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HIGHLIGHTS  
JOURNEY WYPOSAŻENIEMODELE DANE TECHNICZNE

Modele 
• Pakiet Inspiring 
• Pakiet Impressive

Dane techniczneNajważniejsze cechy  
• Wygląd zewnętrzny 
• Stylistyka wnętrza 
• BMW Charging 
• Dynamika jazdy

Oryginalne akcesoria BMW  
i najciekawsze wyposażenie 

Kolorystyka zewnętrzna

Koła i opony

Kolorystyka wnętrza
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BMW iX3 M Sport: 
20-calowe aerodynamiczne obręcze kół 890 M Bicolor z ogumieniem mieszanym, lakier kolorze czarnego karbonu M, metalizowany, fotele sportowe  
w skórze Vernasca w kolorze mokki z ozdobnym pikowaniem i czarnym, 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.



CHANGE
CAN SOMETIMES SEEM  

LIKE A CHALLENGE. 

That's why at BMW i,  
we believe in overcoming obstacles. 

 We have been pioneering electric  
mobility for the past ten years –  

and we will continue to be  
at the forefront of positive change  

in the future, too. To do that,  
we want to meet you in dialogue.  

We want to embrace change together. 
 Because we believe  

in the endless possibilities  
of shaping the future and we believe  

there are a lot of great reasons  
to take that next step. 

 Let’s take it together.
Let's make the future we want to live in  

become reality. 

LET’S MAKE CHANGE 

HAPPEN.



■ W widoku bocznym atletyczna sylwetka tworzy dynamiczny wygląd 
BMW iX3, a skrzela w stylistyce M demonstrują jego zdecydowanie 
sportowe zacięcie. Również tył podkreśla jego mocny charakter:  
w wyrazistym tylnym zderzaku z pakietem sportowym M dominująca 
wstawka w błyszczącym kolorze czarnym z elementem w kolorze 
mroźnym szarym razem z niebieskimi akcentami pokazuje, jak  
ekscytująco może wyglądać samochód elektryczny.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

DYNAMIKA WYRAŻONA  
W STYLISTYCE.
■ Przyciągający wzrok „elektryk”: już od przodu uwagę zwraca nowo-
czesna prezencja BMW iX3. Oferowany w wyposażeniu standardowym 
specjalny pakiet sportowy M wyróżnia samochód już od pierwszego 
wejrzenia: na sportowym szerokim zderzaku przednim niemal całko-
wicie zamknięta atrapa chłodnicy ze znaczkiem BMW i sygnalizuje 
elektromobilność nowej generacji. Atrakcyjnym akcentem są również 
wloty powietrza w kształcie litery L: elementy w charakterystycznym 
kolorze niebieskim wyrażają innowacyjność BMW i.



WITAJ W CENTRUM  
WYDARZEŃ. 
Zajmij miejsce i odkryj ekscytujące wnętrze: sportowe, nowoczesne, 
albo absolutnie luksusowe – znajdziesz tu wszystko, czego potrzeba 
do niezapomnianych wrażeń z jazdy. Duże, uporządkowane po-
wierzchnie ozdobne, klarownie zaprojektowane panele obsługi  
i maksymalny komfort siedzenia – w BMW iX3 każda jazda jest nie-
zapomnianym przeżyciem.

■ W centrum wydarzeń: wysokiej rozdzielczości wyświetlacz kontrol-
ny o przekątnej 12,3 cala pokazuje wszystkie informacje w sposób  
jasny i czytelny. Wraz z charakterystycznymi dla BMW i wskazaniami 
na zestawie wskaźników, takimi jak poziom naładowania, daje Ci  
zawsze pełną kontrolę.

■ Elementy stylistyczne, takie jak niebieskie akcenty na kierownicy 
skórzanej M, wstawka na dźwigni biegów, znaczek BMW iX3 na kon-
soli środkowej czy niebieski przycisk start/stop, tworzą nowoczesną, 
luksusową atmosferę, która fascynuje od pierwszego wejrzenia.

