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WSZYSTKIE MODELE BMW 
W JEDNEJ APLIKACJI.

POBIERZ TERAZ APLIKACJĘ BMW Products  
I ODKRYJ RADOŚĆ Z JAZDY.

NAJWAŻNIEJSZE 
CECHY

MODELE WYPOSAŻENIE

MODEL PODSTAWOWY 

M850i xDRIVE

M8

M8 COMPETITION

KOŁA I OPONY

KOLORYSTYKA KAROSERII 

KOLORYSTYKA WNĘTRZA 

ORYGINALNE AKCESORIA 
BMW

DANE TECHNICZNE

SERWIS BMW

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY 
I WNĘTRZE

DYNAMIKA JAZDY

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE 
KIEROWCĘ

ŁĄCZNOŚĆ

WYPOSAŻENIE 
ROZSZERZONE

DANE TECHNICZNE  
I SERWIS

BMW M850i xDrive Cabrio: 
20-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 894 M Bicolor z ogumieniem mieszanym i funkcją jazdy awaryjnej, lakier metalizowany BMW Individual  
w kolorze mroźnym czystym szarym, fotele sportowe w pełnej tapicerce BMW Individual ze skóry Merino w kolorze kości słoniowej i granatu nocy, listwy ozdobne  
z drewna szlachetnego jesionu słojowanego w błyszczącym metalizowanym kolorze szarym.

BMW M850i xDrive Coupé: 
20-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Y Spoke 728 M Jet Black z oponami sportowymi i ogumieniem mieszanym, lakier metalizowany w kolorze niebieskim 
Portimao M, fotele sportowe w pełnej tapicerce BMW Individual ze skóry Merino czarny | czarny, listwy ozdobne M Carbon Fibre.

BMW M850i xDrive Gran Coupé: 
20-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 848 M Bicolor z oponami sportowymi i ogumieniem mieszanym, lakier metalizowany BMW Individual  
w kolorze mroźnego niebieskiego tanzanitu, fotele sportowe w pełnej tapicerce BMW Individual ze skóry Merino w kolorze koniaku i czarnym, listwy ozdobne  
BMW Individual w czarnym lakierze fortepianowym.

Przedstawione są tu modele, elementy 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 21.12.2021 r. Szczegółowych informacji udzielają salony sprzedaży BMW. Zmiany konstrukcji i wyposażenia zastrzeżone. 



LUXURY 
REDEFINED.

L E T ‘ S  T A L K  A B O U T  C O U R A G E ,

A N D  W H Y  W E  N E E D  I T  M O R E  T H A N  E V E R . 

COURAGE IS INDEPENDENT AND DISRUPTIVE. COURAGE QUESTIONS, SHATTERS AND 

AWAKENS. WE NEED BOLD, COURAGEOUS VOICES. ALL OF US. WE NEED FRESH THINKERS 

WITH OPTIMISM. WE BELIEVE IN THE FRONTRUNNERS. THE AVANTGARDE, THOSE WHO 

FIGHT STAGNATION AND BACKWARDNESS. COURAGE ONLY KNOWS MOVING FORWARD. 

DRIVING THE PIONEERS OF OUR CULTURE TO INSPIRE TOMORROW. TO CREATE A SUBLIME 

KIND OF NEW. REACHING A SUPERIOR LEVEL OF EXCELLENCE.

T H I S  I S  W H E R E  A  N E W  K I N D  O F  L U X U R Y  I S  B O R N .



MOC I ELEGANCJA 
EMANUJĄCE 
PEWNOŚCIĄ SIEBIE.

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WNĘTRZE



WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WNĘTRZE

WYRAZISTE LINIE 
ODZWIERCIEDLAJĄ 
NIEPOSKROMIONE 
PARCIE NAPRZÓD.



WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WNĘTRZE

SPORTOWY ESTETA. 
EKSPRESYJNY 
Z KAŻDEJ 
PERSPEKTYWY.



KLAROWNOŚĆ 
I KLASA.

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WNĘTRZE



DYNAMIKA JAZDY



Z ŁATWOŚCIĄ ZNAJDUJE 
IDEALNĄ LINIĘ.

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ



JAZDA Z PRZYSZŁOŚCIĄ.
Szybki przegląd informacji dotyczących jazdy. 
Komfortowa klimatyzacja razy cztery. Intuicyjne 
sterowanie za pomocą mowy, dotyku lub gestów.  
Do tego system nagłośnienia, który gwarantuje 
fenomenalne doznania muzyczne. W BMW serii 8  
jazda jest przeżyciem dla wszystkich zmysłów.

ŁĄCZNOŚĆ

INTELIGENTNIE 
ZINTEGROWANE 
INNOWACJE.



ZAWSZE 
O KROK DALEJ.

WYPOSAŻENIE ROZSZERZONE



WIZJONERSKA STYLISTYKA.
BMW serii 8 Coupé uosabia nieokiełznane parcie naprzód. 
Wyraziste linie i płaska sylwetka w połączeniu z potężną  
częścią barkową wskazują na potężną moc silnika nawet 
podczas postoju.

COUPÉ
NOWE

8

WYPOSAŻENIE ROZSZERZONE



RADOŚĆ Z JAZDY POD 
GOŁYM NIEBEM
Kompaktowy miękki dach BMW serii 8 Cabrio 
można automatycznie otworzyć lub zamknąć  
w ciągu 15 s – również podczas jazdy z prędkością 
do 48 km/h. Ogrzewanie szyi zapewnia zawsze 
przyjemną atmosferę.

WYPOSAŻENIE ROZSZERZONE

NOWE8CABRIO



PRZESTRZEŃ 
DLA EKSKLU-
ZYWNOŚCI.
Oferowany w wyposażeniu 
standardowym szklany dach 
panoramiczny zapewnia 
niepowtarzalne widoki i 
zwiększa poczucie przestron
ności luksusowego cztero
drzwiowego samochodu.
Wyselekcjonowane materiały 
dopełniają charakteru 
wyśmienitego wnętrza.

WYPOSAŻENIE ROZSZERZONE

GRAN 
COUPÉ8

NOWE
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PRZEGLĄD WARIANTÓW MODELOWYCH.

SAMOCHODY BMW SAMOCHODY BMW M

BMW SERII 8 CABRIO.

PODSTAWA: PAKIET SPORTOWY M1

BMW M850i xDRIVE CABRIO.

BMW SERII 8 COUPÉ.

BMW SERII 8 GRAN COUPÉ.

BMW M850i xDRIVE COUPÉ. 

BMW M850i xDRIVE GRAN COUPÉ.

1 Dzięki pakietowi sportowemu M w standardzie nawet  
podstawowe modele BMW serii 8 mają już w standardzie  
bogate wyposażenie podkreślające ich dynamiczny  
charakter. Opcjonalnie oferowany jest rozszerzony pakiet  
sportowy M Pro.

BMW M850i xDRIVE

PRZEGLĄD WARIANTÓW MODELOWYCH.

SAMOCHODY BMW M

BMW M8 CABRIO.*

M8

BMW M8 COMPETITION CABRIO.

BMW M8 COUPÉ.*

BMW M8 GRAN COUPÉ.*

BMW M8 COMPETITION COUPÉ.

BMW M8 COMPETITION GRAN COUPÉ.

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

M8 COMPETITION



BMW SERII 8 CABRIO Z PAKIETEM SPORTOWYM M.

■ 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.

■ Standardowa wielofunkcyjna  
kierownica skórzana M ze zintegro-
waną poduszką powietrzną kierow-
cy i plakietką 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 zinte-
growanym łopatkom zmiany biegów.

