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POBIERZ TERAZ APLIKACJĘ BMW Products  
I ODKRYJ RADOŚĆ Z JAZDY.

WSZYSTKIE MODELE 
BMW W JEDNEJ APLIKACJI.

BMW X7 xDrive40i:
23-calowe obręcze kół BMW Individual ze stopów lekkich V Spoke 914 | Bicolor Jet Black, lakier połyskujący miedziany szary, metalizowany, pełna tapicerka BMW 
Individual ze skóry Merino ZBJJ w kolorze kości słoniowej i szarym Atlas, listwy ozdobne BMW Individual z drewna szlachetnego porowatego jesionu Flowing Grey
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 9,6–10,6
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 217–240

BMW X7 M60i: 
Pakiet sportowy M Pro, 22-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich V Spoke 755 M Jet Black, lakier mroźny niebieski Marina Bay metalizowany, pełna tapicerka 
BMW Individual ze skóry Merino ZBSW czarna, listwy ozdobne M „Carbon Fibre”
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 12,1–12,9
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 274–292

Przedstawione są tu modele, zakres wyposażenia i możliwości konfiguracji (wyposażenie standardowe i dodatkowe) samochodów dostarczanych przez BMW 
AG na rynek niemiecki. Zakres wyposażenia i możliwości konfiguracji wyposażenia standardowego i dodatkowego w poszczególnych modelach mogły ulec 
zmianie po zamknięciu wydania 2.05.2022 r. Szczegółowych informacji udzielają salony sprzedaży BMW. Zmiany konstrukcji i wyposażenia zastrzeżone.

Warianty modelowe

Modele i pakiety

• Model podstawowy
• Pakiet sportowy M
• Pakiet sportowy M Pro 
• Model BMW M

Wyposażenie

Najważniejsze wyposażenie

Koła i opony

Kolorystyka zewnętrzna.  
Samochody BMW M

Kolorystyka wnętrza.  
Samochody BMW M

Oryginalne akcesoria BMW

Dane techniczne

Serwis BMW

Najważniejsze cechy

• Wygląd zewnętrzny  
 i widoczność
• Stylistyka wnętrza
• Komfort siedzenia 
• Klimatyzacja
• Pakiet Komfort
• Rozrywka
• Informacja i komunikacja
• Systemy wspomagające  
 kierowcę
• Napęd 
• Układ jezdny, hamulce  
 i układ kierowniczy
• Transport i miejsce na bagaż

MODELE
HIGHLIGHTS  
JOURNEY WYPOSAŻENIE

DANE TECHNICZNE  
I SERWIS



THE SOVEREIGN.

NIEZALEŻNOŚĆ TO WIĘCEJ NIŻ TYLKO 
UCZUCIE. TO ŚWIADOMOŚĆ, ŻE W KAŻDEJ 
CHWILI MOŻESZ OSIĄGNĄĆ SWOJE CELE. 

SUWERENNIE WE WSZYSTKICH DECYZJACH. 
BEZ TRZYMANIA SIĘ KONWENCJI.  
WSZĘDZIE. W KAŻDEJ SYTUACJI.  

BO MOŻESZ SOBIE NA TO POZWOLIĆ.



OWA DEFINICJA 
CHARY ZMY

SUWERENNOŚĆ JEST CECHĄ.  
BMW X7 ZWIASTUJE POCZĄTEK NOWEJ 

ERY I STANOWI DEKLARACJĘ PRZEWAGI. 
NIEOKIEŁZNANY PĘD DO PRZODU 

POŁĄCZONY Z WYSOKIM KOMFORTEM. 
POZNAJ UROK MAKSYMALNEJ  

WOLNOŚCI. 



SIĘGNĄĆ.
JAK OKIEM  

E L E G A N C J A 

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY.

Ilustracje i opisy zawierają wyposażenie dodatkowe.



TYŁ.
WYRAZISTY 

AURA WOLNOŚCI,  SPORTOWE AKCENTY 
 W KOLORZE CZARNYM 
PRZYCIĄGAJĄ WZROK.

Ilustracje i opisy zawierają wyposażenie dodatkowe.

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY.



Oaza dobrego samopoczucia: wnętrze BMW X7 
jest nowoczesne i luksusowe – a to dzięki elek-
trycznie regulowanym fotelom komfortowym,  
listwie oświetlenia ambientowego i szlachetnym 
elementom obsługi. Absolutnie niezwykłą rzeczą 
jest duży zakrzywiony wyświetlacz, który jako  
nowoczesna innowacja zapewni Ci zawsze pełną 
kontrolę sytuacji.

KOMFORTU 
I  LUK SUSU.

P E Ł NE 
W N Ę T R Z E 

STYLISTYKA WNĘTRZA.



Otwiera nowe perspektywy: standardowy, elek-
trycznie sterowany szklany dach panoramiczny 
z funkcją przesuwania i unoszenia zapewnia jasną, 
pełną światła atmosferę. Opcjonalny szklany dach 
panoramiczny Sky Lounge tworzy nastrojową  
atmosferę, zwłaszcza w ciemności, dzięki grafice 
świetlnej z diod LED.

Ilustracje i opisy zawierają wyposażenie dodatkowe.

WIĘCEJ MIEJSCA DLA CIEBIE. 

  WIĘCEJ MIEJSCA  
 DLA LUKSUSU.

STYLISTYKA WNĘTRZA.



SŁOWAMI 
IDĄ CZ YNY.

NIECH Z A 

Ilustracje i opisy zawierają wyposażenie dodatkowe.

Cyfrowa jazda: obsługa nowego systemu inforoz-
rywki w BMW X7 jest równie intuicyjna, co nie-
skomplikowana dzięki sterowaniu głosowemu, 
za pomocą gestów, kontrolera i-Drive lub ekranu 
dotykowego. 

TECHNOLOGIA.



W BMW X7 xDrive 40i możesz cieszyć się jeszcze 
lepszą trakcją, nieodpartą dynamiką i maksymal-
nym bezpieczeństwem jazdy.

Ilustracje i opisy zawierają wyposażenie dodatkowe.

RADOŚĆ Z JAZDY PAR  

   EXCELLENCE.

X7 xDRIVE 40i.



Ilustracje i opisy zawierają wyposażenie dodatkowe.

