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WSZYSTKIE MODELE BMW 
W JEDNEJ APLIKACJI.

POBIERZ TERAZ APLIKACJĘ BMW Products  
I ODKRYJ RADOŚĆ Z JAZDY.

MODELEHIGHLIGHTS JOURNEY WYPOSAŻENIE
DANE TECHNICZNE  
I SERWIS

Warianty modelowe

Modele i pakiety  
• Model podstawowy 
• Hybryda plug-in 
• Pakiet sportowy M 
• Model M

Wyposażenie

 
Najważniejsze wyposażenie 
Koła i opony 
Kolorystyka karoserii 
Kolorystyka wnętrza 
Oryginalne akcesoria BMW

Dane techniczne

Serwis BMW

Najważniejsze cechy

 
• Wygląd zewnętrzny 
• Stylistyka wnętrza 
• Dynamika jazdy 
• Łączność i inforozrywka 
• Ładowanie
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BMW 330e:
18-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 848 M Bicolor z ogumieniem mieszanym, lakier: niebieski tanzanit BMW Individual C3Z metalizowany, 
skóra Vernasca MAOI ostrygowa z ozdobnym pikowaniem, kolor wnętrza czarny, listwy ozdobne BMW Individual z błyszczącej aluminiowej plecionki z listwą  
akcentową w perłowym chromie.

Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 1,9–1,4 
Zużycie energii w kWh/100 km (cykl mieszany): 23,9–20,5 
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 42–31

BMW M340i xDrive:
19-calowe obręcze kół ze M stopów lekkich Double Spoke 792 M Bicolor Jet Black ze sportowym ogumieniem mieszanym, lakier: mroźny niebieski tanzanit 
BMW Individual metalizowany, skóra Vernasca MANL czarna z kontrastującym niebieskim pikowaniem, kolor wnętrza: czarny, listwy ozdobne M Carbon Fibre  
z listwą akcentową w perłowym chromie.

Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 8,8–8,1
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 197–182

BMW 330i:
18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 780 Bicolor, lakier metalizowany A96 w kolorze bieli mineralnej, tapicerka Sensatec perforowany KHSW czarny, 
listwy ozdobne z aluminium z efektem siatki

Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 7,6–6,8 
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 172–154

W pełni elektryczny napęd tej hybrydy plug-in przy temperaturach poniżej 0°C jest dostępny dopiero po przejechaniu kilku kilometrów, gdy akumulator rozgrzeje 
się do temperatury roboczej.

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 02.05.2022 r. Szczegółowych informacji udzielają salony sprzedaży BMW. Zmiany konstrukcji i wyposażenia zastrzeżone.



Opisy i ilustracje zawierają wyposażenie dodatkowe

NOWA
GENERACJA RADOŚCI.



Opisy i ilustracje zawierają wyposażenie dodatkowe

Precyzja połączona z ekspresją: BMW serii 3 Touring fascynuje swoją 
dynamiczną prezencją i reprezentuje nową erę niesamowitej energii. 
Szeroka, sportowa atrapa chłodnicy doskonale harmonizuje ze 
spokojnymi konturami przednich reflektorów. Wyrazisty wzór obręczy kół 
podkreśla kształt odwróconej litery L świateł dziennych, które robią 
imponujące wrażenie i podkreślają emanujący energią wygląd pojazdu.

DOŚWIADCZ
RADOŚCI.



Opisy i ilustracje zawierają wyposażenie dodatkowe

BEZKOMPROMISOWO
DYNAMICZNE.

Stworzone, aby robić wrażenie: BMW 
serii 3 Touring wyróżnia płynna linia  
dachu i kształt bocznych szyb, co wraz 
z wydatną częścią barkową wyraża  
niepohamowaną dynamikę. Załamanie 
słupków C (tzw. Hofmeister kink)  
sprawia, że widok boczny prezentuje 
się jeszcze bardziej atletycznie.  
Wyrazisty tył wyróżniają sportowe pro-
porcje i powierzchnie w błyszczącym 
kolorze czarnym. BMW serii 3 Touring 
oferuje mnóstwo przestrzeni i wiele 
miejsca na wszelkie przygody.



Funkcjonalność połączona z komfortem: BMW serii 3 Touring 
to idealny kompan Twoich podróży. Wnętrze oferuje nie tylko 
dużo miejsca, ale też niezwykle wszechstronny bagażnik. 
W konsoli środkowej z przodu obok dźwigni biegów można 
w uchwytach z zaciskami bezpiecznie umieścić dwa napoje. 
Perforowany materiał Sensatec dostępny w wielu wariantach 
kolorystycznych daje wnętrzu wyjątkowy charakter. 

PRZESTRONNE
WNĘTRZE.

Opisy i ilustracje zawierają wyposażenie dodatkowe



FASCYNUJĄCE
INNOWACJE.

Opisy i ilustracje zawierają wyposażenie dodatkowe

Wybitnie nowatorskie: BMW serii 3 Touring 
zachwyca dużym, zakrzywionym wyświet
laczem BMW. Multisensoryczny system  
obsługi BMW iDrive z systemem operacyjnym 
BMW 8 najnowszej generacji nadaje wnętrzu 
BMW serii 3 Touring szlachetny i niezwykle 
innowacyjny wygląd.



Opisy i ilustracje zawierają wyposażenie dodatkowe

PORUSZA JĄCO
WSZECHSTRONNE.

Czy to wydajna hybryda plug-in, czy mocny silnik wysokoprężny lub  
benzynowy – BMW serii 3 Touring zachwyca wyjątkowymi osiągami  
w każdej wersji. A napęd BMW xDrive pozwala cieszyć się jeszcze  
lepszą trakcją, dynamiką jazdy i bezpieczeństwem jazdy.



Opisy i ilustracje zawierają wyposażenie dodatkowe

CZYSTA RADOŚĆ
Z JAZDY.



RADOŚĆ
ŁĄCZY.

Opisy i ilustracje zawierają wyposażenie dodatkowe

Doskonała łączność: najnowocześniejsze 
technologie, takie jak innowacyjny system 
BMW iDrive, zamieniają BMW serii 3 Touring 
w mobilne miejsce rozrywki. Dzięki Connected 
Music i Spotify możesz mieć swoją ulubioną 
muzykę zawsze przy sobie. Inteligentny asy
stent osobisty BMW pozwala Ci obsługiwać 
wiele funkcji pojazdu za pomocą sterowania 
głosowego. Kierownica skórzana M z przy
ciskami wielofunkcyjnymi i obręczą obitą  
czarną skórą Nappa jest doskonała w dotyku,  
zapewnia sportowy wygląd i dynamiczne 
wrażenia z jazdy.