■ Wielofunkcyjne fotele przednie 
oferują liczne możliwości ustawień 
oraz wysoki komfort siedzenia i bez-
pieczeństwo. Elektryczna regulacja 
szerokości oparcia, regulowane 
podparcie lędźwiowe i ręczna regu-
lacja głębokości siedziska umożli-
wiają optymalnie dopasowanie 
fotela do indywidualnych potrzeb.

■ 19-calowe obręcze kół M ze 
 stopów lekkich Double Spoke 727 
M Bicolor Orbit Grey, frezowane, 
z ogumieniem mieszanym i funkcją 
jazdy awaryjnej, przód 8J x 19, 
 opony 245/40 R19, tył 9J x 19, 
 opony 275/35 R19.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE PAKIETU SPORTOWEGO M:
 ■ pakiet aerodynamiczny M z pasem przednim, progami oraz pasem  
tylnym ze wstawką dyfuzora w metalizowanym kolorze Dark Shadow

 ■ 19-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 727 M Bicolor 
z ogumieniem mieszanym i funkcją jazdy awaryjnej, opcjonalnie 
20-calowe obręcze kół M lub BMW Individual ze stopów lekkich

 ■ niebieskie sportowe hamulce M
 ■ znaczki M na przednich błotnikach, z lewej i prawej strony w jasnym 
chromie

 ■ błyszczące elementy M Shadow Line
 ■ grill atrapy chłodnicy w matowym aluminiowym, obramowanie atrapy 
chłodnicy i wstawki w skrzelach w perłowym chromie z obramowaniem 
w błyszczącym kolorze czarnym, końcówki rur wydechowych po obu 
stronach w jasnym chromie

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA PAKIETU SPORTOWEGO M:
 ■ listwy progowe M, podnóżek M dla kierowcy i pedały M
 ■ wielofunkcyjne fotele przednie w rozszerzonej tapicerce ze skóry Merino, 
czarne z czarną lamówką M; oferowane są też inne tapicerki

 ■ kierownica skórzana M z przyciskami wielofunkcyjnymi
 ■ listwy ozdobne M; z ciemnego aluminium Trace; oferowane są też inne 
listwy ozdobne

 ■ kluczyk samochodowy z ekskluzywnym znaczkiem M
 ■ dywaniki welurowe M

BMW M850i xDRIVE CABRIO.
PAKIET M PERFORMANCE.

■ 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.

■ Błyszczące elementy M Shadow 
Line o rozszerzonym zakresie obej-
mują oprócz obramowania atrapy 
chłodnicy i wstawek skrzeli w mato-
wym kolorze czarnym również koń-
cówki rur wydechowych w czarnym 
chromie. Grill atrapy chłodnicy  
utrzymany jest w błyszczącym  
kolorze czarnym.

□ Ogrzewanie szyi zapewnia  
wyjątkowy komfort podczas jazdy, 
przyjemnie ogrzewając okolice gło-
wy i barków. Przy otwartym dachu 
zintegrowany w zagłówkach foteli 
przednich system ciepłego powietrza 
regulowany jest automatycznie 
w zależności od prędkości jazdy 
i temperatury zewnętrznej. Oprócz 
tego można wybrać jeden z trzech 
poziomów temperatury.

■ Sportowe hamulce M z cztero-
tłoczkowymi zaciskami stałymi 
z przodu i jednotłoczkowymi zaci-
skami pływającymi z tyłu w kolorze 
czarnym z napisem M mają duże 
tarcze hamulcowe, przez co oferują 
bardzo dużą skuteczność hamowa-
nia.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE PAKIETU M PERFORMANCE:
 ■ lampy M Shadow Line
 ■ błyszczące elementy M Shadow Line o rozszerzonym zakresie
 ■ sportowe hamulce M z zaciskami w błyszczącym kolorze czarnym 
i znaczkiem M

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA PAKIETU M PERFORMANCE:
 ■ pasy bezpieczeństwa M

□ 20-calowe obręcze kół M ze 
 stopów lekkich Double Spoke 894 
M Bicolor Jet Black, frezowane, 
z ogumieniem mieszanym i funkcją 
jazdy awaryjnej, przód 8J x 20, 
 opony 245/35 R20, tył 9J x 20, 
 opony 275/30 R20.



BMW SERII 8 COUPÉ Z PAKIETEM SPORTOWYM M.

■ 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.

■ Standardowa wielofunkcyjna  
kierownica skórzana M ze zintegro-
waną poduszką powietrzną kierowcy 
i plakietką 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 zinte-
growanym łopatkom zmiany biegów.

■ Wielofunkcyjne fotele przednie 
oferują liczne możliwości ustawień 
oraz wysoki komfort siedzenia  
i bezpieczeństwo. ■ Składane siedzenia tylne zapew-

niają dużą elastyczność w wykorzy-
staniu wnętrza. Obydwie części 
oparcia tylnej kanapy można składać 
indywidualnie w proporcjach 50:50, 
co ułatwia załadunek dużego  
bagażu, takiego jak torby golfowe 
czy narty i deski snowboardowe. 
Oparcia odblokowuje się wygodnie 
dźwignią w bagażniku.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE PAKIETU SPORTOWEGO M:
 ■ pakiet aerodynamiczny M z pasem przednim, progami oraz pasem  
tylnym ze wstawką dyfuzora w metalizowanym kolorze Dark Shadow

 ■ 19-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 727 M Bicolor 
z ogumieniem mieszanym i funkcją jazdy awaryjnej, opcjonalnie  
20-calowe obręcze kół M lub BMW Individual ze stopów lekkich

 ■ niebieskie sportowe hamulce M
 ■ znaczki M na przednich błotnikach, z lewej i prawej strony w jasnym 
chromie

 ■ błyszczące elementy M Shadow Line
 ■ grill atrapy chłodnicy w matowym aluminiowym, obramowanie atrapy 
chłodnicy i wstawki w skrzelach w perłowym chromie z obramowaniem 
w błyszczącym kolorze czarnym, końcówki rur wydechowych po obu 
stronach w jasnym chromie

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA PAKIETU SPORTOWEGO M:
 ■ listwy progowe M, podnóżek M dla kierowcy i pedały M
 ■ wielofunkcyjne fotele przednie w rozszerzonej tapicerce ze skóry Merino, 
czarne z czarną lamówką M; oferowane są też inne tapicerki

 ■ kierownica skórzana M z przyciskami wielofunkcyjnymi
 ■ listwy ozdobne M; z ciemnego aluminium Trace; oferowane są też inne 
listwy ozdobne

 ■ antracytowa podsufitka M
 ■ kluczyk samochodowy z ekskluzywnym znaczkiem M
 ■ dywaniki welurowe M

BMW M850i xDRIVE COUPÉ.
PAKIET M PERFORMANCE.

■ 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.

■ Standardowa wielofunkcyjna  
kierownica skórzana M ze zintegro-
waną poduszką powietrzną kierow-
cy i plakietką 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.

■ Błyszczące elementy M Shadow 
Line o rozszerzonym zakresie 
obejmują oprócz obramowania 
atrapy chłodnicy i wstawek skrzeli  
w matowym kolorze czarnym rów-
nież końcówki rur wydechowych 
w czarnym chromie. Grill atrapy 
chłodnicy utrzymany jest w błysz-
czącym kolorze czarnym.