□ Dynamiczny komfort – fotele sportowe w skórze Vernasca  
z ozdobnym pikowaniem nie tylko mają fenomenalnie sportowy  
wygląd, ale dzięki regulacji we wszystkich płaszczyznach zapewniają 
doskonałe trzymanie na zakrętach.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe



PROSTE ŁADOWANIE: KARTA BMW CHARGING I KABEL 
DO ŁADOWANIA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH.
■ Długie trasy BMW iX3 to czysta przyjemność – ponieważ 
masz przy sobie wszystko, czego potrzebujesz do ładowa-
nia: karta BMW Charging daje Ci łatwy dostęp do szerokiej 
sieci ładowania w różnych krajach, w tym do stacji ładowa-
nia dużej mocy zapewniających bardzo szybkie ładowanie. 
W przypadku ładowania w miejscach publicznych korzy-
stasz w Europie ze szczególnie atrakcyjnych i indywidual-
nych stawek przygotowanych dla kierowców BMW – przez 
pierwszy rok bez opłaty podstawowej. Standardowy kabel 
(typu 3) do publicznych stacji ładowania prądem prze-
miennym (AC) pozwala wygodnie i bezpiecznie podłączyć 
BMW iX3 do stacji sieci BMW Charging Network i po prostu 
rozpocząć ładowanie. 

□ Dzięki aplikacji BMW na smartfony możesz w każdej 
chwili sprawdzić stan naładowania lub ostatnie cykle ła-
dowania swojego pojazdu. Powiadomienia push w prosty 
i wygodny sposób dostarczają ważnych informacji – na 
przykład o pomyślnym zakończeniu ładowania. Dzięki 
temu możesz optymalnie zaplanować podróż, uwzględ-
niając sugestie dotyczące postojów na ładowanie wraz 
z informacjami o stacjach ładowania i interesujących  
miejscach w pobliżu.

BMW Charging to nasze komfortowe rozwiązanie 
w zakresie ładowania Twojego BMW. Produkty 
i usługi BMW Charging dają Ci szeroką gamę różnych 
ofert ładowania w domu i w miejscach publicznych.  
W wyposażeniu standardowym oferowany jest kabel 
do ładowania w miejscach publicznych (typu 3), 
szybka ładowarka uniwersalna oraz karta BMW 
Charging. Daje ona dostęp do stale rosnącej sieci 
punktów ładowania na całym świecie w centrach 
miast, na parkingach i wzdłuż głównych tras komu-
nikacyjnych, w tym także do stacji ładowania HPC 
umożliwiających bardzo szybkie ładowanie – z BMW 

Charging na bardzo korzystnych warunkach. Usługi 
cyfrowe Connected Charging zapewniają przy tym 
większy komfort i transparentność ładowania, umoż-
liwiając korzystanie z nich w dowolnym momencie 
bezpośrednio w pojeździe lub za pośrednictwem 
aplikacji My BMW – zarówno w domu, jak i w drodze. 
Ponadto otrzymasz od nas dodatkowe oferty łado-
wania w domu, w tym rozwiązania pakietowe indy-
widualnie dopasowane do Twoich potrzeb. Obejmują 
one również serwis instalacyjny Twojej stacji Wallbox 
lub specjalną zieloną taryfę energii elektrycznej.

ŁADUJ SZYBCIEJ. JEDŹ DALEJ. DOŚWIADCZAJ  
WIĘCEJ. BMW CHARGING.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

WSZĘDZIE W DOMU – ELASTYCZNE I MOBILNE ŁADO-
WANIE Z SZYBKĄ ŁADOWARKĄ UNIWERSALNĄ. 
■ Oferowana standardowo szybka ładowarka uniwersalna 
zapewnia maksymalną elastyczność ładowania  
w domu. Dzięki dostępnym adapterom kablowym szybką 
ładowarkę można zawsze dostosować do infrastruktury  
i podłączać zarówno do gniazdek domowych, jak  
i siłowych. Kompaktową i łatwą w transporcie szybką  
ładowarkę uniwersalną można zabrać ze sobą wszędzie,  
a także ładować BMW na przykład w innym domu czy 
domku letniskowym.

Elastyczne  
ładowanie  
z mocą do  

11 kW



Rozszerz swój sprzęt do ładowania dzięki indywidu-
alnym rozwiązaniom BMW Charging. Na przykład 
stacja Wallbox umożliwia jeszcze wygodniejsze ła-
dowanie pojazdu w domu, a nasz serwis instalacyjny 
chętnie podłączy i ustawi ją w Twoim domu. Z kolei 
zielona taryfa energii elektrycznej ze źródeł odna-

wialnych również do ładowania w domu umożliwia 
ładowanie i jazdę BMW iX3 przy najniższej możliwej 
emisji. A możliwości jest jeszcze więcej – z BMW 
Charging możesz cieszyć się różnorodnością nowo-
czesnej mobilności. 

KOMFORT BEZ OGRANICZEŃ:  
INNE OFERTY BMW CHARGING.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
1 Wyposażenie dostępne opcjonalnie w ofercie oryginalnych akcesoriów BMW.
2 W BMW iX3 do 11 kW. 