Opisy i ilustracje zawierają wyposażenie dodatkowe

Doskonale przygotowane: 
BMW serii 3 Touring dowiezie Cię do 
celu bezpiecznie i w dobrym nastroju. 
Dzięki zaawansowanym systemom 
wspomagającym kierowcę i układowi 
jezdnemu, który wyznacza nowe 
standardy. 

RADOŚĆ
Z PEWNOŚCIĄ.



Opisy i ilustracje zawierają wyposażenie dodatkowe

BMW Charging umożliwia szybkie ładowanie 
akumulatorów. Czy to w domu, czy w miejscach 
publicznych – BMW serii 3 Touring ma 
odpowiednie wyposażenie do wygodnego 
ładowania zapewniające najwyższy komfort  
w każdej sytuacji związanej z ładowaniem. 

RADOŚĆ
W NOWYM WYDANIU.



Opisy i ilustracje zawierają wyposażenie dodatkowe

PRZEKONUJE
NA CAŁEJ LINII .
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PRZEGLĄD WARIANTÓW MODELOWYCH.

MODEL PODSTAWOWY 

Radość z jazdy bez granic. BMW serii 3 Touring.

PAKIET SPORTOWY M

Bezkompromisowo dynamiczne. BMW serii 3 Touring z pakietem sportowym M.

HYBRYDA PLUG-IN BMW

Z podwójnym napędem. BMW serii 3 Touring jako hybryda plug-in.

MODELE M

Brawurowy sportowiec. BMW serii 3 Touring M Performance.

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.

PRZEGLĄD WARIANTÓW MODELOWYCH.

318i 320i 330i 330i xDrive

Skrzynia biegów 8-stopniowa, 
automatyczna

8-stopniowa,
automatyczna

8-stopniowa, 
automatyczna

8-stopniowa, 
automatyczna

Cylindry/pojemność, liczba/cm3 4 / 1998 4 / 1998 4 / 1998 4 / 1998

Moc znamionowa kW (KM) 115 (156) 135 (184) 180 (245) 180 (245)

318d3 320d3 320d xDrive3 330d3 330d xDrive3

Skrzynia biegów 8-stopniowa, 
automatyczna

8-stopniowa,
automatyczna

8-stopniowa, 
automatyczna

8-stopniowa,  
automatyczna

8-stopniowa,  
automatyczna

Cylindry/pojemność, liczba/cm3 4 / 1995 4 / 1995 4 / 1995 6 / 2993 6 / 2993

Moc znamionowa kW (KM) 110 (150) 140 (190) 140 (190) 210 (286) 210 (286)

HYBRYDA PLUG-IN BMW

320e
320e  

xDrive 330e
330e

xDrive

Skrzynia biegów 8-stopniowa, 
automatyczna

8-stopniowa,
automatyczna

8-stopniowa, 
automatyczna

8-stopniowa, 
 automatyczna

Cylindry/pojemność, liczba/cm3 4 / 1998 4 / 1998 4 / 1998 4 / 1998

Moc systemowa w kW (KM) 150 (204)1, 2 150 (204)1, 2 215 (292)1, 2 215 (292)1, 2

MODELE M
M340i  
xDrive3

M340d
xDrive3

Skrzynia biegów 8-stopniowa,
automatyczna

8-stopniowa, 
automatyczna

Cylindry/pojemność, liczba/cm3 6 / 2998 6 / 2993

Moc systemowa w kW (KM) 275 (374) 250 (340)

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.

1 Generowana przez silnik spalinowy (podana wartość znamionowa) oraz silnik 
elektryczny (maksymalnie podana wartość znamionowa).

2 Moc zależy od stanu naładowania akumulatora.
3 Ten wariant silnika nie jest dostępny we wszystkich krajach. Więcej informacji 

można uzyskać u dealerów BMW.



WYBRANE WYPOSAŻENIE STANDARDOWE.
Znajdziesz tu wybrane wyposażenie standardowe swojego samochodu. Dowiedz się więcej dzięki nowej aplikacji BMW Products 
dostępnej teraz na smartfony i tablety.

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Elementy zewnętrzne

Błyszczące elementy M Shadow Line 

Błyszczące elementy M Shadow Line obejmują liczne elementy stylistyczne  
w błyszczącym kolorze czarnym dające jeszcze bardziej sportowy wygląd.

Relingi dachowe M Shadow Line 

Ekskluzywne relingi dachowe M Shadow Line o wysokim połysku służą jako podstawa 
dla bagażnika dachowego, na którym można przewozić na przykład pojemnik dachowy 
czy rowery.

Reflektory diodowe 
 
Reflektory diodowe oferują doskonałe oświetlenie, zwiększając bezpieczeństwo jazdy 
w nocy. Uwagę zwracają światła dzienne w kształcie odwróconej litery L.

Diodowe lampy tylne 
 
Lampy tylne w typowym dla marki kształcie L i diodowe elementy świetlne pozwalają 
rozpoznać samochód jako BMW również w ciemności.

Światła powitalne 
 
Aby zapewnić jeszcze większy komfort na co dzień światła powitalne włączają również 
oświetlenie wnętrza, gdy tylko otworzysz swoje BMW kluczykiem.

17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 778 
 
17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 778 Reflex Silver, 7,5J x 17, opony 
225/50 R17.

WNĘTRZE

Tkanina Hevelius 

Tkanina Hevelius EHAT, antracytowa

Listwy ozdobne w kolorze kwarcowego srebra, matowe ze strukturą

Dywaniki welurowe 

Welurowe dywaniki z przodu i z tyłu są dobrane do koloru wykładziny, dokładnie  
dopasowane i chronią przed wodą i brudem.

Oświetlenie wnętrza 
 
Od lampek do czytania po podświetlane schowki: oświetlenie wewnętrzne obejmuje 
wiele wygodnie rozmieszczonych lampek we wnętrzu.

Skórzana kierownica sportowa 

Czarna skórzana kierownica sportowa z grubą obręczą i wyprofilowanymi podparciami 
na kciuki jest szczególnie przyjemna w dotyku i świetnie leży w dłoniach.

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ I BEZPIECZEŃSTWO

Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa

Akustyczne ostrzeganie pieszych 

Akustyczne ostrzeganie pieszych generuje sztuczny odgłos jazdy, ostrzegając innych 
użytkowników dróg.

Lusterko wewnętrzne przyciemniane automatycznie 

Automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne eliminuje nieprzyjemne oślepianie 
przez światła pojazdów z tyłu.

Regulator prędkości z funkcją hamowania 

Regulator prędkości z funkcją hamowania zapamiętuje żądaną prędkość od 
ok. 30 km/h i utrzymuje ją na stałym poziomie również na zjazdach.