□ 20-calowe obręcze kół M ze  
stopów lekkich Y Spoke 728 M Jet 
Black ze sportowym ogumieniem 
mieszanym, przód 8J x 20, opony 
245/35 R20, tył 9J x 20, opony 
275/30 R20.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE PAKIETU M PERFORMANCE:
 ■ lampy M Shadow Line
 ■ błyszczące elementy M Shadow Line o rozszerzonym zakresie
 ■ spojler tylny M w kolorze szafirowoczarnym
 ■ sportowe hamulce M z zaciskami w błyszczącym kolorze czarnym 
i znaczkiem M

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA PAKIETU M PERFORMANCE:
 ■ pasy bezpieczeństwa M

□ Karbonowy dach M będący  
elementem koncepcji inteligentnej 
lekkiej konstrukcji w istotnej mierze 
obniża masę samochodu. Wykonany 
jest z tworzywa sztucznego wzmoc-
nionego włóknem węglowym 
(CFRP) i jest lżejszy od standardo-
wego dachu. Obniża więc środek 
ciężkości samochodu i zwiększa  
dynamikę jazdy.



BMW SERII 8 GRAN COUPÉ.

■ 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.

■ Standardowa wielofunkcyjna  
kierownica skórzana M ze zintegro-
waną poduszką powietrzną kierowcy 
i plakietką 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 zinte-
growanym łopatkom zmiany biegów.

■ Wielofunkcyjne fotele przednie 
oferują liczne możliwości ustawień 
oraz wysoki komfort siedzenia i bez-
pieczeństwo.

■ 19-calowe obręcze kół M ze 
 stopów lekkich Double Spoke 727 
M Bicolor Orbit Grey, frezowane, 
z ogumieniem mieszanym i funkcją 
jazdy awaryjnej, przód 8J x 19, 
 opony 245/40 R19, tył 9J x 19, 
 opony 275/35 R19.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE PAKIETU SPORTOWEGO M:
 ■ pakiet aerodynamiczny M z pasem przednim, progami oraz pasem  
tylnym ze wstawką dyfuzora w metalizowanym kolorze Dark Shadow

 ■ 19-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 727 M Bicolor 
z ogumieniem mieszanym i funkcją jazdy awaryjnej, opcjonalnie  
20-calowe obręcze kół M lub BMW Individual ze stopów lekkich

 ■ niebieskie sportowe hamulce M
 ■ znaczki M na przednich błotnikach, z lewej i prawej strony w jasnym 
chromie

 ■ błyszczące elementy M Shadow Line
 ■ grill atrapy chłodnicy w matowym aluminiowym, obramowanie atrapy 
chłodnicy i wstawki w skrzelach w perłowym chromie z obramowaniem 
w błyszczącym kolorze czarnym, końcówki rur wydechowych po obu 
stronach w jasnym chromie

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA PAKIETU SPORTOWEGO M:
 ■ listwy progowe M, podnóżek M dla kierowcy i pedały M
 ■ wielofunkcyjne fotele przednie w rozszerzonej tapicerce ze skóry  
Merino, czarne z czarną lamówką M; oferowane są też inne tapicerki

 ■ kierownica skórzana M z przyciskami wielofunkcyjnymi
 ■ listwy ozdobne M; z ciemnego aluminium Trace; oferowane są też inne 
listwy ozdobne

 ■ antracytowa podsufitka M
 ■ kluczyk samochodowy z ekskluzywnym znaczkiem M
 ■ dywaniki welurowe M

■ Standardowe błyszczące elementy M Shadow Line obejmują liczne  
elementy wyposażenia w błyszczącym kolorze czarnym. Należą do nich 
obramowani skrzeli, obramowania szyb oraz nóżki lusterek zewnętrznych. 
Wkładka skrzeli utrzymana jest w perłowym chromie.

BMW M850i xDRIVE GRAN COUPÉ.

■ 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.

□ Elektryczny szklany dach panora-
miczny z funkcją przesuwania  
i unoszenia dostarcza świeżego  
powietrza i zapewnia przyjemną, 
jasną atmosferę wnętrza, również 
w stanie zamkniętym. Otwiera i za-
myka się go przyciskiem lub kluczy-
kiem. Wyposażony jest w roletę 
przeciwsłoneczną i wiatrochron. 
Poza tym jego przeszklona po-
wierzchnia tworzy spójną całość 
z przednią i tylną szybą.

■ Zewnętrzne siedzenia kanapy 
tylnej mają sportowy charakter indy-
widualnych foteli i zintegrowane 
zagłówki. Dodatkowe środkowe 
siedzenie pozwala podróżować na 
krótszych trasach w pięć osób. Ka-
napa tylna ma oczywiście trzypunk-
towe pasy bezpieczeństwa na 
wszystkich trzech miejscach.

■ Standardowa 4-strefowa klimaty-
zacja automatyczna zapewnia 
indywidualną temperaturę dla 
kierowcy, pasażera z przodu 
i pasażerów z tyłu. Temperaturę  
w tylnej części po prawej i lewej 
stronie reguluje się za pomocą  
oddzielnych elementów obsługi. 
Filtr nanocząstek do nawiewu 
i zamkniętego obiegu powietrza  
poprawia jakość powietrza.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE PAKIETU M PERFORMANCE:
 ■ lampy M Shadow Line
 ■ błyszczące elementy M Shadow Line o rozszerzonym zakresie
 ■ sportowe hamulce M z zaciskami w błyszczącym kolorze czarnym 
i znaczkiem M

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA PAKIETU M PERFORMANCE:
 ■ pasy bezpieczeństwa M

■ 20-calowe obręcze kół M ze 
 stopów lekkich Double Spoke 895 
M Bicolor Jet Black ze sportowym 
ogumieniem mieszanym, frezowane, 
przód 8J x 20, opony 245/35 R20, 
tył 9J x 20, opony 275/30 R20.



BMW M8 CABRIO.

■ 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.

■ Kierownica M z wyprofilowanymi 
oparciami na kciuki i łopatkami 
zmiany biegów zapewnia sportowy, 
bezpośredni kontakt z kierownicą 
i maksymalną kontrolę. Wbudowane 
przyciski wielofunkcyjne pozwalają 
na obsługę różnych systemów  
multimedialnych i wspomagających 
kierowcę. Czerwonymi przyciskami 
M1/M2 można aktywować dwa za-
programowane ustawienia M Drive.

■ Regulowane w wielu płaszczy-
znach przednie fotele sportowe M 
o kubełkowym charakterze z półzin-
tegrowanymi zagłówkami zapew-
niają optymalne trzymanie boczne.

WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZEWNĘTRZNEGO:
 ■ obręcze kół M ze stopów lekkich
 ■ diodowe reflektory adaptacyjne z asystentem świateł drogowych 
i diodowe lampy tylne

 ■ automatyczna obsługa klapy tylnej
 ■ dostęp komfortowy

WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZA:
 ■ BMW Live Cockpit Professional z nawigacją i wyświetlaczem  
BMW Head-Up

 ■ przednie fotele sportowe M
 ■ skóra Merino o rozszerzonym zakresie
 ■ elektryczna regulacja foteli z funkcją pamięci ustawień foteli przednich
 ■ ogrzewanie foteli przednich
 ■ kierownica skórzana M ze szwami w kolorach M
 ■ system nagłośnienia Surround marki Harman Kardon
 ■ 2-strefowa klimatyzacja automatyczna
 ■ oświetlenie ambientowe
 ■ składane siedzenia tylne

□ 20-calowe obręcze kół M ze  
stopów lekkich Star Spoke 813 M Bi-
color czarno-szare z ogumieniem 
mieszanym, frezowane, przód 
9,5J x 20 opony 275/35 R20, tył 
10,5J x 20 opony 285/35 R20.

BMW M8 COMPETITION CABRIO.

■ 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.