Nowe BMW X7 fascynuje lakierem w kolorze  
połyskującym miedzianym szarym zapewnia  
doskonałą prezencję i otwiera nowy wymiar  
radości z jazdy. 

ELEGANCJA W NOWYM  

WYDANIU.

STYLISTYKA PURE EXCELLENCE.



PAKIET SPORTOWY M.

SPORTOWYM M.
BMW X7 Z PAKIETEM 

ZE SPORTOW YM PA ZUREM: 



M60i xDRIVE.

M60i xDRIVE.
BMW X 7 

E S E N C J A  M O C Y : 

Ilustracje i opisy zawierają wyposażenie dodatkowe.
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PAKIET SPORTOWY M

Ze sportowym pazurem: BMW X7 z pakietem sportowym M.

PAKIET SPORTOWY M PRO

 

Wybitny sportowiec: BMW X7 z pakietem sportowym M Pro.

 

Nieodparcie dynamiczne: BMW X7 M60i xDrive.

PRZEGLĄD WARIANTÓW MODELOWYCH.

MODEL PODSTAWOWY

Fascynująco luksusowe: BMW X7.

MODEL BMW M

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 uzy-
skać u dealerów BMW.

Oferowane standardowo komforto-
we fotele przednie z aktywnymi  
zagłówkami mają wielozakresową 
regulację elektryczną. Umożliwiają 
na przykład indywidualne dopaso-
wanie górnej części oparcia,  
szerokości oparcia, podparcia 
ud i wysokości zagłówka. Wyposa-
żenie obejmuje ponadto podparcie 
lędźwiowe i funkcję pamięci usta-
wień foteli przednich.

Standardowa czarna skórzana  
kierownica sportowa z przyciskami 
wielofunkcyjnymi i trzema ramionami 
ma wstawkę dekoracyjną w perło-
wym chromie. Gruba obręcz kierow-
nicy i wyprofilowane podparcia 
na kciuki są szczególnie przyjemne 
w dotyku i świetnie leżą w dłoniach. 
Osłona poduszki powietrznej jest 
również obita skórą.

20-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich V Spoke 750 Reflex Silver 
z funkcją jazdy awaryjnej, 8,5J x 20, 
opony 275/50 R20.

MODEL PODSTAWOWY.

WYBRANE ELEMENTY ZEWNĘTRZNE MODELU PODSTAWOWEGO:
■ szklany dach panoramiczny
■ szyby o zwiększonej izolacji akustycznej
■ relingi dachowe, satynowane aluminium
■ obręcze kół ze stopów lekkich
■ diodowe reflektory adaptacyjne z asystentem świateł drogowych  
 i diodowe lampy tylne
■ automatyczna obsługa dwuczęściowej klapy tylnej
■ dostęp komfortowy

WYBRANE ELEMENTY WNĘTRZA MODELU PODSTAWOWEGO:
■ BMW Live Cockpit Plus z zakrzywionym wyświetlaczem BMW
■ system operacyjny BMW 8 z nawigacją
■ fotele komfortowe z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień, przednie
■ obicia foteli i górnej część deski rozdzielczej z Sensafinu
■ ogrzewanie foteli przednich
■ 4-strefowa klimatyzacja automatyczna
■ skórzana kierownica sportowa
■ ambientowe oświetlenie wnętrza z Light Bar
■ podświetlane listwy progowe
■ składane oparcie kanapy tylnej dzielone w proporcjach 40:20:40

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. 



M Shadow Line obejmuje liczne  
elementy wyposażenia w błyszczą-
cym kolorze czarnym: obramowania 
bocznych szyb, słupki B i C, listwy 
prowadzenia szyb oraz trójkąty 
i ramki lusterek zewnętrznych. 
W tym samym wykończeniu 
są wszystkie elementy ozdobne  
poniżej linii szyb.

Wielofunkcyjna kierownica skórza-
na M ze zintegrowaną poduszką 
powietrzną kierowcy i logo M jest 
trójramienna. Grubsza obręcz  
kierownicy obita skórą Nappa  
w kolorze czarnym z czarnym 
szwem i wyprofilowanym podpar-
ciem kciuków zapewnia sportowo 
bezpośrednie wyczucie kierownicy – 
również dzięki zintegrowanym  
łopatkom zmiany biegów.

Podsufitka M z alcantary w kolorze 
antracytowym z pasującymi osłonami 
przeciwsłonecznymi i słupki obite 
alcantarą nadają wnętrzu bardzo 
szlachetny i ekskluzywny wygląd. 
Ruchoma podsufitka wykonana jest 
z tkaniny.

21-calowe obręcze kół M ze stopów 
lekkich Double Spoke 754 M Bicolor 
Orbit Grey z funkcją jazdy awaryjnej, 
frezowane, 9,5J x 21, opony 285/45 
R21.

WYBRANE ELEMENTY ZEWNĘTRZNE PAKIETU SPORTOWEGO M:
■ pakiet aerodynamiczny M obejmujący pas przedni i tylny, progi  
 i nakładki na nadkola w kolorze karoserii
■ 21-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 754 M Bicolor  
 z funkcją jazdy awaryjnej, oferowane są też inne obręcze kół
■ błyszczące elementy M Shadow Line, alternatywnie elementy  
 zewnętrzne BMW Individual w satynowanym aluminium1   
■ znaczek M po bokach
■ elementy ozdobne w błyszczącym kolorze czarnym i metalizowanym  
 kolorze Dark Shadow
■ końcówki rur wydechowych o specjalnej geometrii M
■ relingi dachowe M Shadow Line, alternatywnie w satynowanym  
 aluminium

WYBRANE ELEMENTY WNĘTRZA PAKIETU SPORTOWEGO M:
■ listwy progowe z napisem M, podnóżek M i pedały M
■ komfortowe fotele przednie w tapicerce z Sensafin z ozdobnym  
 pikowaniem w kolorze czarnym; oferowane są też inne tapicerki
■ kierownica skórzana M
■ podsufitka M z alcantary w kolorze antracytowym
■ listwy ozdobne z drewna szlachetnego Fineline błyszczącym kolorze  
 czarnym z metalicznym efektem; oferowane są też inne listwy ozdobne
■ zestaw wskaźników ze specjalnymi wskaźnikami M w trybie SPORT  
 i SPORT+

1 Przy wyborze elementów zewnętrznych BMW Individual w satynowanym aluminium  
 wszystkie elementy karoserii w kolorze czarnym zamienione są na chromowane.

