoje BMW – oryginalne 
akcesoria BMW do ładowania oferują Ci produkty i usługi dosto-
sowane do Twoich potrzeb. Podczas gdy Twoje BMW ładuje się 
prywatnie za pomocą szybkiej ładowarki uniwersalnej ładowarki 
BMW z dowolnego gniazdka lub – jeszcze wygodniej – ze stacji 
BMW Wallbox z oferty oryginalnych akcesoriów BMW, na drogach 
dostępna jest szeroka sieć publicznych punktów ładowania. Inno-
wacyjne usługi Connected Charging pokazują na przykład stacje 
ładowania na wyświetlaczu informacyjnym Twojego BMW lub po-
zwalają przygotować temperaturę wnętrza za pomocą smartfona.

M PERFORMANCE PARTS.

Dzięki akcesoriom M Performance Parts możesz doświadczyć 
motorsportowych genów BMW z fascynującą intensywnością 
 także poza torem wyścigowym. Liczne komponenty techniczne 
i wizualne sprawiają, że wybitna technologia staje się widocz-
nym i odczuwalnym doświadczeniem. Ekskluzywne materiały 
i doskonała jakość gwarantują perfekcyjną dynamikę jazdy. 
 Poznaj inspirującą doskonałość produktu: indywidualną, wyrazistą 
i bezkompromisową.

Odkryj całą gamę oryginalnych  
akcesoriów BMW i paletę produktów 
BMW M Performance Parts.

○ Akcesoria
Dostępność przedstawionego i opisanego wyposażenia może się różnić  
w zależności od kraju. Twój dealer BMW chętnie doradzi Ci zakresie oferty  
oryginalnych akcesoriów BMW.

○ Nowoczesny pojemnik dachowy BMW w kolorze czarnym z tytano-
wosrebrnymi bokami ma pojemność 420 l i pasuje do wszystkich systemów 
belek dachowych BMW. Dwustronny system otwierania z potrójnym 
 zamkiem centralnym po obu stronach umożliwia łatwy załadunek i utrudnia 
kradzież zawartości pojemnika.

ORYGINALNE AKCESORIA BMW.

○ Dopasowane dywaniki całorocz-
ne BMW chronią przestrzeń na nogi 
przed wilgocią i brudem. W kolorze 
czarnym z napisem X4 ze stali szla-
chetnej.

○ Bagażnik tylny na rowery Pro 2.0 jest lekki, a przy tym stabilny – jego 
udźwig wynosi do 60 kg. Jest niezwykle prosty w obsłudze i umożliwia 
transport dwóch rowerów lub rowerów elektrycznych (z możliwością rozbu-
dowy na trzy rowery). Funkcja odchylania zapewnia w każdej chwili łatwy 
dostęp do bagażnika.

○ BMW WaterBlade to innowacyjna wycieraczka przedniej szyby. Płyn jest 
natryskiwany bezpośrednio na przednią szybę przez dysze w piórach wy-
cieraczek. Zwiększa to wydajność czyszczenia, zmniejsza ograniczające 
widoczność rozpylenie i zapewnia oszczędne zużycie płynu.

○ Nieruchomy dekielek obręczy 
koła ma logo BMW, które nie obraca 
się razem z kołem, lecz pozostaje 
w poziomej pozycji.

○ Ładowarkę z dwoma gniazdami 
USB podłącza się po prostu do 
gniazda zapalniczki. Umożliwia 
ona wygodne ładowanie dwóch 
urządzeń mobilnych jednocześnie.

○ Wysokoczuła kamera Full HD 
w przypadku wstrząsów automa-
tycznie rejestruje zdarzenia przed 
i za samochodem.
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DANE TECHNICZNE.