■ Błyszczące elementy M Shadow 
Line o rozszerzonym zakresie  
obejmują elementy wyposażenia 
w kolorze czarnym i czarnym chro-
mie, które dyskretnie podkreślają 
sportowy wygląd auta. Oprócz  
ramki atrapy chłodnicy i lusterek ze-
wnętrznych wyposażenie zawiera 
też wkładki w bocznych skrzelach 
oraz spojler tylny.

□ Ogrzewanie szyi zapewnia  
wyjątkowy komfort podczas jazdy, 
przyjemnie ogrzewając okolice gło-
wy i barków. Przy otwartym dachu 
zintegrowany w zagłówkach foteli 
przednich system ciepłego powietrza 
regulowany jest automatycznie 
w zależności od prędkości jazdy 
i temperatury zewnętrznej. Oprócz 
tego można wybrać jeden z trzech 
poziomów temperatury.

□ 20-calowe obręcze kół M ze  
stopów lekkich Star Spoke 813  
M Bicolor czarno-szare z ogumie-
niem mieszanym, frezowane, przód 
9,5J x 20 opony 275/35 R20, tył 
10,5J x 20 opony 285/35 R20.

ZALETY WERSJI COMPETITION W SKRÓCIE:
 ■ dynamika jazdy na najwyższym poziomie
 ■ zwiększona moc silnika poprawia osiągi
 ■ bardziej bezpośredni układ kierowniczy i specjalnie dostrojony układ 
jezdny zapewniają maksymalną precyzję

 ■ sportowy układ wydechowy M z chromowanymi na czarno podwójnymi 
końcówkami rur wydechowych zachwyca wyjątkowo sportowym  
brzmieniem silnika

 □ 20-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Star Spoke 813 M  
i ekskluzywne elementy stylistyczne w błyszczącym kolorze czarnym  
nadają ostatni szlif

□ Hamulce węglowo-ceramiczne M 
zapewniają jeszcze bardziej bezpo-
średnią siłę hamowania. Hamulce 
nie ulegają korozji i są bardziej od-
porne na przegrzanie. Wyróżniają 
się bardzo niskim zużyciem  
i zmniejszają masę pojazdu, co ma 
pozytywny wpływ na zwinność,  
dynamikę i przyspieszenie. To wy-
jątkowe wyposażenie rozpoznawal-
ne jest po zaciskach hamulcowych 
w matowym kolorze złotym z logo M.



BMW M8 COUPÉ.

■ 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.

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

■ Dźwignia biegów M z przełączni-
kiem Drivelogic i przyciskiem P 
świetnie leży w dłoni i zapewnia  
wygodną obsługę.

WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZEWNĘTRZNEGO:
 ■ karbonowy dach M
 ■ obręcze kół M ze stopów lekkich
 ■ diodowe reflektory adaptacyjne z asystentem świateł drogowych  
i diodowe lampy tylne

 ■ automatyczna obsługa klapy tylnej
 ■ dostęp komfortowy

WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZA:
 ■ BMW Live Cockpit Professional z nawigacją i wyświetlaczem  
BMW Head-Up

 ■ przednie fotele sportowe M
 ■ skóra Merino o rozszerzonym zakresie
 ■ elektryczna regulacja foteli z funkcją pamięci ustawień foteli przednich
 ■ ogrzewanie foteli przednich
 ■ kierownica skórzana M ze szwami w kolorach M
 ■ podsufitka M z alcantary w kolorze antracytowym
 ■ system nagłośnienia Surround marki Harman Kardon
 ■ 2-strefowa klimatyzacja automatyczna
 ■ oświetlenie ambientowe
 ■ składane siedzenia tylne

□ 20-calowe obręcze kół M ze sto-
pów lekkich Double Spoke 810 M Jet 
Black z ogumieniem mieszanym, 
przód 9,5J x 20, opony 275/35 R20, 
tył 10,5J x 20, opony 285/35 R20.

BMW M8 COMPETITION COUPÉ.

■ 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.

□ Karbonowe fotele kubełkowe M 
z podświetlanym logo M8 łączą 
w sobie lekkość i wyścigowy charak-
ter fotela kubełkowego z funkcjonal-
nością fotela sportowego M. Ich 
kontury oferują doskonałe trzyma-
nie boczne i komfort na długich  
dystansach. Są kompatybilne z pa-
sami wielopunktowymi i dlatego 
w pełni nadają się do wyścigów.

■ Błyszczące elementy M Shadow 
Line o rozszerzonym zakresie  
obejmują elementy wyposażenia 
w kolorze czarnym i czarnym chro-
mie, które dyskretnie podkreślają 
sportowy wygląd auta. Oprócz  
ramki atrapy chłodnicy i lusterek  
zewnętrznych wyposażenie zawiera 
też wkładki w bocznych skrzelach 
oraz spojler tylny.

ZALETY WERSJI COMPETITION W SKRÓCIE:
 ■ dynamika jazdy na najwyższym poziomie
 ■ zwiększona moc silnika poprawia osiągi
 ■ bardziej bezpośredni układ kierowniczy i specjalnie dostrojony układ 
jezdny zapewniają maksymalną precyzję

 ■ sportowy układ wydechowy M z chromowanymi na czarno podwójnymi 
końcówkami rur wydechowych zachwyca wyjątkowo sportowym  
brzmieniem silnika

 □ 20-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Star Spoke 813 M  
i ekskluzywne elementy stylistyczne w błyszczącym kolorze czarnym  
nadają ostatni szlif

□ 20-calowe obręcze kół M ze sto-
pów lekkich Double Spoke 810 M Jet 
Black z ogumieniem mieszanym, 
przód 9,5J x 20, opony 275/35 R20, 
tył 10,5J x 20, opony 285/35 R20.



BMW M8 GRAN COUPÉ.

■ 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.

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

■ Kierownica M z wyprofilowanymi 
oparciami na kciuki i łopatkami 
zmiany biegów zapewnia sportowy, 
bezpośredni kontakt z kierownicą 
i maksymalną kontrolę. Wbudowane 
przyciski wielofunkcyjne pozwalają 
na obsługę różnych systemów  
multimedialnych i wspomagających 
kierowcę. Czerwonymi przyciskami 
M1/M2 można aktywować dwa za-
programowane ustawienia M Drive.

WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZEWNĘTRZNEGO:
 ■ karbonowy dach M
 ■ obręcze kół M ze stopów lekkich
 ■ diodowe reflektory adaptacyjne z asystentem świateł drogowych  
i diodowe lampy tylne

 ■ automatyczna obsługa klapy tylnej
 ■ dostęp komfortowy

WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZA:
 ■ BMW Live Cockpit Professional z nawigacją i wyświetlaczem  
BMW Head-Up

 ■ przednie fotele sportowe M
 ■ skóra Merino o rozszerzonym zakresie
 ■ elektryczna regulacja foteli z funkcją pamięci ustawień foteli przednich
 ■ ogrzewanie foteli przednich
 ■ kierownica skórzana M ze szwami w kolorach M
 ■ podsufitka M z alcantary w kolorze antracytowym
 ■ system nagłośnienia Surround marki Harman Kardon
 ■ 4-strefowa klimatyzacja automatyczna
 ■ oświetlenie ambientowe
 ■ składane siedzenia tylne

□ 20-calowe obręcze kół M ze 
stopów lekkich Star Spoke 811  
M Bicolor Jet Black z ogumieniem 
mieszanym, frezowane, przód 
9,5J x 20 opony 275/35 R20, tył 
10,5J x 20 opony 285/35 R20.

BMW M8 COMPETITION GRAN COUPÉ.

■ 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.