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.

PAKIET SPORTOWY M.

WYBRANE ELEMENTY ZEWNĘTRZNE PAKIETU SPORTOWEGO M PRO:
■ błyszczące elementy M Shadow Line o rozszerzonym zakresie
■ sportowe hamulce M z zaciskami w błyszczącym kolorze czarnym  
 i znaczkiem M

WYBRANE ELEMENTY WNĘTRZA PAKIETU SPORTOWEGO M PRO: 
■ pasy bezpieczeństwa M

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.

PAKIET SPORTOWY M PRO.

Błyszczące elementy M Shadow Line o rozszerzonym zakresie obejmują dodatkowo atrapę chłodnicy w matowym 
kolorze czarnym oraz końcówki rur wydechowych w czarnym chromie.

Pasy bezpieczeństwa M z napinaczami i ogranicznikami siły naciągu mają 
wpleciony dyskretny akcent w typowych kolorach M i podkreślają wysoko-
gatunkowy i sportowy charakter wnętrza.

Wydajne sportowe hamulce M mają 
duże tarcze hamulcowe i eksklu-
zywne, lakierowane w błyszczącym 
kolorze czarnym zaciski z napisem 
M.



Wielofunkcyjna kierownica skórza-
na M ze zintegrowaną poduszką 
powietrzną kierowcy i logo M jest 
trójramienna. Grubsza obręcz kie-
rownicy obita skórą Nappa w kolo-
rze czarnym z czarnym szwem 
i wyprofilowanym podparciem 
kciuków zapewnia sportowo bezpo-
średnie wyczucie kierownicy –  
również dzięki zintegrowanym  
łopatkom zmiany biegów.

22-calowe obręcze kół M ze stopów 
lekkich V Spoke 755 M Jet Black 
ze sportowym ogumieniem miesza-
nym, przód 9,5J x 22, opony 275/40 
R22, tył 10,5J x 22, opony 315/35 R22.

WYBRANE ELEMENTY ZEWNĘTRZNE MODELU BMW M:
■ pakiet aerodynamiczny M
■ atrapa chłodnicy M z podwójnymi listwami i logo M, podświetlenie  
 Iconic Glow
■ szklany dach panoramiczny
■ sportowy układ wydechowy M
■ błyszczące relingi dachowe M Shadow Line
■ obręcze kół M ze stopów lekkich
■ lusterka zewnętrzne M
■ diodowe reflektory adaptacyjne z asystentem świateł drogowych  
 i diodowe lampy tylne
■ automatyczna obsługa dwuczęściowej klapy tylnej
■ szyby o zwiększonej izolacji akustycznej
■ dostęp komfortowy

WYBRANE ELEMENTY WNĘTRZA MODELU BMW M:
■ BMW Live Cockpit Plus z zakrzywionym wyświetlaczem BMW
■ system operacyjny BMW 8 z nawigacją
■ fotele komfortowe z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień, przednie 
■ obicia foteli i górnej część deski rozdzielczej z Sensafinu
■ ogrzewanie foteli przednich
■ podsufitka M z alcantary w kolorze antracytowym 
■ system nagłośnienia Surround marki Harman Kardon
■ 4-strefowa klimatyzacja automatyczna
■ kierownica skórzana M
■ ambientowe oświetlenie wnętrza ze specjalną listwą oświetlenia  
 ambientowego M
■ podświetlane listwy progowe M z napisem M60i
■ składane oparcie kanapy tylnej dzielone w proporcjach 40:20:40

Programom sportowym SPORT 
i SPORT+ wybieranym przełączni-
kiem właściwości jezdnych towarzy-
szy jeszcze bardziej intensywne 
brzmienie, a programom komforto-
wym bardziej umiarkowane odgłosy 
pracy silnika.

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.

MODEL BMW M.
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WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WIDOCZNOŚĆ.

Atrapa chłodnicy BMW Iconic Glow tworzy mocny akcent wizualny. Innowacyjne diodowe oświetlenie kaskadowe pozwala tworzyć efektowne inscenizacje 
świetlne – na przykład podczas jazdy lub podczas otwierania i zamykania samochodu.

Oferowane w standardzie diodowe reflektory adaptacyjne obejmują światła 
mijania i nieoślepiające światła drogowe (BMW Selective Beam) oraz kie-
runkowskazy 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.

Standardowy asystent świateł drogowych wspiera Cię po zmroku, automa-
tycznie włączając i wyłączając światła drogowe stosownie do ruchu drogo-
wego przed samochodem. Reaguje na dostateczne oświetlenie otoczenia, 
na przykład na terenie zabudowanym, automatycznie przełączając 
na światła mijania.

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.

Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego. Niektóre przedstawione elementy wyposażenia  
dodatkowego nie są wliczone w cenę podstawową.

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WIDOCZNOŚĆ.

Aluminiowe stopnie progowe o szczotkowanej i anodowanej powierzchni 
z gumowymi wstawkami tworzą bardzo charakterystyczny akcent, a po-
nadto ułatwiają wygodne wsiadanie i wysiadanie.

Standardowe światło ambientowe1 obejmuje oświetlenie konturowe i tworzy relaksującą, przytulną atmosferę we wnętrzu. 15 przyciemnianych kompozycji 
świetlnych oferuje również funkcję dynamiczną w czterech zastosowaniach. Welcome Light Carpet oświetla przy wsiadaniu i wysiadaniu strefę przed 
drzwiami samochodu.

1 Oświetlenie konturowe może być w kolorze białym lub w kolorze oświetlenia  
 ambientowego. 

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.

Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego. Niektóre przedstawione elementy wyposażenia dodatko-
wego nie są wliczone w cenę podstawową.



Szklany dach panoramiczny Sky Lounge zapewnia po zmroku stylowy  
nastrój dzięki grafice świetlnej wytwarzanej przez 15 tysięcy elementów 
świetlnych. Grafikę świetlną można podziwiać w 15 kolorach oświetlenia 
ambientowego.

WNĘTRZE.

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.