Podane osiągi, zużycie paliwa i emisja CO2 obowiązują dla samochodów ze standardową skrzynią biegów.
1 Masa własna wg WE odnosi się do pojazdu z wyposażeniem standardowym bez wyposażenia dodatkowego. Masa własna uwzględnia 90-procentowe napełnienie zbiornika 

paliwa i 75 kg wagi kierowcy. Wyposażenie dodatkowe może wpływać na masę samochodu, ładowność oraz, w przypadku wpływu na aerodynamikę, na prędkość maksymalną.
2 Dane dotyczące mocy silników benzynowych odnoszą się do paliwa o liczbie oktanowej 98. Dane dotyczące zużycia odnoszą się do paliwa referencyjnego zgodnie 

z rozporządzeniem (WE) 715/2007. Dopuszczalne jest stosowanie paliwa bezołowiowego o liczbie oktanowej 91 lub wyższej i zawartości etanolu do 10% (E10). BMW zaleca 
stosowanie benzyny bezołowiowej o LO 95.

3 Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 
1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 2007/715 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji 
zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu 
obowiązującym w chwili udzielenia homologacji. Zakresy danych WLTP uwzględniają wszelkie wyposażenie dodatkowe (w tym przypadku z rynku niemieckiego). W przypadku 
pojazdów, których homologację typu przeprowadzono na nowo od 01.01.2021 r., oficjalne dane są dostępne tylko według WLTP. Więcej informacji o procedurze pomiarowej 
WLTP można znaleźć na stronie www.bmw.com/wltp

4 Od 1 września 2017 r. niektóre nowe samochody homologowane są zgodnie z procesem kontroli WLTP (World Wide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), nowym, bardziej 
realistycznym procesem kontroli pomiaru zużycia i emisji CO2. Od 1 września 2018 r. WLTP zastąpił dotychczasowy proces kontroli – nowy europejski cykl jezdny (NEDC). 
Ze względu na bardziej realistyczne warunki kontroli wartości zużycia i emisji CO2 mierzone zgodnie z WLTP są w wielu przypadkach wyższe niż mierzone zgodnie z NEDC.

5 Ograniczona elektronicznie.
6 Ten wariant silnika nie jest dostępny we wszystkich krajach. Więcej informacji można uzyskać u dealerów BMW.

BMW X4 xDrive20i6 xDrive30i6 M40i6 xDrive20d6 xDrive30d6 M40d6

Masa / pojemność

Masa własna wg WE1 kg 1875 1890 1995 1915 2010 2095

Dopuszczalna masa całkowita kg 2420 2450 2500 2450 2530 2560

Pojemność bagażnika l 525–1430 525–1430 525–1430 525–1430 525–1430 525–1430

Pojemność zbiornika paliwa ok. l 65 65 65 68 68 68

Moc i moment obrotowy2

Cylindry / pojemność Liczba/cm3 4/1998 4/1998 6/2998 4/1995 6/2993 6/2993

Moc maksymalna kW (KM) /  
obr/min

135 (184)/ 
5000–6500

180 (245)/ 
5000–6500

265 (360)/ 
5200–6500

140 (190)/ 
4000

210 (286)/ 
4000

250 (340)/ 
4400

z technologią mild hybrid kW (KM) +8 (11) +8 (11) +8 (11) +8 (11) +8 (11) +8 (11)

Maksymalny moment obrotowy Nm / 
obr/min 300/1350–4000 350/1560–4800 500/1900–5000 400/1750–2500 650/1500–2500 700/1750–2250

Przeniesienie napędu

Rodzaj napędu – na wszystkie koła na wszystkie koła na wszystkie koła na wszystkie koła na wszystkie koła na wszystkie koła

Standardowa skrzynia biegów – 8-stopniowa 
Steptronic

8-stopniowa 
Steptronic

8-stopniowa 
Steptronic

8-stopniowa 
Steptronic

8-stopniowa 
Steptronic

8-stopniowa 
Steptronic

Osiągi

Prędkość maksymalna km/h 215 235 2505 213 245 2505

Przyspieszenie 0–100 km/h s 8,4 6,6 4,9 7,9 5,7 4,9

Zużycie i emisja

Norma emisji spalin (wg homologacji) – Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d

WLTP2, 3, 4

▸ Zużycie w cyklu mieszanym, 
PHEV ważone l/100 km 7,5–8,3 7,5–8,5 8,7–9,5 5,7–6,5 6,1–7,0 6,5–7,3