Park Distance Control (PDC)

Czujniki Park Distance Control (PDC) z przodu i z tyłu ułatwiają parkowanie 
i manewrowanie na niewielkich przestrzeniach.

Ogranicznik prędkości 
 
Ręczny ogranicznik prędkości umożliwia przejęcie aktualnej prędkości jako prędkości 
maksymalnej. Wystarczy naciśnięcie przycisku na kierownicy.

Asystent skupienia 
 
Asystent skupienia monitoruje prowadzenie kierowcy pod kątem objawów zmęczenia 
i w razie potrzeby zaleca przerwę w jeździe.

Ochrona boczna 
 
Wzmocnienia boczne zwiększa bezpieczeństwo w Twoim BMW. W razie kolizji funkcje 
ochrony biernej i czynnej działają razem jako całość.

Czujnik kolizji 
 
Czujnik kolizji uruchamia różne funkcje przydatne w razie wypadku, aby zwiększyć  
bezpieczeństwo i ułatwić akcję ratunkową.

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.

WYBRANE WYPOSAŻENIE STANDARDOWE.
Znajdziesz tu wybrane wyposażenie standardowe swojego samochodu. Dowiedz się więcej dzięki nowej aplikacji BMW Products  
dostępnej teraz na smartfony i tablety.

ŁĄCZNOŚĆ I INFOROZRYWKA

BMW Live Cockpit Plus 

BMW Live Cockpit Plus oferuje praktyczne funkcje, w tym nawigację, intuicyjne opcje 
obsługi i duży zakrzywiony wyświetlacz.

Zakrzywiony wyświetlacz BMW  

Jednoczęściowy zakrzywiony wyświetlacz BMW jest intuicyjny w obsłudze i łączy 
 w sobie wyświetlacz wskaźników o przekątnej 12,3˝ oraz wyświetlacz kontrolny  
o przekątnej 14,9˝.

DYNAMIKA JAZDY

Skrzynia Steptronic z łopatkami zmiany biegów 

8-stopniowa skrzynia Steptronic zapewnia wysoki komfort zmiany przełożeń  
i jazdy. Ponadto w trybie M umożliwia całkowicie ręczną zmianę biegów za pomocą 
łopatek na kierownicy.

Standardowy układ jezdny 
 
Standardowy układ jezdny zapewnia wysoką precyzję działania, zwinność i komfort 
zawieszenia. To zasługa idealnie zestrojonej osi przedniej z dwuprzegubowymi 
kolumnami resorującymi i starannie zaprojektowanej pięciowahaczowej osi tylnej.

Przełącznik właściwości jezdnych 
 
Przełącznik właściwości jezdnych pozwala wybrać komfortowy, oszczędny,  
czy zdecydowanie sportowy tryb jazdy.

KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ

Zagłówki tylne, składane 

Składane zagłówki tylnych siedzeń zapewniają lepszą widoczność przez tylną szybę.

Podłokietnik

Przyciski wielofunkcyjne na kierownicy

Szyby atermiczne i przeciwsłoneczne 

Szkło atermiczne/przeciwsłoneczne w szybach bocznych i tylnej szybie sprawia, 
że wnętrze Twojego BMW mniej nagrzewa się w słoneczne dni. Jest lekko barwione, 
dzięki czemu odbija część padającego na nie promieniowania podczerwonego.

Klimatyzacja automatyczna 

3-strefowa klimatyzacja automatyczna w wyposażeniu standardowym obejmuje 
automatyczne zamykanie obiegu (AUC) z mikrofiltrem węglowym oraz czujnikiem 
zaparowania i nasłonecznienia.

Pakiet schowków 

Praktyczny pakiet schowków oferuje dodatkowe możliwości przechowywania 
przedmiotów w Twoim BMW. W zestawie znajdują się również dwa gniazda USB.

Uchwyty na napoje 

W konsoli środkowej z przodu obok dźwigni biegów można w uchwytach z zaciskami 
bezpiecznie umieścić dwa napoje.

Podnośniki szyb, elektryczne

Wycieraczki z wbudowanymi dyszami spryskiwaczy

Osłony przeciwsłoneczne

Składane oparcie kanapy 
 
Składane siedzenia tylne z oparciem dzielonym w proporcjach 40:20:40 gwarantują 
elastyczność w transporcie osób i bagażu.

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.



Już standardowe fotele przednie  
zapewniają duży komfort. Wysokość 
siedziska, pozycja wzdłużna, kąt 
nachylenia oparcia i wysokość  
zagłówka są regulowane ręcznie.

Czarna skórzana kierownica sporto-
wa z grubą obręczą i wyprofilowa-
nymi podparciami na kciuki jest 
szczególnie przyjemna w dotyku 
i świetnie leży w dłoniach.

MODEL PODSTAWOWY.

17-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich V Spoke 778 Reflex Silver, 

7,5J x 17, opony 225/50 R17.

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE MODELU PODSTAWOWEGO:
 – błyszczące elementy M Shadow Line z relingami dachowymi
 – reflektory diodowe i diodowe lampy tylne
 – automatyczna obsługa klapy tylnej
 – obręcze kół ze stopów lekkich
 – oddzielnie otwierana tylna szyba

ELEMENTY WNĘTRZA MODELU PODSTAWOWEGO: 
 – BMW Live Cockpit Plus z zakrzywionym wyświetlaczem BMW
 – system operacyjny BMW 8 z nawigacją
 – skórzana kierownica sportowa
 – 3-strefowa klimatyzacja automatyczna
 – składane siedzenia tylne 40:20:40

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

Już standardowe fotele przednie 
zapewniają duży komfort. Wysokość 
siedziska, pozycja wzdłużna, kąt 
nachylenia oparcia i wysokość 
zagłówka są regulowane ręcznie.

Czarna skórzana kierownica sport-
owa z grubą obręczą i wyprofilowa-
nymi podparciami na kciuki jest 
szczególnie przyjemna w dotyku 
i świetnie leży w dłoniach.

HYBRYDA PLUG-IN BMW.

17-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich V Spoke 778 Reflex Silver, 
7,5J x 17, opony 225/50 R17.

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE HYBRYDY PLUG-IN:
 – błyszczące elementy M Shadow Line z relingami dachowymi
 – reflektory diodowe i diodowe lampy tylne
 – automatyczna obsługa klapy tylnej
 – obręcze kół ze stopów lekkich
 – oddzielnie otwierana tylna szyba

ELEMENTY WNĘTRZA HYBRYDY PLUG-IN:
 – BMW Live Cockpit Plus z zakrzywionym wyświetlaczem BMW
 – system operacyjny BMW 8 z nawigacją
 – skórzana kierownica sportowa
 – 3-strefowa klimatyzacja automatyczna
 – składane siedzenia tylne 40:20:40
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mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje na temat dostępności, 
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Standardowy kabel do ładowania 
(typu 2) do gniazdek domowych 
umożliwia wygodne ładowanie  
akumulatora wysokonapięciowego 
Twojego BMW ze standardowych 
gniazdek elektrycznych.