□ Karbonowe fotele kubełkowe M 
z podświetlanym logo M8 łączą 
w sobie lekkość i wyścigowy charak-
ter fotela kubełkowego z funkcjonal-
nością fotela sportowego M. Ich 
kontury oferują doskonałe trzyma-
nie boczne i komfort na długich  
dystansach. Są kompatybilne  
z pasami wielopunktowymi i dlatego 
w pełni nadają się do wyścigów.

■ Karbonowy dach M będący  
elementem koncepcji inteligentnej 
lekkiej konstrukcji w istotnej mierze 
obniża masę samochodu. Wykonany 
jest z tworzywa sztucznego wzmoc-
nionego włóknem węglowym 
(CFRP) i jest lżejszy od standardo-
wego dachu. Obniża więc środek 
ciężkości samochodu i zwiększa  
dynamikę jazdy.

□ 20-calowe obręcze kół M ze 
 stopów lekkich Star Spoke 813 
M  Bicolor Jet Black z ogumieniem 
mieszanym, frezowane, przód  
9,5J x 20 opony 275/35 R20, tył 
10,5J x 20 opony 285/35 R20.

ZALETY WERSJI COMPETITION W SKRÓCIE:
 ■ dynamika jazdy na najwyższym poziomie
 ■ zwiększona moc silnika poprawia osiągi
 ■ bardziej bezpośredni układ kierowniczy i specjalnie dostrojony układ 
jezdny zapewniają maksymalną precyzję

 ■ sportowy układ wydechowy M z chromowanymi na czarno podwójnymi 
końcówkami rur wydechowych zachwyca wyjątkowo sportowym  
brzmieniem silnika

 □ 20-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Star Spoke 813 M 
i ekskluzywne elementy stylistyczne w błyszczącym kolorze czarnym 
nadają ostatni szlif

□ Tapicerka ze skóry Merino i alcan-
tary HDJI czarna, kontrast pomarań-
czowy Sakhir
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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.

■ Atrapa chłodnicy z obramowaniem 
wykończona jest w perłowym  
chromie, a listwy grilla w matowym 
aluminium. Grill atrapy chłodnicy 
M850i xDrive utrzymany jest 
w błyszczącym kolorze czarnym.

■ 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.

Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego.

■ 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.

□ System nagłośnienia Diamond Surround marki Bowers & Wilkins o mocy 
1125 W z trzema diamentowymi głośnikami wysokotonowymi oferuje  
studyjne brzmienie na wszystkich miejscach w samochodzie. Dwanaście 
odpowiednio rozmieszczonych głośników gwarantuje fenomenalny odbiór 
dźwięku. Głośniki są podświetlone, co wizualnie podkreśla wybitną jakość 
brzmienia systemu.

□ BMW Live Cockpit Professional zawiera wysokiej jakości zespół ekranów obejmujący wyświetlacz kontrolny o przekątnej 12,3˝ oraz w pełni cyfrowy wy-
świetlacz wskaźników o przekątnej 12,3˝.

□ Regulowane w wielu płaszczyznach przednie fotele sportowe M o kubeł-
kowym charakterze z półzintegrowanymi zagłówkami zapewniają optymal-
ne trzymanie boczne. Poza tym istnieje możliwość indywidualnej regulacji 
szerokości oparcia. Charakterystyczna stylistyka z czarnym logo M dodat-
kowo podkreśla sportowy charakter samochodu.

■ BMW Maps z Connected  
Navigation, usługi zdalne, integracja 
smartfonów, w tym przygotowanie 
do Apple CarPlay i Android Auto, 
In-Car Experiences oraz usługi 
Concierge – pakiet Connected  
Professional zapewnia wiele opcji 
łączności w Twoim BMW. Daje Ci 
więcej komfortu i lepszą obsługę.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.
Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego.



■ 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.

■ Asystent parkowania ułatwia parkowanie samochodu2. Kamera cofania  
i asystent cofania ułatwiają manewr. Active Park Distance Control zwiększa 
ochronę przed szkodami parkingowymi. Asystent parkowania automatycznie 
parkuje samochód równolegle lub prostopadle do jezdni i wyjeżdża 
z miejsc parkingowych.

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

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.
Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego.

□ System asystujący kierowcy Professional2 oferuje optymalny komfort 
i bezpieczeństwo w krytycznych i monotonnych sytuacjach. Oprócz ele-
mentów systemu asystującego kierowcy zawiera on asystenta kierowania 
i prowadzenia po pasie ruchu z rozszerzonymi funkcjami, asystenta zatrzy-
mania awaryjnego, a także asystenta utrzymania pasa ruchu z aktywną 
ochroną przed kolizją boczną.

□ Asystent parkowania plus2 ułatwia parkowanie samochodu i manewrowa-
nie nim. Obejmuje system Surround View z Top View, Panorama View 
i zdalny widok 3D, a także wspomaganie parkowania równoległego, funkcję 
hamowania awaryjnego Active Park Distance Control, rejestrator jazdy 
BMW, asystenta parkowania z prowadzeniem wzdłużnym i poprzecznym 
oraz asystenta cofania.

■ Innowacyjna koncepcja obsługi systemu operacyjnego BMW 7 umożliwia 
jeszcze łatwiejszą obsługę funkcji samochodu np. głosowo, na ekranie  
dotykowym lub za pomocą kontrolera BMW – całkiem intuicyjnie. W tym 
celu rozszerzono funkcjonalność kontrolera BMW. Na przykład można teraz 
bezpośrednio wybrać menu aplikacji.

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.

■ 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.

□ Karbonowy dach M2 będący elementem koncepcji inteligentnej lekkiej 
konstrukcji w istotnej mierze obniża masę samochodu. Wykonany jest 
z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym (CFRP) i jest 
lżejszy od standardowego dachu. Obniża więc środek ciężkości samochodu 
i zwiększa dynamikę jazdy.

□ Szyby przeciwsłoneczne z tyłu 
i jako tylne szyby boczne ogranicza-
ją niepożądane nagrzewanie się 
wnętrza przez promienie słoneczne. 
Mocniej zabarwione szyby od słup-
ka B lepiej pochłaniają światło sło-
neczne. Przyciemnienie nie 
ogranicza widoczności na zewnątrz, 
ale utrudnia zaglądanie do tylnej 
części kabiny.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.
Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego.

■ Elementy zewnętrzne Chrome Line obejmują obramowanie i grill atrapy chłodnicy, wstawki w skrzelach, obramowania szyb, nóżki lusterek zewnętrznych 
i końcówki rur wydechowych w błyszczącym chromie. Nadaje to autu bardzo szlachetny wygląd.1

□ Elektryczny szklany dach panoramiczny z funkcją przesuwania i unosze-
nia dostarcza świeżego powietrza i zapewnia przyjemną, jasną atmosferę 
wnętrza, również w stanie zamkniętym. Otwiera i zamyka się go przyciskiem 
lub kluczykiem. Wyposażony jest w roletę przeciwsłoneczną i wiatrochron. 
Poza tym jego przeszklona powierzchnia tworzy spójną całość z przednią 
i tylną szybą.

1 Opcja niedostępna w połączeniu z błyszczącymi elementami BMW Individual  
Shadow Line o rozszerzonym zakresie. W M850i xDrive zastosowano także lusterka 
zewnętrzne M i grill atrapy chłodnicy w błyszczącym kolorze czarnym.

2 Wyposażenie standardowe M8 Coupé i M8 Gran Coupé. Opcja niedostępna w M8 Cabrio.



■ 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.