▸ Emisja CO2 w cyklu mieszanym g/km 169–190 171–192 198–215 149–169 161–182 171–190

Koła

Standardowe koła – 225/60 R18  
104 W XL

225/60 R18  
104 W XL

Przód: 245/45 R20 
103 W XL

Tył: 275/40 R20 
106 W XL

225/60 R18  
104 W XL

225/60 R18  
104 W XL

Przód: 245/45 R20 
103 W XL

Tył: 275/40 R20 
106 W XL

14
78

15
22
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24
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2864857 1030

1666

2138
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DANE TECHNICZNE.

Wartości na rysunkach technicznych podano w mm i mogą one różnić się w zależności od modelu i wyposażenia dodatkowego.



Podane osiągi, zużycie paliwa i emisja CO2 obowiązują dla samochodów ze standardową skrzynią biegów.
1 Masa własna wg WE odnosi się do pojazdu z wyposażeniem standardowym bez wyposażenia dodatkowego. Masa własna uwzględnia 90-procentowe napełnienie zbiornika 

paliwa i 75 kg wagi kierowcy. Wyposażenie dodatkowe może wpływać na masę samochodu, ładowność oraz, w przypadku wpływu na aerodynamikę, na prędkość maksymalną.
2 Dane dotyczące mocy silników benzynowych odnoszą się do paliwa o liczbie oktanowej 98. Dane dotyczące zużycia odnoszą się do paliwa referencyjnego zgodnie 

z rozporządzeniem (WE) 715/2007. Dopuszczalne jest stosowanie paliwa bezołowiowego o liczbie oktanowej 91 lub wyższej i zawartości etanolu do 10% (E10). BMW zaleca 
stosowanie benzyny bezołowiowej o LO 95.

3 Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 
1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 2007/715 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji 
zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu 
obowiązującym w chwili udzielenia homologacji. Zakresy danych WLTP uwzględniają wszelkie wyposażenie dodatkowe (w tym przypadku z rynku niemieckiego). W przypadku 
pojazdów, których homologację typu przeprowadzono na nowo od 01.01.2021 r., oficjalne dane są dostępne tylko według WLTP. Więcej informacji o procedurze pomiarowej 
WLTP można znaleźć na stronie www.bmw.com/wltp

4 Od 1 września 2017 r. niektóre nowe samochody homologowane są zgodnie z procesem kontroli WLTP (World Wide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), nowym, bardziej 
realistycznym procesem kontroli pomiaru zużycia i emisji CO2. Od 1 września 2018 r. WLTP zastąpił dotychczasowy proces kontroli – nowy europejski cykl jezdny (NEDC). 
Ze względu na bardziej realistyczne warunki kontroli wartości zużycia i emisji CO2 mierzone zgodnie z WLTP są w wielu przypadkach wyższe niż mierzone zgodnie z NEDC.

5 Ograniczona elektronicznie.
6 Zwiększenie prędkości maksymalnej możliwe jest po przeprowadzeniu inspekcji po dotarciu auta po przejechaniu 2000 km.

DANE TECHNICZNE.  SAMOCHODY BMW M.
BMW X4 M X4 M 

Competition

Masa / pojemność

Masa własna wg WE1 kg 2085

Dopuszczalna masa całkowita kg 2500

Pojemność bagażnika l 525–1430

Pojemność zbiornika paliwa ok. l 65

Moc i moment obrotowy2

Cylindry / pojemność liczba/cm3 6/2993

Moc maksymalna kW (KM) / obr/min 375 (510)/6250

Maksymalny moment obrotowy Nm / obr/min 650/2750–5500

Przeniesienie napędu

Rodzaj napędu – M xDrive

Standardowa skrzynia biegów – M Steptronic

Osiągi

Prędkość maksymalna km/h 2505

Prędkość maksymalna z opcjonalnym pakietem M Driver6 km/h 2855

Przyspieszenie 0–100 km/h s 3,8

Zużycie i emisja

Norma emisji spalin (wg homologacji) – Euro 6d

WLTP2, 3, 4

▶ Cykl mieszany l/100 km 10,5–10,8

▶ Emisja CO2 w cyklu mieszanym g/km 238–247

Koła

Standardowe koła – Przód: 255/40 Z R21 
Tył: 265/40 Z R21
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DANE TECHNICZNE.  SAMOCHODY BMW M.