Dzięki licznym opcjom regulacji oraz 
wyższym podparciom siedziska 
i oparcia sportowe fotele przednie 
zapewniają optymalne trzymanie 
boczne.

Kierownica skórzana M z przyciskami 
wielofunkcyjnymi i obręczą obitą 
czarną skórą Nappa jest doskonała 
w dotyku, zapewnia sportowy 
wygląd i dynamiczne wrażenia  
z jazdy.

PAKIET SPORTOWY M.

18-calowe obręcze kół M ze stopów 
lekkich Double Spoke 848 M Bicolor 
Jet Black, frezowane, z ogumieniem 

mieszanym, przód 7,5J x 18, opony 
225/45 R18, tył 8,5J x 18, opony 

255/40 R18.

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE PAKIETU SPORTOWEGO M:
 – pakiet aerodynamiczny M z pasem przednim, progami oraz pasem  
tylnym w kolorze karoserii ze wstawką dyfuzora w błyszczącym kolorze 
czarnym

 – atrapa chłodnicy BMW z ekskluzywnie ukształtowanymi listwami grilla 
w matowym kolorze srebrnym i obramowaniem w perłowym chromie; 

 – alternatywnie atrapa chłodnicy BMW w błyszczącym kolorze czarnym
 – 18-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 848 M Bicolor 
Jet Black z ogumieniem mieszanym; oferowane są też inne obręcze kół

 – sportowy układ jezdny M z adaptacyjnym sportowym układem 
kierowniczym; oferowane są też inne układy jezdne

 – błyszczące elementy M Shadow Line, alternatywnie elementy 
zewnętrzne w satynowanym aluminium

 – znaczek M po bokach
 – lusterka zewnętrzne w kolorze karoserii lub w błyszczącym kolorze 
czarnym

 – relingi dachowe M Shadow Line
 – końcówka rury wydechowej w błyszczącym chromie, alternatywnie 
w błyszczącym kolorze czarnym

 – ekskluzywne lakiery metalizowane w kolorze niebieskim Portimao M lub 
szarym Brooklyn M; oferowane są też inne lakiery

ELEMENTY WNĘTRZA PAKIETU SPORTOWEGO M: 
 – listwy progowe M
 – podnóżek M i pedały M
 – sportowe fotele przednie w tapicerce z alcantary i Sensateku z perforacją 
i kontrastującym niebieskim pikowaniem, alternatywnie w tapicerce  
skórzanej Vernasca w kolorze czarnym z kontrastującym niebieskim 
stebnowaniem i z deską rozdzielczą obitą Sensatekiem z ekskluzywnym 
niebieskim stebnowaniem; oferowane są też inne tapicerki

 – kierownica skórzana M
 – kluczyk samochodowy z ekskluzywnym znaczkiem M
 – antracytowa podsufitka M
 – zestaw wskaźników ze specjalnymi wskaźnikami M
 – listwy ozdobne M z aluminium Rhombicle, antracytowe, alternatywnie 
listwy ozdobne Carbon Fibre; oferowane są też inne listwy ozdobne

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, 
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Dzięki licznym opcjom regulacji oraz 
wyższym podparciom siedziska  
i oparcia sportowe fotele przednie 
zapewniają optymalne trzymanie 
boczne.

Kierownica skórzana M z przyciska-
mi wielofunkcyjnymi i obręczą obitą 
czarną skórą Nappa jest doskonała 
w dotyku, zapewnia sportowy 
wygląd i dynamiczne wrażenia  
z jazdy.

MODELE M.

19˝ obręcze kół M ze st. lekkich 
Double Spoke 792 M Bicolor Jet 
Black, frezowane, z ogumieniem 
mieszanym i funkcją jazdy awaryjnej, 
przód 8J x 19, opony 225/40 R19, tył 
8,5J x 19, opony 255/35 R19.1

WYBRANE ELEMENTY ZEWNĘTRZNE MODELU M:
 – pakiet aerodynamiczny M
 – lusterka zewnętrzne M
 – błyszczące elementy M Shadow Line z relingami dachowymi
 – reflektory diodowe i diodowe lampy tylne
 – automatyczna obsługa klapy tylnej
 – obręcze kół M ze stopów lekkich
 – oddzielnie otwierana tylna szyba

WYBRANE ELEMENTY WNĘTRZA MODELU M:
 – BMW Live Cockpit Plus z zakrzywionym wyświetlaczem BMW
 – system operacyjny BMW 8 z nawigacją
 – fotele sportowe
 – zestaw głośnikowy Hi-Fi
 – kierownica skórzana M
 – 3-strefowa klimatyzacja automatyczna
 – składane siedzenia tylne 40:20:40
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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 
zaciski lakierowane w ekskluzywnym 
błyszczącym kolorze czerwonym 
oraz napis M i zapewniają bardzo 
wysoką skuteczność hamowania.

1 Wyposażenie dodatkowe.
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Asystent parkowania1 ułatwia par-
kowanie m.in. za pomocą kamery  

cofania, układu Active Park Distance 
Control oraz asystenta parkowania 

i cofania.

Lusterko wewnętrzne i lusterko ze-
wnętrzne kierowcy przyciemniane 

automatycznie, z elektrycznym 
składaniem lusterek zewnętrznych 

i przestawianiem lusterka pasażera 
do parkowania.

BMW Live Cockpit Professional z dużym zakrzywionym wyświetlaczem uzupełnia BMW Live Cockpit Plus o pełnokolorowy wyświetlacz Head-Up.  
Wyświetla on prędkość, wskazówki nawigacyjne itp. w bezpośrednim polu widzenia kierowcy, zapewniając lepszą widoczność i większe bezpieczeństwo.

PAKIET INNOWACJI.
Pakiet innowacji zawiera wszystkie elementy wyposażenia standardowego oraz pakietu premium i oferuje dodatkowo dalsze  
ekskluzywne wyposażenie standardowe, które sprawi, że jazda nowym BMW serii 3 Touring będzie prawdziwym przeżyciem.  
Dowiedz się więcej dzięki nowej aplikacji BMW Products dostępnej teraz na smartfony i tablety.

1 Kierowca jest odpowiedzialny za stałe nadzorowanie autonomicznego parkowania 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
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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.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.
Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego. Przedstawione wyposażenie dodatkowe nie jest wliczone  
w cenę podstawową.