□ Ekskluzywne szklane aplikacje CraftedClarity obejmują ręcznie wykonane 
elementy stylistyczne z kryształowego szkła w kolorze kwarcu dymnego, 
które w widoczna sposób uszlachetniają wnętrze. Znaleźć je można na 
kontrolerze BMW i przycisku start/stop. Również dźwignia biegów ma eks-
trawagancki kryształ zwieńczony precyzyjnie zintegrowaną, podświetlaną 
cyfrą „8”. Stanowi to wyjątkowe dopełnienie wyglądu wnętrza i jednocześnie 
wyraża indywidualne wymagania jego właściciela.

■ Liczne diody oświetlenia ambientowego tworzą przyjemny nastrój wewnątrz auta oraz dają wyjątkowy efekt przestronności po ciemku. Kolory, jasność 
i scenariusze kolorystyczne ustawia się indywidualnie. Wyposażenie obejmuje oświetlenie konturów i kieszeni w drzwiach oraz światłowody w konsoli 
środkowej.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.
Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego.

□ Pakiet sportowy M Pro nadaje samochodowi sportowy charakter: obejmuje 
elementy stylistyczne w kolorze czarnym, takie jak sportowe hamulce M, o 1 
cal większe obręcze kół M ze stopów lekkich oraz inne elementy stylistyczne.

■ Listwy progowe z podświetlanym 
napisem „M850i”1 witają kierowcę  
i pasażerów już przy wsiadaniu do 
samochodu.

1 Standard w M850i xDrive.

■ 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.

■ Miejsce na przedmioty to m.in. schowek na rękawiczki, kieszenie 
w drzwiach przednich, przegródka na drobiazgi w konsoli środkowej oraz 
schowek w przednim podłokietniku.

■ Składane siedzenia tylne zapewniają dużą elastyczność w wykorzystaniu 
wnętrza. Obydwie części oparcia tylnej kanapy można składać indywidualnie 
w proporcjach 50:50, co ułatwia załadunek dużego bagażu, takiego jak 
 torby golfowe czy narty i deski snowboardowe. Oparcia odblokowuje się 
wygodnie dźwignią w bagażniku.

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

□ Światła laserowe BMW oferują w trybie świateł drogowych zasięg do 
600 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 za-
awansowanie technologiczne i sportowy charakter pojazdu.



NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE. 
PERFORMANCE.

■ 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.

■ Standardowa antracytowa pod-
sufitka M w połączeniu z antracyto-
wymi obiciami słupków, osłonami 
przeciwsłonecznymi i uchwytami 
dachowymi zapewnia sportową  
atmosferę we wnętrzu.

□ Błyszczące elementy M Shadow Line o rozszerzonym zakresie1 obejmują liczne elementy karoserii w matowym kolorze czarnym, czarnym chromie 
i błyszczącym kolorze czarnym.

1 Tylko w połączeniu z pakietem sportowym M Pro, pakietem M Performance lub 
pakietem M Competition.

2 Tylko do modeli M850i x Drive i M8.

□ Pasy bezpieczeństwa M z napi-
naczami i ogranicznikami siły  
naciągu mają wpleciony dyskretny 
akcent w typowych kolorach 
M i podkreślają wysokogatunkowy 
i sportowy charakter wnętrza.

■ Spojler tylny M2 podkreśla sportową sylwetkę pojazdu i odczuwalnie 
redukuje niepożądany wypór. Docisk tylnej osi zapewnia jeszcze większą 
stabilność jazdy.

□ 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 sze-
rokości oparcia. Charakterystyczna stylistyka z czarnym logo M dodatkowo 
podkreśla sportowy charakter samochodu.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE. 
PERFORMANCE.

■ 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.

■ Wydajne sportowe hamulce 
M mają duże tarcze hamulcowe 
i ekskluzywne, lakierowane w błysz-
czącym kolorze czarnym zaciski 
z napisem M.

□ Adaptacyjny układ jezdny M Professional1 gwarantuje maksymalną stabilność i dynamikę jazdy dzięki aktywnej stabilizacji przechyłów bocznych.

1 W Cabrio i Coupé tylko w połączeniu z M850i xDrive. W Gran Coupé ze wszystkimi  
silnikami.

■ 8-stopniowa sportowa skrzynia Steptronic umożliwia bardzo sportową zmianę biegów. I to zarówno automa-
tycznie, jak i ręcznie łopatkami przy kierownicy lub dźwignią biegów.



■ 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.

□ 20-calowe obręcze kół M ze  
stopów lekkich Y Spoke 728 M Jet 
Black ze sportowym ogumieniem 
mieszanym, przód 8J x 20, opony 
245/35 R20, tył 9J x 20, opony 
275/30 R20.

■ 20-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 895 M Bicolor Jet Black ze sportowym ogumieniem mieszanym, frezowane, przód 8J x 20, 
opony 245/35 R20, tył 9J x 20, opony 275/30 R20.1

KOŁA I OPONY

1 Obręcz standardowa w M850i xDrive.

□ 20-calowe obręcze kół M ze 
 stopów lekkich Y Spoke 728 M 
 Bicolor Jet Black ze sportowym 
 ogumieniem mieszanym, frezowane, 
przód 8J x 20, opony 245/35 R20, 
tył 9J x 20, opony 275/30 R20.

□ 20-calowe obręcze kół BMW  
Individual ze stopów lekkich  
V Spoke 730 I Jet Black z ogumieniem 
mieszanym i funkcją jazdy awaryjnej, 
frezowane, przód 8J x 20, opony 
245/35 R20, tył 9J x 20, opony 
275/30 R20.

□ 20-calowe obręcze kół M ze 
 stopów lekkich Double Spoke 894 
M Bicolor Jet Black, frezowane, 
z ogumieniem mieszanym i funkcją 
jazdy awaryjnej, przód 8J x 20, 
 opony 245/35 R20, tył 9J x 20, 
 opony 275/30 R20.

■ 19-calowe obręcze kół M ze 
 stopów lekkich Double Spoke 727 
M Bicolor Orbit Grey, frezowane, 
z ogumieniem mieszanym i funkcją 
jazdy awaryjnej, przód 8J x 19, 
 opony 245/40 R19, tył 9J x 19, 
 opony 275/35 R19.

■ 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.

KOLORYSTYKA KAROSERII.

■ Niemetalizowany 300 biel alpejska □ Metalizowany A96 biel mineralna □ Metalizowany C4W szary 
Skyscraper

□ Metalizowany C31 niebieski 
Portimao M

NIEMETALIZOWANE METALIZOWANE

□ Metalizowany C4E zielony  
San Remo

□ Metalizowany C1X pomarańczowy 
zachód słońca

□ Metalizowany 416 czarny karbon M□ Metalizowany 475 szafirowoczarny

BMW INDIVIDUAL

□ BMW Individual C5A mroźny  
czysty szary metalizowany

□ BMW Individual C3Z niebieski 
tanzanit metalizowany

□ BMW Individual X1G mroźny  
niebieski tanzanit metalizowany

□ BMW Individual C36 szary drawit 
metalizowany

LAKIER SPECJALNY BMW INDIVIDUAL

□ Lakier specjalny BMW Individual 
mroźna brylantowa biel metalizo-
wany

□ Lakier specjalny brylantowa biel 
BMW Individual, metalizowany

□ BMW Individual C57 czerwony 
awenturyn metalizowany

[ 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 mate-
riałów i kolorów, a także uzyskać pomoc 
w przypadku specjalnych wymagań.



■ 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.

KOLORYSTYKA WNĘTRZA.