ULTRASZYBKIE ŁADOWANIE MA SWOJĄ 
NAZWĘ: IONITY.
W drodze masz dostęp do stale rosnącej 
sieci publicznych punktów BMW Charging, 
która obejmuje również szeroką gamę sta-
cji High Power Charging (HPC), na przykład 
naszego partnera IONITY, wzdłuż głównych 
szlaków komunikacyjnych w całej Europie. 
Punkty te wyświetlane są w systemie nawi-
gacyjnym lub w aplikacji – wystarczy usta-
wić odpowiedni filtr. Umożliwiają one 
ultraszybkie ładowanie prądem stałym 
(DC): np. akumulator nowego BMW iX3 
można naładować z 0 do 80 procent  
w czasie niespełna 34 minut przy mocy  
ładowania do 150 kW.

BMW WALLBOX DO SZYBKIEGO  
I WYGODNEGO ŁADOWANIA W DOMU.
□ BMW Wallbox1 oferuje bezpieczne, bezstresowe i wygod-
ne ładowanie. Dzięki zamontowanej na stałe wytrzymałej 
stacji BMW Wallbox przystosowanej do użytku zewnętrzne-
go możesz szybko i niezawodnie ładować z mocą do  
22 kW (3-fazowo)2. Poza kompaktowymi wymiarami i typo-
wą stylistyką BMW stacja BMW Wallbox umożliwia też wy-
godne przechowywanie kabla z uchwytem na wtyk  
i mocowaniem ściennym. Detekcja prądu upływowego  
i aplikacja serwisowa zapewnia prosty i tani montaż – moż-
na też zamówić usługę instalacyjną stacji BMW Wallbox.

SMART WALLBOX. 
□ Jeszcze inteligentniejsze ładowanie z domu: oprócz 
możliwości ładowania mocą do 22 kW2 Smart Wallbox1  
naszego partnera oferuje wszechstronną łączność.  
Umożliwia ona kolejne inteligentne funkcje inteligentnego 
ładowania. Smart Wallbox pozwala na przykład na integrację 
z istniejącym domowym systemem zarządzania energią  
i wygodną obsługę online. Możliwe jest również dokładne 
rejestrowanie i rozliczanie procesów ładowania.



DOKĄD TYLKO CHCESZ.  
A NAWET DALEJ.

■ Nieważne, jak bezgraniczne są Twoje wyobrażenia – 
z BMW iX3 staną się rzeczywistością. Duży zasięg 
do 460 km zapewni niezawodny dojazd do każdego 
celu na co dzień – a przy tym sportowe wrażenia  
z jazdy i zwinność.

Sprzyja temu również dynamiczny, a zarazem bardzo 
wydajny napęd, który w inteligentny i adaptacyjny 
sposób odzyskuje energię na przykład podczas  
hamowania, zwiększając zasięg, a tym samym  
radość z jazdy BMW iX3.

Adaptacyjny wskaźnik zasięgu zawsze dokładnie  
informuje, kiedy nadejdzie czas na krótką przerwę  
na ładowanie. Oprócz stacji ładowania wyświetlane 
są dodatkowe przydatne informacje, takie jak rodzaj 
wtyczki, dostępność czy ciekawe miejsca w pobliżu, 
które pozwolą jak najlepiej wykorzystać czas  
ładowania. Jeśli zasięg nie jest wystarczający do 
osiągnięcia wyznaczonego celu, eRoute automa-
tycznie dodaje do trasy przystanki na ładowanie, 
gwarantując zawsze komfortową i beztroską jazdę.  

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe



■ 19-calowe aerodynamiczne obrę-
cze kół 842 Bicolor Jet Black, fre-
zowane, 8J x 19, opony 245/50 R19.

■ Deska rozdzielcza i górne ele-
menty boczków drzwi obite Sensa-
tekiem nadają wnętrzu pojazdu 
elegancki wygląd.

■ Diodowe reflektory adaptacyjne 
(światła mijania i drogowe) obej-
mują diodowe kierunkowskazy, 
funkcję BMW Selective Beam 
i światła skrętne.

■ System asystujący kierowcy Professional oferuje optymalny komfort 
i bezpieczeństwo w monotonnych i niepewnych sytuacjach.