Obniżony o dziesięć milimetrów adaptacyjny układ jezdny M1, 2 dostosowuje 
się elektronicznie do warunków nawierzchni i jazdy. Oprócz tego kierowca 
może wybrać przełącznikiem właściwości jezdnych charakterystykę pracy 
układu jezdnego – od komfortowej po wybitnie sportową i zwinną.

Obniżony o ok. 10 mm sportowy układ jezdny M1 wyróżnia się bardzo sporto-
wą charakterystyką i sztywniejszą amortyzacją. Oprócz tego ma sztywniejsze 
sprężyny i twardsze stabilizatory. Wszystko to razem zapewnia jeszcze  
bardziej bezpośrednie działanie zawieszenia sprzyjające wybitnie sportowej 
jeździe.

Wydajne sportowe hamulce M mają 
zaciski lakierowane w ekskluzywnym 
błyszczącym kolorze czerwonym3 
oraz napis M i zapewniają bardzo 
wysoką skuteczność hamowania.

Technologia mild hybrid oszczędza paliwo poprzez odzysk energii hamo-
wania i wspomaga silnik spalinowy podczas przyspieszania.

1 Tylko w połączeniu z adaptacyjnym sportowym układem kierowniczym.
2 Obniżenie zawieszenia nie dotyczy modeli hybrydowych plug-in.
3 Oferowane również w kolorze niebieskim.
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BMW Live Cockpit Professional z dużym zakrzywionym wyświetlaczem 
uzupełnia BMW Live Cockpit Plus o pełnokolorowy wyświetlacz Head-Up. 
Wyświetla on prędkość, wskazówki nawigacyjne itp. w bezpośrednim polu 
widzenia kierowcy, zapewniając lepszą widoczność i większe bezpieczeń-
stwo.

Podstawka do ładowania bezprzewodowego umożliwia wygodne łado-
wanie smartfona bez użycia kabla z mocą do 15 W. Aktywne chłodzenie 
chroni przed przegrzaniem.

16 głośników, wzmacniacz cyfrowy o mocy 464 W, dziewięć kanałów:  
system nagłośnienia Surround marki Harman Kardon zapewnia imponujące 
brzmienie.

Nawigacja czy integracja smart-
fonów1 – cyfrowe usługi pakietu  
Connected Professional2 oferują 
wszystko, czego potrzebujesz.

Aby zapewnić doskonałą akustykę na wszystkich miejscach, zestaw głośni-
kowy Hi-Fi za pomocą dziesięciu głośników równomiernie rozprowadza 
dźwięk po całej kabinie.

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

1 Integracja smartfonów nie jest kompatybilna z wszystkimi smartfonami i aplikacjami.
2 Integracja smartfonów jest stale dostępna w samochodzie. Okres korzystania z funkcji 

online dla map Connected Navigation wynosi trzy lata. Można go przedłużyć na koniec 
okresu w Sklepie BMW ConnectedDrive. Korzystanie z wyposażenia dodatkowego 
może wymagać innego wyposażenia dodatkowego. Działania usługi Apple CarPlay 
i usługi Google Android Auto nie można zagwarantować na stałe ze względu na ewen-
tualny przyszły rozwój techniczny (np. telefonów komórkowych). CarPlay jest znakiem 
towarowym Apple Inc. Android Auto jest znakiem towarowym Google LLC.

3 Usługa działa tylko z istniejącą umową między klientem a jego operatorem telefonii 
komórkowej, która zawiera opcję eSIM oraz 5G. Klient może zasięgnąć informacji  
u operatora telefonii komórkowej odnośnie do dostępności opcji eSIM.
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1 Kierowca jest odpowiedzialny za stałe nadzorowanie autonomicznego parkowania 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

2 Działanie systemu może być ograniczone w ciemności, we mgle lub przy mocnym 
świetle z naprzeciwka.

Prewencyjna ochrona pasażerów Active Protection podejmuje szereg  
działań mających na celu ochronę Ciebie i Twoich pasażerów w razie kolizji. 
Napina pasy bezpieczeństwa, ustawia elektrycznie sterowane fotele w pozy-
cji pionowej oraz zamyka szyby i dach przesuwny.

Asystent parkowania1 ułatwia parkowanie samochodu. Kamera cofania i 
asystent cofania ułatwiają manewr. Active Park Distance Control zwiększa 
ochronę przed szkodami parkingowymi. Asystent parkowania automatycznie 
parkuje Twoje BMW równolegle lub prostopadle do jezdni i wyjeżdża 
z miejsc parkingowych.

System asystujący kierowcy2 zapewnia wsparcie w krytycznych sytuacjach 
na drodze. W razie potrzeby automatycznie hamuje, aby uniknąć najechania 
na tył poprzedzającego pojazdu. Ponadto ostrzega przed niezamierzonym 
opuszczeniem pasa ruchu i aktywnie naprowadza Twoje BMW na właściwy 
kurs. W przypadku zagrożenia kolizją z tyłu podejmuje działania ochronne, 
a także zwraca uwagę na nadmierną prędkość.

Układ regulacji odstępu zwiększa komfort i bezpieczeństwo czynne. Przy 
prędkościach od 30 do 160 km/h kontroluje odległość od poprzedzających 
pojazdów oraz wyhamowuje pojazd do zatrzymania i ponowne rusza w 
trybie Stop&Go. Asystent ograniczeń prędkości umożliwia przejmowanie 
ograniczeń prędkości do regulatora prędkości. Ostrzeganie przed kolizją 
czołową z uruchomieniem hamulców reaguje na nieruchome przeszkody.

Z asystentem parkowania Plus1 parkowanie i manewrowanie pojazdem jest 
bardzo łatwe. Obejmuje system Surround View z Top View, Panorama View 
i Remote 3D View, a także wspomaganie parkowania równoległego, funkcję 
hamowania awaryjnego Active Park Distance Control, asystenta parkowa-
nia z prowadzeniem wzdłużnym i poprzecznym oraz asystenta cofania.

Prawdziwie wszechstronny: system asystujący kierowcy Professional2 nie 
tylko utrzymuje żądaną prędkość i odstęp od poprzedzającego pojazdu, ale 
też utrzymuje Twoje BMW na właściwym pasie ruchu poprzez korekty toru 
jazdy. Jest to odciążeniem przede wszystkim podczas długich podróży. Inne 
funkcje pomagają zapobiegać kolizjom i przekraczaniu ograniczeń prędkości.
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Składane zagłówki tylnych siedzeń zapewniają lepszą widoczność przez 
tylną szybę.