1 Tylko w połączeniu z kierownicą skórzaną BMW Individual.

■ Skóra Merino LKMI o rozszerzonym zakresie, 
czarna z lamówką M

TAPICERKI

■ Rozszerzona tapicerka BMW Individual ze  
skóry Merino VAEX kość słoniowa

□ Rozszerzona tapicerka BMW Individual ze  
skóry Merino VAHX granat nocy i czarny

□ Rozszerzona tapicerka BMW Individual ze  
skóry Merino VAHY truflowy i czarny

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

□ Rozszerzona tapicerka BMW Individual ze  
skóry Merino VARI koniak

□Rozszerzona tapicerka BMW Individual ze  
skóry Merino VASW, czarna

□ Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry  
Merino ZBRI koniak

□ Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry  
Merino ZBSW, czarna

□ Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry  
Merino ZBEX kość słoniowa

□ Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry  
Merino ZBHX granat nocy i czarny

□ Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry  
Merino ZBHY truflowy i czarny

□ Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry  
Merino ZBHZ czerwień Fiona i czarny

□ Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry  
Merino ZBEI kość słoniowa i granat nocy1

□ Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry  
Merino ZBEJ kość słoniowa i truflowy

■ 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.

KOLORYSTYKA WNĘTRZA.

□ Listwy ozdobne M Carbon Fibre

LISTWY OZDOBNE

BMW INDIVIDUAL

□ Listwy ozdobne BMW Individual, czarny lakier 
fortepianowy

□ Listwy ozdobne BMW Individual z drewna 
szlachetnego czarnego jesionu ze srebrnym 
połyskiem

□ Listwy ozdobne z drewna szlachetnego 
jesionu słojowanego, szare metalizowane, 
błyszczące

□ Listwy ozdobne z drewna szlachetnego 
Fineline z miedzianym połyskiem, błyszczące

■ Listwy ozdobne M z aluminium Trace, ciemne



■ 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.

KOLORYSTYKA KAROSERII M8. SAMOCHODY BMW M.
KOLORY KAROSERII

BMW INDIVIDUAL

□ Metalizowany C4W szary Skyscraper □ Metalizowany C4P szary Brooklyn M □ Metalizowany 475 szafirowoczarny

□ BMW Individual C57 czerwony awenturyn me-
talizowany

□ BMW Individual C3Z niebieski tanzanit metali-
zowany

□ BMW Individual X1G mroźny niebieski tanzanit 
metalizowany

□ BMW Individual C5A mroźny czysty szary  
metalizowany

□ BMW Individual C36 szary drawit etalizowany

■ Niemetalizowany 300 biel alpejska □ Metalizowany C4G zielony Isle of Man M □ Metalizowany C1K niebieski M Marina Bay

KOŁA I OPONY

□ 20-calowe obręcze kół M ze  
stopów lekkich Double Spoke  
810 M Jet Black z ogumieniem 
mieszanym, przód 9,5J x 20, opony 
275/35 R20, tył 10,5J x 20, opony 
285/35 R20.

□ 20-calowe obręcze kół M ze  
stopów lekkich Star Spoke 811 M 
Bicolor Jet Black z ogumieniem 
mieszanym, frezowane, przód  
9,5J x 20 opony 275/35 R20, tył 
10,5J x 20 opony 285/35 R20.

□ 20-calowe obręcze kół M ze  
stopów lekkich Star Spoke 813 M 
Bicolor Jet Black z ogumieniem 
mieszanym, frezowane, przód  
9,5J x 20 opony 275/35 R20, tył 
10,5J x 20 opony 285/35 R20.

□ 20-calowe obręcze kół M ze  
stopów lekkich Star Spoke 813 M 
Bicolor czarno-szare z ogumieniem 
mieszanym, frezowane, przód  
9,5J x 20 opony 275/35 R20, tył 
10,5J x 20 opony 285/35 R20.

■ 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.

KOLORYSTYKA WNĘTRZA M8. SAMOCHODY BMW M.

1 Tylko w połączeniu z kierownicą skórzaną BMW Individual. 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. 

TAPICERKI

BMW INDIVIDUAL

□ Tapicerka ze skóry Merino i alcantary HDJI 
czarna, kontrast pomarańczowy Sakhir

□ Pełna tapicerka ze skóry Merino X3A9, srebrny 
Silverstone

□ Pełna tapicerka ze skóry Merino X3DA, 
pomarańczowy Sakhir

□ Pełna tapicerka ze skóry Merino X3JQ, beż 
Midrand

□ Pełna tapicerka ze skóry Merino X3JT, brąz 
Taruma

□ Pełna tapicerka ze skóry Merino X3SW, czarna

□ Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry 
Merino ZBEI kość słoniowa i granat nocy1

□ Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry 
Merino ZBEJ kość słoniowa i truflowy

□ Rozszerzona tapicerka ze skóry Merino LKSW 
czarna

■ Skóra Merino LKA9 o rozszerzonym zakresie, 
srebrny Silverstone, dwukolorowa

□ Pełna tapicerka ze skóry Merino i alcantary 
HEJA czarna, kontrast beż Midrand

□ Listwy ozdobne z drewna szlachetnego 
jesionu słojowanego, szare metalizowane, 
błyszczące

■ Listwy ozdobne M Carbon Fibre □ Listwy ozdobne BMW Individual z drewna 
szlachetnego czarnego jesionu ze srebrnym 
połyskiem

□ Listwy ozdobne BMW Individual, czarny lakier 
fortepianowy

BMW 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  
oryginalnych akcesoriów BMW znajdziesz dokładnie takie indywi-
dualne rozwiązanie, które pozwoli Ci poczuć zupełnie nową  
radość z jazdy.

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.

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  
dopasowane do dynamiki jazdy i stylistyki każdego modelu BMW.

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.

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.

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 dosko-
nała jakość gwarantują perfekcyjną dynamikę jazdy. Poznaj  
inspirującą doskonałość produktu: indywidualną, wyrazistą 
i  bezkompromisową.

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.

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

Dostępność przedstawionego i opisanego wyposażenia może się różnić  
w zależności od kraju. Twój dealer BMW chętnie doradzi Ci zakresie oferty oryginal-
nych akcesoriów BMW.
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BMW serii 8 Cabrio  840i 840i xDrive M850i xDrive 840d xDrive4

Silnik spalinowy

Typ napędu benzyna benzyna benzyna olej napędowy

Cylindry / zawory 6/4 6/4 8/4 6/4

Pojemność cm3 2998 2998 4395 2993

Moc kW (KM) / obr/min 245 (333)/5500–6250 245 (333)/5500–6250 390 (530)/5500–6000 250 (340)/4400

Maksymalny moment obrotowy Nm / obr/min 500/1700–4000 500/1700–4000 750/1800–4600 700/1750–2250

Skrzynia biegów automatyczna automatyczna automatyczna automatyczna

Rodzaj napędu tylny na wszystkie koła na wszystkie koła na wszystkie koła

Silnik elektryczny

Moc znamionowa kW (KM) – – – 8 (11)

Maksymalny moment obrotowy Nm – – – –5

Osiągi2

0-100 km/h s 5,5 5,2 4,1 5,1

Prędkość maksymalna km/h 2506 2506 2506 2506

Zużycie / emisja CO2
3

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (WLTP) l/100 km 8,4–8,8 8,8–9,2 10,7–11,0 6,7–7,0

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (WLTP) g/km 191–201 200–209 243–249 175–183

Wymiary / masa

Dł. / szer. / wys. mm 4851/1902/1345 4851/1902/1345 4851/1902/1345 4851/1902/1345

Rozstaw osi mm 2822 2822 2822 2822

Masa własna1 kg 1915 1990 2125 2100

Pojemność bagażnika l 280–350 280–350 280–350 280–350

Pojemność zbiornika paliwa l 68 68 68 66

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 rozporzą-

dzeniem (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 super plus 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 Wartości wstępne; brakujące dane nie były dostępne w chwili zamknięcia wydania.
6 Ograniczona elektronicznie.
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DANE TECHNICZNE.