Deska rozdzielcza BMW Individual w górnej części jest obita skórą Nappa. Jej szlachetny wygląd nadaje wnętrzu wyjątkowo luksusowy charakter.

Podsufitka M z alcantary w kolorze antracytowym z pasującymi osłonami 
przeciwsłonecznymi i słupki obite alcantarą nadają wnętrzu bardzo szla-
chetny i ekskluzywny wygląd. Ruchoma podsufitka wykonana jest z tkaniny.

Szklane aplikacje CraftedClarity obejmują ręcznie wykonane elementy 
szklane, które w wyraźny sposób uszlachetniają wnętrze. Znaleźć je można 
na dźwigni biegów, kontrolerze BMW i przycisku start/stop.

Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego. Niektóre przedstawione elementy wyposażenia dodatko-
wego nie są wliczone w cenę podstawową.

Jeszcze zanim silnik osiągnie temperaturę roboczą, regulowane trójstopnio-
wo standardowe ogrzewanie foteli przednich szybko zapewnia przyjemne 
ciepło. Elementy grzewcze ogrzewają siedzisko, podparcia boczne oraz 
całą powierzchnię oparcia fotela.

Oferowana w standardzie elektryczna regulacja foteli z funkcją pamięci 
umożliwia zapisanie żądanych ustawień fotela, lusterek zewnętrznych  
i kierownicy.

Wielofunkcyjne fotele przednie M w ekskluzywnej stylistyce oferują liczne 
możliwości ustawień i doskonałe trzymanie boczne.

Gdy jest ciepło, aktywna wentylacja foteli przednich przyjemnie chłodzi  
powierzchnie foteli, znacznie podwyższając komfort jazdy.

Funkcja masażu w fotelach przednich zwiększa komfort fizyczny kierowcy 
i pasażera poprzez celowe odprężenie lub aktywację muskulatury. Do wy-
boru jest osiem programów masażu, które koncentrują się na różnych  
partiach ciała. Elementy obsługi są łatwo dostępne w drzwiach obok  
dźwigni otwierania drzwi.

KOMFORT SIEDZENIA.

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.

Dzięki dwóm przesuwanym i regulowanym fotelom indywidualnym w drugim rzędzie w wersji sześcioosobowej pasażerowie z tyłu mogą cieszyć się  
wyższym komfortem jazdy. Jednocześnie łatwiejszy jest dostęp do trzeciego rzędu siedzeń.

Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego. Niektóre przedstawione elementy wyposażenia dodatko-
wego nie są wliczone w cenę podstawową.



5-strefowa klimatyzacja automatyczna umożliwia niezależną regulację temperatury dla kierowcy i pasażera obok, lewej i prawej strony drugiego oraz 
trzeciego rzędu siedzeń. Dzięki temu każdy może cieszyć się przyjemnym klimatem. Filtr nanocząstek do nawiewu i zamkniętego obiegu powietrza 
poprawia jakość powietrza.

Rolety przeciwsłoneczne na szyby tylnych drzwi rozkładają i składają się 
elektrycznie. Chronią zarówno przed słońcem, jak i ciekawskimi spojrzeniami.

KLIMATYZACJA.

Lekko barwione szyby atermiczne i przeciwsłoneczne po bokach i z tyłu  
odbijają promieniowanie podczerwone, ograniczając w ten sposób nagrze-
wanie wnętrza samochodu.

Pakiet Ambient Air obejmuje funkcję zapachową oraz jonizację powietrza. 
Do wyboru jest dziesięć różnych aromatów skomponowanych specjalne 
do tego modelu auta. Zestaw startowy obejmuje dwa aromaty: Blue Suite 
No. 1 i Golden Suite No. 2.

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.

Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego. Niektóre przedstawione elementy wyposażenia dodatko-
wego nie są wliczone w cenę podstawową.

Ogrzewanie foteli reguluje trzystopniowo temperaturę siedzisk i oparć foteli przednich oraz zewnętrznych siedzeń w drugim i trzecim rzędzie i można 
ustawiać je indywidualnie dla każdego fotela. Jeszcze zanim silnik osiągnie temperaturę roboczą, ogrzewanie foteli szybko zapewni przyjemne ciepło  
nawet przy najniższych temperaturach zewnętrznych – i to jednym naciśnięciem przycisku.

Pakiet ogrzewania komfortowego z przodu gwarantuje kierowcy i pasaże-
rowi przyjemnie ciepłe ramiona i ręce, zwiększając komfort zwłaszcza 
w chłodniejszych porach roku. Pakiet ogrzewania komfortowego oferuje 
podgrzewane podłokietniki w drzwiach i na konsoli środkowej z przodu 
oraz ogrzewanie kierownicy.

Uchwyty na napoje z regulacją tem-
peratury w konsoli środkowej można 
za naciśnięciem przycisku indywidu-

alnie schładzać lub podgrzewać.

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.

Pakiet Komfort zapewnia jeszcze bardziej zrelaksowaną jazdę. Obejmuje m.in. ogrzewanie foteli przednich i tylnych, pakiet ogrze-
wania oraz podgrzewane i chłodzone uchwyty na napoje.

PAKIET KOMFORTOWY.



ROZRYWKA.

1 Integracja ze smartfonem jest stale dostępna w pojeździe. Obejmuje Apple CarPlay  
 i Android Auto.
2 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.Integracja Android Auto jest możliwa tylko w połączeniu  
 z BMW Live Cockpit. Korzystanie z wyposażenia dodatkowego może wymagać innego  
 wyposażenia dodatkowego.
3 Dostępność może się różnić w zależności od kraju i operatora komórkowego klienta.  
 Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej BMW lub w aplikacji  
 My BMW.Usługa działa tylko z istniejącą umową między klientem a jego operatorem  

 telefonii komórkowej, która zawiera opcję eSIM. Klient może zasięgnąć informacji  
 u operatora telefonii komórkowej odnośnie do dostępności opcji eSIM.Jeśli Twój operator  
 telefonii komórkowej nie obsługuje opcji eSIM, możesz użyć karty nanoSIM z czytnikiem  
 SIM (dostępnym opcjonalnie), aby mimo to korzystać z funkcji Personal eSIM w swoim 
 BMW. Korzystanie z usługi może powodować opłaty. Są one naliczane przez operatora 
 telefonii komórkowej na podstawie umowy dotyczącej telefonu komórkowego (korzy- 
 stanie z danych i/lub systemu telefonicznego za pośrednictwem Personal eSIM).