■ 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 WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE MODELU INSPIRING:
diodowe reflektory adaptacyjne
19-calowe aerodynamiczne obręcze kół 842 Bicolor
adaptacyjny układ jezdny
błyszczące elementy M Shadow Line
relingi dachowe M Shadow Line
lakier metalizowany w kolorze bieli mineralnej; oferowane  
są też inne lakiery
Active Protection
akustyczne ostrzeganie pieszych

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZA MODELU INSPIRING:
fotele sportowe przednie w tapicerce z perforowanego Sensateku  
w kolorze czarnym; oferowane są też inne tapicerki
ogrzewanie foteli przednich
elektryczna regulacja foteli z pamięcią fotela kierowcy
regulacja oparć tylnych siedzeń
BMW Live Cockpit Professional
zdalna aktualizacja oprogramowania z możliwością późniejszego  
zamówienia funkcji, np. adaptacyjnego układu jezdnego M
system asystujący kierowcy Professional
asystent parkowania
pakiet lusterka wewnętrznego i lusterek zewnętrznych
szklany dach panoramiczny
oświetlenie ambientowe
pakiet schowków
galwanizowane wykończenie elementów obsługi
deska rozdzielcza obita Sensatekiem
listwy ozdobne w błyszczącym kolorze czarnym z listwą akcentową 
w perłowym chromie, oferowane są też inne listwy ozdobne
3-strefowa klimatyzacja automatyczna
ogrzewanie postojowe
kabel do ładowania (typ 3) do publicznych punktów ładowania
składane siedzenia tylne

PAKIET INSPIRING.
■ Otwarty szklany dach panoramiczny dostarcza świeżego powietrza  
i zapewnia przyjemną, jasną atmosferę wnętrza, również w stanie za-
mkniętym. Otwiera i zamyka się automatycznie przyciskiem w kabinie  
lub kluczykiem i wyposażony jest w przesuwaną podsufitkę, roletę przeciw-
słoneczną oraz wiatrochron.
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■ 20-calowe aerodynamiczne obrę-
cze kół 890 M Bicolor Jet Black, fre-
zowane, z ogumieniem mieszanym, 
przód 8J x 20, opony 245/45 R20, 
tył 9,5J x 20, opony 275/40 R20.

■ Sterowanie BMW za pomocą gestów umożliwia obsługę określonych 
funkcji odpowiednim ruchem dłoni. System rozpoznaje gesty dla określo-
nych funkcji obsługi, np. przesunięcie czy wskazanie palcem umożliwiające 
m.in. odbieranie lub odrzucanie połączeń przychodzących, albo obracanie 
palcem wskazującym w celu regulacji głośności.

■ System nagłośnienia Surround 
marki Harman Kardon ze wzmacnia-
czem cyfrowym o mocy 464 W i ko-
rekcją dźwięku dedykowaną dla 
danego samochodu oraz głośnikami 
z chromowanymi aplikacjami.

■ Pełnokolorowy wyświetlacz BMW Head-Up1 poprzez projekcję optyczną 
transmituje informacje istotne podczas jazdy w bezpośrednim polu widzenia 
kierowcy, ułatwiając mu skupienie się na drodze. W zależności od wyposa-
żenia wyświetlane są m.in. aktualna prędkość, wskazówki nawigacyjne, 
ograniczenia prędkości oraz listy kontaktów i odtwarzania.

■ Indywidualnie regulowane sportowe fotele przednie charakteryzują się 
licznymi możliwościami ustawień ręcznych, m.in. długości siedziska oraz 
nachylenia oparcia i siedziska. Dodatkowo w fotelu kierowcy: regulacja sze-
rokości oparcia. Wyższe podparcia boczne siedziska i oparcia gwarantują 
doskonałą ergonomię i lepsze trzymanie boczne.

■ 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.

PAKIET IMPRESSIVE.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE MODELU IMPRESSIVE  
W PORÓWNANIU Z MODELEM INSPIRING:

20-calowe aerodynamiczne obręcze kół M 890 M Bicolor  
z ogumieniem mieszanym
dostęp komfortowy

DODATKOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZA MODELU IMPRESSIVE  
W PORÓWNANIU Z MODELEM INSPIRING:

sportowe fotele przednie w czarnej skórze Vernasca z ozdobnym  
pikowaniem; oferowane są też inne tapicerki
podparcie lędźwiowe w fotelu kierowcy
wyświetlacz BMW Head-Up
sterowanie BMW za pomocą gestów
asystent parkowania Plus
system nagłośnienia Surround marki Harman Kardon
BMW IconicSounds Electric
szyby akustyczne

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
1 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.
2 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.

■

■

■

■
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■



ORYGINALNE AKCESORIA BMW  
I NAJCIEKAWSZE WYPOSAŻENIE.

□ Funkcja BMW IconicSounds Electric poprzez specjalny podkład dźwiękowy 
zwiększa emocjonalne doznania podczas elektrycznej jazdy.

○ 19-calowe aerodynamiczne  
obręcze kół BMW Double Spoke 842 
Jet Black. Kompletne koła zimowe 
z czujnikiem ciśnienia i funkcją jazdy 
awaryjnej, rozmiar 8J x 19.