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

BMW serii 8 Cabrio 



BMW serii 8 Coupé 840i 840i xDrive M850i xDrive 840d xDrive4

Silnik spalinowy

Typ napędu benzyna benzyna benzyna olej napędowy

Cylindry / zawory 6/4 6/4 8/4 6/4

Pojemność cm3 2998 2998 4395 2993

Moc kW (KM) / obr/min 245 (333)/5500–6250 245 (333)/5500–6250 390 (530)/5500–6000 250 (340)/4400

Maksymalny moment obrotowy Nm / obr/min 500/1700–4000 500/1700–4000 750/1800–4600 700/1750–2250

Skrzynia biegów automatyczna automatyczna automatyczna automatyczna

Rodzaj napędu tylny na wszystkie koła na wszystkie koła na wszystkie koła

Silnik elektryczny

Moc znamionowa kW (KM) – – – 8 (11)

Maksymalny moment obrotowy Nm – – – –5

Osiągi2

0-100 km/h s 5,2 4,9 3,9 4,8

Prędkość maksymalna km/h 2506 2506 2506 2506

Zużycie / emisja CO2
3

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym l/100 km 8,2–8,6 8,6–8,9 10,5–10,8 6,5–6,8

Emisja CO2 w cyklu mieszanym g/km 186–196 195–204 239–245 170–179

Wymiary / masa

Dł. / szer. / wys. mm 4851/1902/1346 4851/1902/1346 4851/1902/1346 4851/1902/1346

Rozstaw osi mm 2822 2822 2822 2822

Masa własna1 kg 1805 1870 2005 1990

Pojemność bagażnika l 420 420 420 420

Pojemność zbiornika paliwa l 68 68 68 66

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 rozporzą-

dzeniem (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 super plus 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 Wartości wstępne; brakujące dane nie były dostępne w chwili zamknięcia wydania.
6 Ograniczona elektronicznie.
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DANE TECHNICZNE.

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

BMW serii 8 Coupé



BMW serii 8 Gran Coupé 840i 840i xDrive M850i xDrive 840d xDrive4

Silnik spalinowy

Typ napędu benzyna benzyna benzyna olej napędowy

Cylindry / zawory 6 / 4 6 / 4 8 / 4 6 / 4

Pojemność cm3 2998 2998 4395 2993

Moc kW (KM) / obr/min 245 (333) / 5500–6250 245 (333) / 5500–6250 390 (530) / 5500–6000 250 (340) / 4400

Maksymalny moment obrotowy Nm / obr/min 500 / 1700–4000 500 / 1700–4000 750 / 1800–4600 700 / 1750–2250

Skrzynia biegów automatyczna automatyczna automatyczna automatyczna

Rodzaj napędu tylny na wszystkie koła na wszystkie koła na wszystkie koła

Silnik elektryczny

Moc znamionowa kW (KM) – – – 8 (11)

Maksymalny moment obrotowy Nm – – – –5

Osiągi2

0-100 km/h s 5,4 5,1 3,9 5,0

Prędkość maksymalna km/h 2506 2506 2506 2506

Zużycie / emisja CO2
3

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym l/100 km 8,4–8,9 8,7–9,3 10,7–11,0 6,7–7,1

Emisja CO2 w cyklu mieszanym g/km 191–203 199–211 243–251 174–186

Wymiary / masa

Dł. / szer. / wys. mm 5082 / 1932 / 1407 5082 / 1932 / 1407 5082 / 1932 / 1407 5082 / 1932 / 1407

Rozstaw osi mm 3023 3023 3023 3023

Masa własna1 kg 1890 1950 2085 2070

Pojemność bagażnika l 440 440 440 440

Pojemność zbiornika paliwa l 68 68 68 66

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 rozporzą-

dzeniem (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 super plus 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 Wartości wstępne; brakujące dane nie były dostępne w chwili zamknięcia wydania.
6 Ograniczona elektronicznie.
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DANE TECHNICZNE.

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

BMW serii 8 Gran Coupé



M8 Cabrio* M8 Competition 
Cabrio

M8 Coupé* M8 Competition 
Coupé

M8 Gran Coupé* M8 Competition 
Gran Coupé

Silnik spalinowy

Typ napędu benzyna benzyna benzyna benzyna benzyna benzyna

Cylindry / zawory 8/4 8/4 8/4 8/4 8/4 8/4

Pojemność cm3 4395 4395 4395 4395 4395 4395

Moc kW (KM)/obr/min 460 (625)/6000 460 (625)/6000 460 (625)/6000 460 (625)/6000 460 (625)/6000 460 (625)/6000

Maksymalny moment obrotowy Nm / obr/min 750/1800–5860 750/1800–5860 750/1800–5860 750/1800–5860 750/1800–5860 750/1800–5860

Skrzynia biegów automatyczna automatyczna automatyczna automatyczna automatyczna automatyczna

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

Osiągi2

0–100 km/h s 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2

Prędkość maksymalna km/h 2504 2504 2504 2504 2504 2504

Zużycie / emisja CO2 3

Zużycie paliwa w cyklu 
mieszanym (WLTP) l/100 km 11,2–11,6 11,2–11,6 11,3–11,4 11,3–11,4 11,2–11,6 11,2–11,6

Emisja CO2 w cyklu 
mieszanym (WLTP) g/km 261–264 255–265 257–260 251–260 255–265 255–265

Wymiary / masa

Dł. / szer. / wys. mm 4867/1907/1353 4867/1907/1353 4867/1907/1362 4867/1907/1362 5098/1943/1420 5098/1943/1420

Rozstaw osi mm 2827 2827 2827 2827 3027 3027

Masa własna1 kg 2100 2100 1975 1975 2070 2070

Pojemność bagażnika l 280–350 280–350 420 420 440 440

Pojemność zbiornika paliwa l 68 68 68 68 68 68

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) 2007/715. Dopuszczalne jest stosowanie paliwa bezołowiowego o liczbie oktanowej 91 lub wyższej i zawartości etanolu do 10% (E10). BMW zaleca  
stosowanie benzyny bezołowiowej super plus 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 stronienwww.bmw.com/wltp

4 Ograniczona elektronicznie.
* 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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DANE TECHNICZNE.

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

BMW serii 8 Cabrio 
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DANE TECHNICZNE.

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

BMW serii 8 Coupé
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DANE TECHNICZNE.

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

BMW serii 8 Gran Coupé



SERWIS BMW.
Zawsze do Twojej dyspozycji: Twój partner serwisowy BMW po-
może 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 techno-
logie diagnostyczne, szybką dostępność precyzyjnie dopasowa-
nych 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 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 innowa-
cyjnych 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 skorzy-
stać 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 
przeglądu Twojego BMW i ułatwia umówienie się na wizytę 
w serwisie BMW. To kolejny powód, by cieszyć się radością z jazdy.



Od wielu lat BMW Group zajmuje czołowe miejsca w niezależnych ratingach i rankingach zrównoważone-
go 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, opracowywanie przyjaznych dla środowiska metod 
produkcji oraz wdrażanie zrównoważonych procesów u naszych dostawców. Dzięki rozwiązaniom zwięk-
szającym wydajność, takim jak BMW EfficientDynamics, i konsekwentnej elektryfikacji pomiędzy 1995 
a 2020 r. udało się obniżyć emisję CO2 naszej europejskiej floty pojazdów o połowę. 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 całko-
wicie neutralna bilansowo 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.

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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