Dostęp komfortowy umożliwia dostęp do pojazdu przez wszystkie drzwi 
bez użycia kluczyka i obejmuje funkcję BMW Digital Key.1

Podparcie lędźwiowe w fotelu kierowcy ma elektryczną regulację wysokości 
i głębokości, co pozwala na ustawienie optymalnej, ergonomicznej pozycji 
siedzenia.

Elektryczny szklany dach panoramiczny doświetla wnętrze i doskonale 
komponuje się z dynamiczną stylistyką samochodu.

Elektryczna regulacja foteli przednich z funkcją pamięci fotela kierowcy  
i lusterek zewnętrznych zwiększa komfort.

1 Funkcja BMW Digital Key jest kompatybilna tylko z wybranymi smartfonami. 
 Lista kompatybilnych smartfonów znajduje się na stronie bmw.com/digitalkey.  
Do korzystania z funkcji BMW Digital Key wymagane są usługi Teleservice.
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Aby zapewnić optymalne trzymanie boczne, kierowca może dostosować fotel do wymiarów swojego ciała za pomocą regulacji szerokości oparcia.

Ogrzewanie postojowe1 z funkcją timera umożliwia ogrzewanie wnętrza 
bez konieczności uruchamiania silnika.

Oprócz elektrycznego zdalnego odblokowania oparć pakiet akcesoriów  
do bagażnika zawiera w zależności od silnika również praktyczne szyny  
ślizgowe i antypoślizgowe.2

1 Tylko w połączeniu z kluczykiem BMW z wyświetlaczem.
2 Szyny ślizgowe i antypoślizgowe nie są dostępne w modelach PHEV.
3 Tylko w połączeniu ze skórzaną kierownicą sportową i kierownicą skórzaną M.

Ogrzewanie foteli przednich umożliwia podgrzewanie całej powierzchni 
siedziska i oparcia oraz podparć bocznych.

Ogrzewanie kierownicy3 w krótkim czasie podgrzewa obręcz kierownicy,  
dając szczególnie zimą przyjemny komfort.
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Galwanizowane elementy obsługi, takie jak przełączniki szyb, mienią się  
w słońcu, tworząc szlachetne akcenty we wnętrzu.

Listwy ozdobne BMW Individual, czarny lakier fortepianowy.

Deska rozdzielcza obita Sensatekiem nadaje wnętrzu Twojego BMW  
jeszcze bardziej szlachetny charakter. Czarne obicie uzupełnia atrakcyjne 
podwójne stebnowanie.

Podsufitka M wykonana jest podobnie jak obicia słupków z tkaniny w kolorze 
antracytowym.

Oświetlenie ambientowe tworzy relaksującą atmosferę we wnętrzu pojazdu. 
Na zewnątrz na powitanie i pożegnanie zapala się grafika świetlna.
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1 Tylko w połączeniu z elementami zewnętrznymi w kolorze satynowanego aluminium.

Relingi dachowe z satynowanego 
aluminium1 stanowią bazę dla  
wielofunkcyjnego bagażnika dacho-
wego BMW.

Błyszczące elementy M Shadow 
Line obejmują liczne elementy  
stylistyczne w błyszczącym kolorze 
czarnym dające jeszcze bardziej 
sportowy wygląd.

Elementy zewnętrzne w kolorze satynowanego aluminium poprzez stylowy 
kontrast nadają Twojemu BMW szlachetny i luksusowy wygląd.

W przypadku wyboru pakietu spor-
towego M na życzenie można zre-
zygnować z zewnętrznych napisów.

Diodowe reflektory adaptacyjne  
zapewniają zawsze optymalne 
oświetlenie. Ich niebieskie elementy 
dekoracyjne i światła dzienne  
w kształcie odwróconej litery  
L tworzą ciekawy akcent wizualny.

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.1 Tylko w połączeniu z diodowymi reflektorami adaptacyjnymi.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE. 
MODELE M.

Sportowy mechanizm różnicowy M 
poprawia trakcję i stabilność jazdy, 
zwłaszcza podczas zmiany pasa 
 ruchu, pokonywania zakrętów lub  
w zmiennych warunkach drogowych.

Błyszczące elementy M Shadow 
Line o rozszerzonym zakresie obej-
mują elementy M Shadow Line oraz 
atrapę chłodnicy BMW i końcówki 
rur wydechowych w kolorze czarnym.

Pasy bezpieczeństwa M z napina-
czami i ogranicznikami siły naciągu 
mają wpleciony dyskretny akcent 
w typowych kolorach M.

Reflektory M Shadow Line1 nadają 
Twojemu BMW niepowtarzalny wy-
gląd przodu. Wybrane chromowane 
elementy wykończeniowe reflektorów 
głównych są tutaj w kolorze czarnym.

Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego. Przedstawione wyposażenie dodatkowe nie jest wliczone  
w cenę podstawową.



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.

KOŁA I OPONY.
Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego. Przedstawione wyposażenie dodatkowe nie jest wliczone  
w cenę podstawową.

1 Tylko w połączeniu z pakietem sportowym M.
2 Tylko w połączeniu z pakietem sportowym M. Wyposażenie standardowe modeli M.
3 Wyposażenie standardowe.
4 Tylko w modelach M. 

19-calowe obręcze kół M ze stopów 
lekkich Double Spoke 791 M Bicolor 
Jet Black ze sportowym ogumieniem 
mieszanym, frezowane, przód 
8J x 19, opony 225/40 R19, tył 
8,5J x 19, opony 255/35 R19.1

19˝ obręcze kół BMW Individual ze 
stopów lekkich Double Spoke 793 
I Bicolor Orbit Grey z ogumieniem 
mieszanym i funkcją jazdy awaryj-
nej, frezowane, przód 8J x 19, opony 
225/40 R19, tył 8,5J x 19, opony 
255/35 R19.

19˝ obręcze kół M ze st. lekkich  
Double Spoke 792 M Bicolor Jet 
Black, frezowane, z ogumieniem 
mieszanym i funkcją jazdy awaryjnej, 
przód 8J x 19, opony 225/40 R19,  
tył 8,5J x 19, opony 255/35 R19.4

19-calowe obręcze kół M ze stopów 
lekkich Double Spoke 791 M Jet 
Black niemetalizowane ze sporto-
wym ogumieniem mieszanym, 
przód 8J x 19, opony 225/40 R19,  
tył 8,5J x 19, opony 255/35 R19.1

18-calowe obręcze kół M ze stopów 
lekkich Double Spoke 848 M Bicolor 
Jet Black, frezowane, z ogumieniem 
mieszanym, przód 7,5J x 18, opony 
225/45 R18, tył 8,5J x 18, opony 
255/40 R18.2

18-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Double Spoke 782 Bicolor, 
Jet Black i frezowane, 7,5J x 18,  
opony 225/45 R18.