○ Zamykany na zamek, otwierany 
z dwóch stron pojemnik dachowy 
w kolorze czarno-tytanowosrebr-
nym o pojemności 520 l; pasuje  
do wszystkich systemów belek  
dachowych BMW.

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  ○ Akcesoria

■ System rekuperacji przetwarza energię kinetyczną wytworzoną podczas 
hamowania na energię elektryczną i zasila nią akumulator wysokonapięciowy.

○ Lekki i stabilny bagażnik tylny Pro 2.0 na dwa rowery lub rowery  
elektryczne. Udźwig do 60 kg, składany do niewielkich wymiarów.



■ Metalizowany A96 biel mineralna ■ Metalizowany A72 srebrny Kaszmir ■ Metalizowany A90 szary Sophisto  
z brylantowym połyskiem

■ Metalizowany 416 czarny karbon M ■ Metalizowany C1M niebieski Phytonic ■ Metalizowany C3C czerwień Piemont

KOLORYSTYKA ZEWNĘTRZNA.

KOŁA I OPONY.

■ 19-calowe aerodynamiczne obręcze kół  
842 Bicolor Jet Black, frezowane, 8J x 19,  
opony 245/50 R19.

□ 20-calowe aerodynamiczne obręcze kół 890 M 
Bicolor Jet Black, frezowane, z ogumieniem  
mieszanym, przód 8J x 20, opony 245/45 R20,  
tył 9,5J x 20, opony 275/40 R20.

[ 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 ozdob-
nych. Dlatego zalecamy omówienie wybranych kolorów z dealerem BMW. Można tam 
również obejrzeć próbki materiałów i kolorów, a także uzyskać pomoc w przypadku  
specjalnych wymagań.

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, warun-
ków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe 

□ Drewno szlachetne Fineline Cove, listwa  
akcentowa: perłowy chrom

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

■ Listwy ozdobne czarne błyszczące, listwa  
akcentowa: perłowy chrom

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

□ Skóra Vernasca MAMU mokka z ozdobnym  
pikowaniem, kolor wnętrza: czarny1

□ Skóra Vernasca MANL czarna z kontrastującym 
niebieskim pikowaniem, kolor wnętrza: czarny1

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

■ Sensatec KHRI perforowany, koniak ■ Sensatec KHSW perforowany, czarny □ Skóra Vernasca MAOI ostrygowa z ozdobnym 
pikowaniem, kolor wnętrza: czarny1

LISTWY OZDOBNE

TAPICERKI

KOLORYSTYKA WNĘTRZA.

1 Standard w połączeniu z pakietem Impressive.  
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
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iX3

Masa / pojemność

Masa własna wg WE1 kg 2255

Dopuszczalna masa całkowita kg 2725

Pojemność bagażnika l 510 – 1560

Moc i moment obrotowy2

Moc maksymalna kW (KM) 210 (286)

Maksymalny moment obrotowy Nm 400

Wysokonapięciowy akumulator litowo-jonowy

Pojemność akumulatora netto kWh 73,83

Czas ładowania (0 – 100%)3 h 40

Czas ładowania (AC 0 – 100%)4 h 7,5

Czas ładowania (DC 0 – 80%)4 min 34

Przeniesienie napędu

Rodzaj napędu – tylny

Standardowa skrzynia biegów – Steptronic

Osiągi

Prędkość maksymalna km/h 180

Przyspieszenie 0 – 100 km/h s 6,8

Zużycie, emisja i zasięg2, 5, 7

Norma emisji spalin  
(wg homologacji) – –

Zużycie energii w cyklu mieszanym6 kWh/100 km 18,9 – 18,5

Zasięg elektryczny,  
PER w cyklu mieszanym8 km 453 – 461

Koła

Standardowe koła Przód: 
Tył: 

245/50 R19 105 W XL
245/50 R19 105 W XL

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) 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 Zależnie od lokalnej infrastruktury energetycznej. Podany czas ładowania bazuje na mocy ładowania prądem przemiennym 2,3 kW.
4 Zależnie od lokalnej infrastruktury energetycznej. Podany czas ładowania bazuje na mocy ładowania prądem przemiennym 11 kW i prądem stałym 250 kW.

DANE TECHNICZNE.
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DANE TECHNICZNE.

5 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
6 Zużycie energii w cyklu mieszanym zależy od wybranego rozmiaru kół i opon.
7 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.
8 Zasięg zależny od wielu różnych czynników, przede wszystkim: indywidualnego stylu jazdy, uwarunkowań trasy, temperatury zewnętrznej, ogrzewania lub klimatyzacji oraz  
 zastanej temperatury.

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



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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