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 nagłośnienia Diamond Surround marki Bowers & Wilkins z dwoma diamentowymi głośnikami wysokotonowymi i funkcją 3D Surround Sound  
oferuje studyjne brzmienie na wszystkich miejscach w samochodzie. Dwadzieścia odpowiednio rozmieszczonych głośników o łącznej mocy 1475 W do-
starcza fenomenalnych wrażeń słuchowych. Specjalna iluminacja głośników podkreśla wizualnie wybitną jakość dźwięku tego systemu.

System nagłośnienia Surround marki Harman Kardon ma wzmacniacz  
cyfrowy o mocy 464 W z 9 kanałami i specyficzną dla tego pojazdu korekcją 
dźwięku oraz 16 głośników z chromowanymi aplikacjami.

Integracja smartfonów1 umożliwia korzystanie z Apple CarPlay i Android 
Auto w samochodzie. Umożliwia wygodne korzystanie z aplikacji w samo-
chodzie.

Większy porządek, większy komfort: podstawka do ładowania bezprzewo-
dowego umożliwia ładowanie smartfona bez użycia kabla, a więc niezwykle 
wygodnie.

Nawigacja czy integracja smartfonów – cyfrowe usługi pakietu Connected 
Professional2 oferują wszystko, czego potrzebujesz.

Dzięki Personal eSIM3 możesz korzystać ze swojej umowy na telefon  
komórkowy w Twoim BMW. Zalety: uproszczona obsługa, lepszy odbiór, 
mobilny dostęp 5G.

Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego. Niektóre przedstawione elementy wyposażenia dodatko-
wego nie są wliczone w cenę podstawową.

INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego. Niektóre przedstawione elementy wyposażenia dodatko-
wego nie są wliczone w cenę podstawową.

BMW Live Cockpit Plus1 zawiera wysokiej jakości zespół ekranów obejmujący 
wyświetlacz kontrolny o przekątnej 14,9˝ oraz w pełni cyfrowy wyświetlacz 
wskaźników o przekątnej 12,3˝.

To, co ważne, zawsze w zasięgu wzroku: BMW Live Cockpit Professional 
z dużym zakrzywionym ekranem, wyświetlaczem Head-Up oraz funkcją 
prowadzenia do celu Augmented View.

System Travel & Comfort2, 3 obejmuje dwa dodatkowe porty USB oraz  
przygotowanie do uchwytów wielofunkcyjnych z tyłu pojazdu.

Sterowanie BMW za pomocą gestów umożliwia obsługę określonych funkcji odpowiednim ruchem dłoni. System rozpoznaje gesty dla określonych funkcji 
obsługi, np. przesunięcie czy wskazanie palcem, za pomocą których można m.in. odrzucać lub odbierać połączenia przychodzące, albo ruch obrotowy 
palcem wskazującym umożliwiający regulację głośności.

1 Integracja smartfonów nie jest kompatybilna z wszystkimi smartfonami i aplikacjami. 
2 Wskazówka:W ofercie oryginalnych akcesoriów BMW dostępnych jest wiele  
 komponentów Travel & Comfort montowanych w uchwycie wielofunkcyjnym za  
 pomocą modułowych złączek.
3 Opcja niedostępna w połączeniu z fotelami wielofunkcyjnymi M. 

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.



SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ.

1 W ciemności i podczas mgły działanie systemu może być ograniczone.

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 automatycznie utrzymuje samochód na pasie ruchu, prędkość i odległość oraz zmniejsza ryzyko wypadku w wielu  
sytuacjach.

Czy to zagrożenie kolizją czołową, czy też z ruchem poprzecznym z tyłu – 
system asystujący kierowcy ostrzega i w razie potrzeby samodzielnie  
hamuje. Pomaga zapobiegać wypadkom przy zmianie pasa ruchu i wysia-
daniu z samochodu. Ostrzega również kierowców jadących z tyłu o zagro-
żeniu kolizją z tyłu. System może również zmniejszać ryzyko przekroczenia 
ograniczeń prędkości.

Asystent parkowania ułatwia parkowanie i manewrowanie w ciasnych  
miejscach. Kamera cofania, czujniki odległości i funkcja hamowania awaryj-
nego zapobiegają szkodom parkingowym. Ponadto Twoje BMW rozpoznaje 
podczas jazdy odpowiednie miejsca do parkowania i w razie potrzeby  
parkuje automatycznie. Asystent cofania wspomaga Cię, np. na ciasnej 
przestrzeni.

Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego. Niektóre przedstawione elementy wyposażenia dodatko-
wego nie są wliczone w cenę podstawową.

NAPĘD.

1 Dostępne tylko w niektórych wersjach silnikowych i krajach.

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.

Inteligentny napęd na wszystkie koła xDrive BMW płynnie i adaptacyjnie rozdziela napęd na przednią i tylną oś. Dzięki temu zapewnia lepszą trakcję i 
dynamikę jazdy w każdej sytuacji na drodze. W celu zwiększenia bezpieczeństwa jazdy system przeciwdziała również podsterowności i nadsterowności 
na zakrętach.

8-stopniowa sportowa skrzynia Steptronic umożliwia zarówno komfortowe 
swobodne toczenie się pojazdu, jak i bardzo dynamiczną jazdę ze sportową 
zmianą przełożeń – automatycznie lub za pomocą łopatek przy kierownicy. 
W trybie SPORT i przy dźwigni biegów w pozycji S/M zmiana przełożeń  
odbywa się tak, aby umożliwiać najwyższe osiągi.

Technologia mild hybrid1 zapewnia odzysk energii hamowania i poprzez  
napęd elektryczny wspomaga silnik spalinowy podczas przyspieszania. 
Skutkuje to zmniejszeniem zużycia paliwa i emisji spalin przy jednocze-
snym wzroście dynamiki jazdy. Ponadto technologia mild hybrid umożliwia 
szybsze i bardziej komfortowe działanie funkcji Auto Start/Stop.

System regulacji układu jezdnego Executive Drive Pro zapewnia niezwykle 
wysoki komfort jazdy przy wyśmienitych właściwościach jezdnych. System 
bazuje na aktywnych stabilizatorach, które poprzez stałą elektromechanicz-
ną regulację podczas jazdy minimalizują przechyły karoserii.

Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego. Niektóre przedstawione elementy wyposażenia dodatko-
wego nie są wliczone w cenę podstawową.



UKŁAD JEZDNY, HAMULCE I UKŁAD KIEROWNICZY.

Oferowane w standardzie adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne obu osi sprawia umożliwia szczególnie komfortową, dynamiczną jazdę i ułatwia  
wsiadanie, wysiadanie i załadunek samochodu. Zawieszenie pneumatyczne automatycznie utrzymuje stałą wysokość niezależnie od obciążenia.  
Można je też podnosić i opuszczać przyciskiem.

Zintegrowany aktywny układ kierowniczy oferuje przełożenie zależne 
od prędkości na osi przedniej oraz skrętne koła na tylnej osi. Przy prędko-
ściach od 1 do 2 km/h przeciwbieżny skręt kół osi tylnej zwiększa zwrotność 
i zwinność auta. Od ok. 60 do 80 km/h koła tylne skręcają współbieżnie 
z kołami przednimi, co zwiększa stabilność i komfort jazdy.

Przełącznik właściwości jezdnych umożliwia wybór standardowego trybu 
COMFORT, ekonomicznego trybu ECO PRO lub trybu SPORT umożliwiają-
cego jeszcze bardziej dynamiczną jazdę.

W BMW X7 oferowany jest pakiet xOffroad, dzięki któremu można bez-
piecznie i szybko podróżować zarówno po drodze, jak i po mniej stabilnych 
nawierzchniach. Cztery tryby jazdy terenowej jeszcze dokładniej dostoso-
wują napęd na wszystkie koła xDrive do aktualnej nawierzchni, zapewniając 
jeszcze lepszą trakcję na piasku, kamieniach, żwirze czy śniegu.

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.

Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego. Niektóre przedstawione elementy wyposażenia dodatko-
wego nie są wliczone w cenę podstawową.

1 Funkcja BMW Digital Key jest kompatybilna tylko z wybranymi smartfonami. Lista  
 kompatybilnych smartfonów znajduje się na stronie bmw.com/digitalkey.Do korzy- 
 stania z funkcji BMW Digital Key wymagane są usługi Teleservice (S6AEA).

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.

TRANSPORT I MIEJSCE NA BAGAŻ.

Dostęp komfortowy umożliwia1 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. Oprócz tego dostęp do pojazdu i jego uruchamianie możliwe są za pośrednic-
twem funkcji BMW Digital Key na kompatybilnym smartfonie lub za pomocą karty klucz.

Hak holowniczy z elektrycznie rozkładaną główką dopuszczony jest do wy-
sokiej masy przyczep do 3500 kg. Przy wężykowaniu przyczepy kontrola 
stabilności automatycznie wyhamowuje samochód ciągnący. Złożona pod 
pasem tylnym elektryczna główka jest całkowicie niewidoczna.

Zarówno górna, jak i dolna część klapy tylnej zamyka i otwiera się elek-
trycznie. Ułatwia to dostęp i załadunek bagażnika. Ponadto dolna część 
pokrywy może służyć do siedzenia na postoju.

Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego. Niektóre przedstawione elementy wyposażenia dodatko-
wego nie są wliczone w cenę podstawową.



NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.  
MODEL BMW M.

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.

Chromowane obramowanie atrapy chłodnicy.

Karbonowe osłony lusterek zewnętrznych M podkreślają mocny, sportowy 
wygląd samochodu.

Sportowe hamulce M z czterotłoczkowymi zaciskami stałymi z przodu i jedno-
tłoczkowymi zaciskami pływającymi z tyłu w kolorze niebieskim z napisem 
M mają duże tarcze hamulcowe, przez co oferują bardzo dużą skuteczność 
hamowania.

Wielofunkcyjna kierownica skórzana M ze zintegrowaną poduszką powietrzną 
kierowcy i logo M jest trójramienna. Grubsza obręcz kierownicy obita skórą 
Nappa w kolorze czarnym z czarnym szwem i wyprofilowanym podparciem 
kciuków zapewnia sportowo bezpośrednie wyczucie kierownicy – również 
dzięki zintegrowanym łopatkom zmiany biegów.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.  
MODEL BMW M.

Silnik benzynowy V8 TwinPower Turbo z dwiema turbosprężarkami oferuje 
imponujące osiągi przy zachowaniu wysokiej wydajności.

System regulacji układu jezdnego Executive Drive Pro zapewnia niezwykle 
wysoki komfort jazdy przy wyśmienitych właściwościach jezdnych.

Zintegrowany aktywny układ kierowniczy oferuje przy małych prędkościach 
większą zwrotność i zwinność, a przy większych prędkości lepszą stabil-
ność jazdy.

Programom sportowym SPORT i SPORT+ wybieranym przełącznikiem 
właściwości jezdnych towarzyszy jeszcze bardziej intensywne brzmienie, 
a programom komfortowym bardziej umiarkowane odgłosy pracy silnika.

Elementy boczne BMW M.

Charakterystyczny dla M pasek świetlny.

Listwa progowa BMW M.

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.



21-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Y Spoke 752 Jet Black 
z funkcją jazdy awaryjnej, 9,5J x 21, 
opony 285/45 R21.

21-calowe obręcze kół M ze stopów 
lekkich Double Spoke 754 M Bicolor 
Orbit Grey z funkcją jazdy awaryjnej, 
frezowane, 9,5J x 21, opony 285/45 
R21.2

20-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich V Spoke 750 Reflex Silver 
z funkcją jazdy awaryjnej, 8,5J x 20, 
opony 275/50 R20.1

22-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich V Spoke 756 Bicolor Orbit 
Grey z ogumieniem mieszanym,  
frezowane, przód 9,5J x 22, opony 
275/40 R22, tył 10,5J x 22, opony 
315/35 R22.

22-calowe obręcze kół M ze stopów 
lekkich V Spoke 755 M Jet Black 
z ogumieniem mieszanym i funkcją 
jazdy awaryjnej, przód 9,5J x 22, 
opony 275/40 R22, tył 10,5J x 22, 
opony 315/35 R22.