BMW X4 M.

BMW X4 M COMPETITION.

Wartości na rysunkach technicznych podano w mm i mogą one różnić się w zależności od modelu i wyposażenia dodatkowego.



SERWIS BMW.
Zawsze do Twojej dyspozycji: Twój partner serwisowy BMW 
 pomoże Ci we wszystkim, co dotyczy Twojego BMW. Naszym 
 celem jest, aby każda podróż Twoim BMW była tak przyjemna, 
jak to tylko możliwe. Rozległa sieć warsztatów na całym świecie 
oferuje najwyższej jakości usługi specjalistów BMW, innowacyjne 
technologie diagnostyczne, szybką dostępność precyzyjnie dopa-
sowanych oryginalnych części BMW oraz oryginalnego oleju silni-
kowego BMW. Istnieje wiele powodów, dla których warto wybrać 
usługi BMW. Ale przede wszystkim jeden: dzięki serwisowi BMW 
przez wiele lat będziesz odczuwać radość z jazdy, którą zapewni 
Ci tylko Twoje BMW.

DOSTĘPNY ZAWSZE I WSZĘDZIE:  
NASZ KOMPLEKSOWY SERWIS.

Wiele usług serwisowych BMW można łatwo rezerwować  
i śledzić online – a swój czas poświęcać na naprawdę ważne 
 rzeczy w życiu. Zachowaj niezależność i elastyczność dzięki 
 umawianiu terminów online i usługom zdalnym. Korzystaj  
z naszych innowacyjnych usług i ofert cyfrowych, takich jak  
np. wideoporady online, i otrzymuj wszystkie istotne informacje 
na swoim smartfonie. A jeżeli nie chcesz się zatrzymywać,  
ale musisz, możesz skorzystać z pomocy BMW w razie awarii 
i wypadku.

Dostępność przedstawionych i opisanych usług może się różnić w zależności od kraju. 
Twój lokalny dealer BMW chętnie doradzi Ci w zakresie całej oferty BMW.

BMW SERVICE INCLUSIVE.

Skup się na tym, co naprawdę ważne – na radości z jazdy. 
Z BMW Service Inclusive to możliwe. Za jednorazową opłatą 
w wybranym przez Ciebie okresie czasu masz zapewnione 
 wykonanie wszystkich ujętych w ofercie przeglądów i prac 
 serwisowych i możesz jeździć bez żadnych obaw – i bez ukrytych 
kosztów. Twoje BMW jest przy tym zawsze w najlepszych rękach – 
i to we wszystkich serwisach BMW na całym świecie.

PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI BMW. 

Gwarancja dealera BMW chroni Cię przed nieoczekiwanymi 
 kosztami napraw przez 24 miesiące. Ale nawet po tym czasie 
nie masz się czym martwić, ponieważ masz możliwość łatwego 
przedłużenia gwarancji aż do 5 lat.

APLIKACJA MY BMW.

Dzięki aplikacji My BMW masz zawsze pod ręką cyfrowy świat 
BMW na swoim smartfonie. Oferuje szeroki zakres usług i funkcji, 
które ułatwiają życie – przed każdą podróżą, w jej trakcie i po niej. 
Aplikacja My BMW powiadamia Cię na przykład o potrzebie prze-
glądu Twojego BMW i ułatwia umówienie się na wizytę w serwisie 
BMW. To kolejny powód, by cieszyć się radością z jazdy.



Po zakończeniu fazy użytkowania każdy pojazd może oczywiście zostać poddany 
 recyklingowi lub zutylizowany. Dalsze informacje na temat zwrotu starego samochodu 
można znaleźć na naszej stronie internetowej www.bmw.pl/recycling

411 004 446 00 3 2022 CB. 