18-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich V Spoke 780 Bicolor Orbit 
Grey z ogumieniem mieszanym, 
frezowane, przód 7,5J x 18, opony 
225/45 R18, tył 8,5J x 18, opony 
255/40 R18.

18-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Multi Spoke 781 Bicolor Ferric 
Grey z ogumieniem mieszanym, 
frezowane, przód 7,5J x 18, opony 
225/45 R18, tył 8,5J x 18, opony 
255/40 R18.

17-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich V Spoke 775 Bicolor Orbit 
Grey, frezowane, 7,5J x 17, opony 
225/50 R17.

17-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich V Spoke 776 Ferric Grey,  
7,5J x 17, opony 225/50 R17.

17-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich V Spoke 778 Reflex Silver, 
7,5J x 17, opony 225/50 R17.

17-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich V Spoke 775 Reflex Silver, 
7,5J x 17, opony 225/50 R17.3



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 ZEWNĘTRZNA.

1 Tylko w połączeniu z pakietem sportowym M.

BMW Individual X1G mroźny 
niebieski tanzanit metalizowany1

Niemetalizowany 668 czarnyNiemetalizowany 300 biel alpejska Metalizowany 475 szafirowoczarny Metalizowany A75 czerwień  
Melbourne

NIEMETALIZOWANE METALIZOWANE

BMW INDIVIDUAL

[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.

Metalizowany C1M niebieski  
Phytonic

Metalizowany A96 biel mineralna Metalizowany C31 niebieski  
Portimao M1

Metalizowany C4P szary Brooklyn M1

BMW Individual C36 szary drawit 
metalizowany

Metalizowany C4W szary Skyscraper BMW Individual C3Z niebieski 
tanzanit metalizowany

BMW Individual X1F mroźny czysty 
szary metalizowany1

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 Wyposażenie standardowe.
2 Tylko w połączeniu z pakietem sportowym M.
3 Wyposażenie standardowe modeli M.
4 Tylko w połączeniu z pakietem sportowym M i fotelami sportowymi M.

TAPICERKI

ZESTAWIENIE TAPICEREK SKÓRA

Tkanina Hevelius EHAT, antracytowa1 Połączenie alcantary i Sensateku KGNL, czarne 
z perforacją, akcent: niebieski2, 3

Sensatec perforowany KHFY beż Canberra

Sensatec perforowany KHG7 czerwień Tacora Sensatec perforowany KHKC koniak Sensatec perforowany KHSW czarny

Tkanina i Sensatec KFSW czarny Skóra Vernasca MAG6 czerwień Tacora  
z ozdobnym pikowaniem

Skóra Vernasca MAH7 czarna z ozdobnym  
pikowaniem

Skóra Vernasca MAMU mokka z ozdobnym  
pikowaniem

Skóra Vernasca MANL czarna z kontrastującym 
niebieskim pikowaniem4

Skóra Vernasca MAOI ostrygowa z ozdobnym  
pikowaniem

Skóra Vernasca MAPQ koniak z ozdobnym  
pikowaniem4



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.
SKÓRA INDIVIDUAL

Rozszerzona tapicerka BMW Individual ze skóry 
Merino VAEW kość słoniowa

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

Rozszerzona tapicerka BMW Individual ze skóry 
Merino VATQ truflowa

Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry Merino 
VBEW kość słoniowa

Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry Merino 
VBHZ czerwień Fiona i czarny

Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry Merino 
VBTQ truflowa

Rozszerzona tapicerka BMW Individual ze skóry 
Merino ZAFV błękit fiordów i czarny

Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry Merino 
ZBFV błękit fiordów i czarny

Rozszerzona tapicerka BMW Individual ze skóry 
Merino ZASW, czarna

Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry Merino 
ZBSW, czarna

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 Wyposażenie standardowe.
2 Tylko w połączeniu z pakietem sportowym M.
3 Wyposażenie standardowe modeli M.

Listwy ozdobne w błyszczącym kolorze czarnym

LISTWY OZDOBNE

LISTWY OZDOBNE INDIVIDUAL

Listwy ozdobne w kolorze kwarcowego srebra, 
matowe ze strukturą1

Listwy ozdobne, aluminium z efektem siatki

Listwy ozdobne M Carbon Fibre2 Listwy ozdobne z aluminium Rhombicle,  
antracytowe3

Listwy ozdobne z drewna szlachetnego, porowaty 
dąb słojowany

Drewno szlachetne, szarobrązowy jesion,  
błyszczący

Listwy ozdobne BMW Individual, czarny lakier 
fortepianowy

Listwy ozdobne BMW Individual z aluminiowej 
plecionki, błyszczące



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 ZEWNĘTRZNA. MODELE BMW M.
KOLORY KAROSERII

Niemetalizowany 300 biel alpejska Metalizowany 475 szafirowoczarny Metalizowany A75 czerwień Melbourne

Metalizowany A96 biel mineralna Metalizowany C31 niebieski Portimao M Metalizowany C4P szary Brooklyn M

Metalizowany C4W szary Skyscraper BMW Individual C36 szary drawit metalizowany BMW Individual C3Z niebieski tanzanit  
metalizowany

BMW Individual X1F mroźny czysty szary  
metalizowany

BMW Individual X1G mroźny niebieski tanzanit 
metalizowany

BMW INDIVIDUAL

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.

KOŁA I OPONY. MODELE BMW M.

1 Wyposażenie standardowe.

19-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich 
Double Spoke 791 M Bicolor Jet Black 
ze sportowym ogumieniem mieszanym, 
frezowane, przód 8J x 19, opony 225/40 R19,  
tył 8,5J x 19, opony 255/35 R19.

19-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich 
Double Spoke 792 M Bicolor Jet Black 
ze sportowym ogumieniem mieszanym, 
frezowane, przód 8J x 19, opony 225/40 R19,  
tył 8,5J x 19, opony 255/35 R19.

19-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich 
Double Spoke 791 M Jet Black niemetalizowane 
ze sportowym ogumieniem mieszanym, przód 
8J x 19, opony 225/40 R19, tył 8,5J x 19, opony 
255/35 R19.

19˝ obręcze kół BMW Individual ze stopów  
lekkich Double Spoke 793 I Bicolor Orbit Grey 
z ogumieniem mieszanym i funkcją jazdy 
awaryjnej, frezowane, przód 8J x 19, opony 
225/40 R19, tył 8,5J x 19, opony 255/35 R19.

18-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich 
Double Spoke 848 M Bicolor Jet Black, 
frezowane, z ogumieniem mieszanym, przód  
7,5J x 18, opony 225/45 R18, tył 8,5J x 18,  
opony 255/40 R18.1



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. MODELE BMW M.