21-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Y Spoke 753 Bicolor Ferric 
Grey z funkcją jazdy awaryjnej,  
frezowane, 9,5J x 21, opony 285/45 
R21.

22-calowe obręcze kół M ze stopów 
lekkich Double Spoke 913 M Bicolor 
Cerium Grey, frezowane, z ogumie-
niem mieszanym i funkcją jazdy 
awaryjnej, przód 9,5J x 22, opony 
275/40 R22, tył 10,5J x 22, opony 
315/35 R22.

22-calowe obręcze kół stopów lek-
kich Multi Spoke 757 Bicolor Ferric 
Grey z ogumieniem mieszanym,  
frezowane, przód 9,5J x 22, opony 
High Performance 275/40 R22, tył 
10,5J x 22, opony 315/35 R22.

23-calowe obręcze kół BMW  
Individual ze stopów lekkich  

V Spoke 914 I Bicolor Jet Black 
ze sportowym ogumieniem  

mieszanym, frezowane, przód 
9,5J x 23, opony 275/35 R23,  

tył 10,5J x 23, opony 315/30 R23.

KOŁA I OPONY.

1 Wyposażenie standardowe.
2 Wyposażenie standardowe M60i xDrive.

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.

Metalizowany C3D Manhattan

Metalizowany 416 czarny karbon M1

Metalizowany C4P szary Brooklyn M

KOLORYSTYKA ZEWNĘTRZNA.

[ Pola kolorów ] Przedstawione tutaj pola kolorów mają dać ogólne wyobrażenie o wy-
glądzie 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.

Niemetalizowany 300 biel alpejska

Metalizowany C35 Blue Ridge  
Mountain

Metalizowany 475 szafirowoczarny

Metalizowany C1K niebieski  
M Marina Bay2

Metalizowany C4W szary Skyscraper

BMW Individual C36 szary drawit 
metalizowany

Metalizowany A96 biel mineralna

BMW Individual C5A mroźny czysty 
szary metalizowany

BMW Individual C3Z niebieski  
tanzanit metalizowany

Metalizowany C55 połyskujący  
miedziany szary

BMW Individual X1B ametryn meta-
lizowany

BMW INDIVIDUAL

METALIZOWANENIEMETALIZOWANE

1 Tylko w połączeniu z pakietem sportowym M.
2 Tylko w połączeniu z M60i xDrive.

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 (np. mroźna czerń, metalizo-
wany)

Pokaż swój indywi-
dualny styl. Lakiery 
specjalne BMW 
Individual oferują 
niezliczone możli-
wości podkreślenia 
ekskluzywnego 
charakteru Twojego 
BMW X7. Zeskanuj 
kod QR lub zapytaj 
swojego dealera 
BMW.



Sensafin KPHF z ozdobnym pikowaniem,  
kawowy

Sensafin KPA9 z ozdobnym pikowaniem, srebrny 
Silverstone

Sensafin KPRI z ozdobnym pikowaniem, koniak Sensafin KPSW z ozdobnym pikowaniem, czarny

TAPICERKI

KOLORYSTYKA WNĘTRZA.

Rozszerzona tapicerka BMW Individual ze skóry 
Merino VAEW kość słoniowa

Rozszerzona tapicerka BMW Individual ze skóry 
Merino VAHF, kawowa

Rozszerzona tapicerka BMW Individual ze skóry 
Merino VASW, czarna

Rozszerzona tapicerka BMW Individual ze skóry 
Merino VATQ truflowa

Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry Merino 
ZBJJ kość słoniowa i szary Atlas

Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry Merino 
ZBSW, czarna

Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry Merino 
ZBTQ truflowa

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.

TAPICERKA INDIVIDUAL

Drewno szlachetne Fineline Stripe brązowe, 
błyszczące3

Listwy ozdobne M Carbon Fibre1

Drewno szlachetne BMW Individual, srebrnosza-
ry błyszczący jesion słojowany

Listwy ozdobne BMW Individual z drewna szla-
chetnego, porowaty jesion Flowing Grey2

Listwy ozdobne BMW Individual, czarny lakier 
fortepianowy

Listwy ozdobne BMW Individual, czarny lakier 
fortepianowy1

Drewno szlachetne topoli słojowanej, antracyto-
wy brąz, porowate

Listwy ozdobne z drewna szlachetnego lipy Fine-
line, brązowe, porowate

KOLORYSTYKA WNĘTRZA.

1 Tylko w połączeniu z pakietem sportowym M lub w modelu M.
2 Tylko w połączeniu z oświetleniem ambientowym.  
3 Wyposażenie standardowe.

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 uzy-
skać u dealerów BMW.

LISTWY OZDOBNE

LISTWY OZDOBNE INDIVIDUAL





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 ory-
ginalnych akcesoriów BMW znajdziesz dokładnie takie indywidu-
alne 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 
dopasowane do Twojego BMW, przechodzą zaawansowane testy 
materiałowe i testy działania oraz zostały opracowane w ścisłej 
współpracy z wiodącymi producentami opon – indywidualnie 
dopasowane 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.

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 BMW z do-
wolnego gniazdka lub – jeszcze wygodniej – ze stacji BMW Wall-
box z oferty oryginalnych akcesoriów BMW, na drogach dostępna 
jest szeroka sieć publicznych punktów ładowania. Innowacyjne 
usługi Connected Charging pokazują na przykład stacje ładowania 
na wyświetlaczu informacyjnym Twojego BMW lub pozwalają 
przygotować temperaturę wnętrza za pomocą smartfona.

AKCESORIA WEWNĘTRZNE.

Pasują idealnie – wszystkie produkty z oferty oryginalnych 
akcesoriów wewnętrznych BMW pozwalają Ci zaprojektować 
wnętrze Twojego BMW całkowicie zgodnie z własnym wyobra-
żeniem. 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.

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 widocznym  
i odczuwalnym doświadczeniem. Ekskluzywne materiały i do-
skonała jakość gwarantują perfekcyjną dynamikę jazdy. Poznaj 
inspirującą doskonałość produktu: indywidualną, wyrazistą 
i bezkompromisową.

KOMUNIKACJA, INFORMACJA I TECHNOLOGIA.

Najnowocześniejsze funkcje i cechy zapewniające maksymalną 
swobodę i elastyczność: oryginalne akcesoria BMW z zakresu  
komunikacji, 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.

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

Dostępność przedstawionego i opisanego wyposażenia może się różnić w zależ-
ności od kraju. Twój dealer BMW chętnie doradzi Ci zakresie oferty oryginalnych 
akcesoriów BMW.
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DANE TECHNICZNE.
X7 xDrive40i4 X7 xDrive40d4

Łączny napęd2

Typ napędu benzynowy – mild hybrid 48 V wysokoprężny – mild hybrid 48 V

Moc kW (KM) 280 (381) 259 (352)5

Moment obrotowy Nm 5405 7205

Skrzynia biegów   8-stopniowa, automatyczna 8-stopniowa, automatyczna

Rodzaj napędu   na wszystkie koła na wszystkie koła

Silnik BMW TwinPower Turbo2

Cylindry 6 6

Pojemność cm3 2998 2993

Moc znamionowa kW (KM) / 
obr/min 280 (381)/5200–6250 250 (340)/4400

Znamionowy moment obrotowy Nm / obr/min 520/1850–5000 700/1750–2250

Silnik elektryczny

Moc (znamionowa) kW (KM) 9 (12) 9 (12)

(Znamionowy) moment obrotowy Nm 200 200

Osiągi

Przyspieszenie 0-100 km/h s 5,8 5,9

Prędkość maksymalna km/h 250 245

Zużycie / emisja CO2
2, 3

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP1, 3 l/100 km 9,6–10,6 7,7–8,6

Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP g/km 217–240 203–225

Akumulator 48 V

Rozmiar akumulatora kWh 0,46 0,46

Wymiary / masy

Dł. / szer. / wys. mm 5181 / 2000 / 1835 5181 / 2000 / 1835

Rozstaw osi mm 3105 3105

Masa własna1 kg 2490 2565

Pojemność bagażnika l 750–2120 750–2120

Pojemność zbiornika paliwa l 83 80

Masa przyczepy, opcjonalnie hamowanej 
fabrycznie do 12% / obciążenie haka kg 3500 / 140 3500 / 140

Podane osiągi, zużycie 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) 2007/715. 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 Ten wariant silnika nie jest dostępny we wszystkich krajach. Więcej informacji można uzyskać u dealerów BMW.
5 Generowana przez silnik spalinowy (podana wartość znamionowa) oraz silnik elektryczny (maksymalnie podana wartość znamionowa).
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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.



X7 M60i xDrive4

Łączny napęd2

Typ napędu benzynowy – mild hybrid 48 V

Moc kW (KM) 390 (530) 

Moment obrotowy Nm 750

Skrzynia biegów   8-stopniowa, automatyczna

Rodzaj napędu   na wszystkie koła

Silnik BMW TwinPower Turbo2

Cylindry 8

Pojemność cm3 4395

Moc znamionowa kW (KM) / 
obr/min 390 (530)/5500–6000

Znamionowy moment obrotowy Nm / obr/min 750/1800–4600

Silnik elektryczny

Moc (znamionowa) kW (KM) 9 (12)

(Znamionowy) moment obrotowy Nm 200

Osiągi

Przyspieszenie 0-100 km/h s 4,7

Prędkość maksymalna km/h 250

Zużycie / emisja CO2
2, 3

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP1, 3 l/100 km 12,1–12,9

Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP g/km 274–292

Akumulator 48 V

Rozmiar akumulatora kWh 0,46

Wymiary / masy

Dł. / szer. / wys. mm 5181 / 2000 / 1835

Rozstaw osi mm 3105

Masa własna1 kg 2675

Pojemność bagażnika l 750–2120

Pojemność zbiornika paliwa l 83

Masa przyczepy, opcjonalnie hamowanej fabrycznie do 12% / obciążenie 
haka kg 3500 / 140

DANE TECHNICZNE. MODEL M.

Podane osiągi, zużycie 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) 2007/715. 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 Ten wariant silnika nie jest dostępny we wszystkich krajach. Więcej informacji można uzyskać u dealerów BMW.
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DANE TECHNICZNE. MODEL M.

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 do-
pasowanych oryginalnych części BMW oraz oryginalnego oleju 
silnikowego BMW. Istnieje wiele powodów, dla których warto wy-
brać 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 KOM-
PLEKSOWY SERWIS. 

Wiele usług serwisowych BMW można łatwo rezerwować i śle-
dzić 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 inno-
wacyjnych usług i ofert cyfrowych, takich jak np. wideoporady  
online, i otrzymuj wszystkie istotne informacje na swoim smart-
fonie. A jeżeli nie chcesz się zatrzymywać, ale musisz, możesz 
skorzystać z pomocy BMW w razie awarii i wypadku.

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 wszyst-
kich 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.

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



Od wielu lat BMW Group zajmuje czołowe miejsca w niezależnych 
ratingach i rankingach zrównoważonego rozwoju. Te sukcesy  
i rosnące wyzwania związane z ochroną niezbędnych dożycia  
zasobów umacniają nas w tym, aby wyznaczyć zrównoważony 
rozwój jako centralny aspekt naszej strategii korporacyjnej. Jej 
częścią jest tworzenie koncepcji wydajnych pojazdów, opracowy-
wanie przyjaznych dla środowiska metod produkcji oraz wdrażanie 
zrównoważonych procesów u naszych dostawców. Dzięki rozwią-
zaniom zwiększającym wydajność, takim jak BMW EfficientDyna-
mics, i konsekwentnej elektryfikacji pomiędzy 1995 a 2020 r. udało 

się obniżyć emisję CO2 naszej europejskiej floty pojazdów o poło-
wę. Oprócz tego w latach 2006–2020 zredukowaliśmy w produkcji 
zużycie wody o 31%, a energii o 38%. Nasze zakłady na całym 
świecie wykorzystują wyłącznie zieloną energię elektryczną. 
Od 2021 r. ich produkcja będzie nawet całkowicie neutralna bilan-
sowo pod względem emisji CO2. Oczywiście każdy z naszych  
samochodów można po zakończeniu eksploatacji bez problemu 
poddać recyklingowi lub utylizacji. W celu zezłomowania starego 
samochodu prosimy zwrócić się do najbliższego dealera BMW. 
Więcej informacji na ten temat na naszej stronie internetowej.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ.



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
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