1 Wyposażenie standardowe.
2 Tylko w połączeniu z pakietem sportowym M i fotelami sportowymi M.

SKÓRA

Połączenie alcantary i Sensateku KGNL, czarne 
z perforacją, akcent: niebieski1

Skóra Vernasca MAG6 czerwień Tacora 
z ozdobnym pikowaniem

Skóra Vernasca MAH7 czarna z ozdobnym 
pikowaniem

Skóra Vernasca MAMU mokka z ozdobnym 
pikowaniem

Skóra Vernasca MANL czarna z kontrastującym 
niebieskim pikowaniem2

Skóra Vernasca MAOI ostrygowa z ozdobnym 
pikowaniem

Skóra Vernasca MAPQ koniak z ozdobnym 
pikowaniem2

Sensatec perforowany KHFY beż Canberra Sensatec perforowany KHG7 czerwień Tacora

Sensatec perforowany KHKC koniak Sensatec perforowany KHSW czarny

SKÓRA INDIVIDUAL

Rozszerzona tapicerka BMW Individual ze skóry 
Merino ZASW, czarna

Rozszerzona tapicerka BMW Individual ze skóry 
Merino ZAFV błękit fiordów i czarny

Rozszerzona tapicerka BMW Individual ze skóry 
Merino VAEW kość słoniowa

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. MODELE BMW M.

1 Wyposażenie standardowe.

SKÓRA INDIVIDUAL

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

Rozszerzona tapicerka BMW Individual ze skóry 
Merino VATQ truflowa

Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry Merino 
ZBSW, czarna

Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry Merino 
ZBFV błękit fiordów i czarny

Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry Merino 
VBEW kość słoniowa

Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry Merino 
VBHZ czerwień Fiona i czarny

Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry Merino 
VBTQ truflowa

Listwy ozdobne z drewna szlachetnego, 
porowaty dąb słojowany

Listwy ozdobne M Carbon Fibre Listwy ozdobne z aluminium Rhombicle, 
antracytowe1

LISTWY OZDOBNE

Drewno szlachetne, szarobrązowy jesion, 
błyszczący

Listwy ozdobne, aluminium z efektem siatki Listwy ozdobne BMW Individual, czarny lakier 
fortepianowy

Listwy ozdobne BMW Individual z aluminiowej 
plecionki, błyszczące



ORYGINALNE AKCESORIA BMW.
Intensywne wrażenia z jazdy jeszcze wzbogacone: do oryginal-
nego BMW najlepiej pasują oryginalne akcesoria BMW. Czy to 
koła i opony, rozwiązania transportowe i wyposażenie bagażnika, 
akcesoria wewnętrzne, komunikacja, informacja i technologia,  
akcesoria do ładowania czy M Performance Parts – w ofercie ory-
ginalnych akcesoriów BMW znajdziesz dokładnie takie indywidu-
alne rozwiązanie, które pozwoli Ci poczuć zupełnie nową radość  
z jazdy.

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

KOMUNIKACJA, INFORMACJA I TECHNOLOGIA.

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

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 inspi-
rującą 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 oryginalnych akcesoriów 
BMW.



Nowoczesny pojemnik dachowy 
w kolorze czarnym z tytanowosrebr-

nymi bokami ma pojemność  
520 l i pasuje do wszystkich syste-

mów belek dachowych BMW.  
Dwustronny system otwierania 

z potrójnym zamkiem centralnym 
po obu stronach umożliwia łatwy 

załadunek i utrudnia kradzież  
zawartości pojemnika.

19-calowe obręcze kół BMW ze 
stopów lekkich Double Spoke 793 
Bicolor Night Gold, frezowane.  
Zestaw kompletnych kół letnich  
z czujnikiem ciśnienia w oponach 
i funkcją jazdy awaryjnej.

ORYGINALNE AKCESORIA 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.

Dopasowane, wytrzymałe dywaniki 
całoroczne BMW o wysokiej krawę-
dzi i estetycznym wyglądzie chronią 
przestrzeń na nogi z przodu przez 
wilgocią i brudem. Są w kolorze 
czarnym i mają wstawkę ze stali 
szlachetnej.

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

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.

ORYGINALNE AKCESORIA BMW. MODELE M.

Stylistyka z wymiernym efektem: 
spojler dachowy M Performance 

z poliuretanu w błyszczącym kolo-
rze czarnym stanowi szlachetny, 
mocny akcent z tyłu samochodu. 

Jednocześnie przyczynia się do 
optymalizacji właściwości aerody-

namicznych nadwozia. Spojler  
doskonale pasuje do stylistyki ze-

wnętrznej samochodu, a na życze-
nie może być polakierowany 

w kolorze karoserii.

Stuprocentowa nowoczesność.  
Stuprocentowo wyścigowy charak-
ter. Stuprocentowa fascynacja. 
Dyfuzor tylny M Performance z kar-
bonu wykonywany jest w złożonym 
ręcznym procesie. Zapewnia jeszcze 
bardziej nowoczesny wygląd oraz 
w imponujący sposób podkreśla 
sportowy wygląd samochodu.

19-calowa obręcz koła M Performance 
ze stopów lekkich Y Spoke 898 M 
w kolorze Frozen Gunmetal Grey. 
Kompletne koło zimowe przednie  
z czujnikiem ciśnienia w oponach 
i funkcją jazdy awaryjnej.
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DANE TECHNICZNE.

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 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 Zasięg zależny od wielu różnych czynników, przede wszystkim: indywidualnego stylu jazdy, uwarunkowań trasy, temperatury zewnętrznej, ogrzewania lub klimatyzacji oraz  
zastanej temperatury.

5 Przy temperaturach poniżej 0°C w pełni elektryczny napęd jest dostępny dopiero po przejechaniu kilku kilometrów, gdy akumulator rozgrzeje się do temperatury roboczej.
6 Generowana przez silnik spalinowy (podana wartość znamionowa) oraz silnik elektryczny (maksymalnie podana wartość znamionowa).
7 Moc zależy od stanu naładowania akumulatora.
8 W przypadku pojazdów hybrydowych plug-in: ważone, łącznie (EC AC Charge Weighted).
9 Wartości czasu i efektu ładowania i odnoszą się do temperatury rozruchu akumulatora i otoczenia 29-33°C, przy czym wartości certyfikacyjne nie obejmują dodatkowych  

odbiorników elektrycznych, takich jak ogrzewanie foteli, wyświetlacze czy klimatyzacja.
10 Ten wariant silnika nie jest dostępny we wszystkich krajach. Więcej informacji można uzyskać u dealerów BMW.

BMW serii 3 318i 320i 330i 330i xDrive 318d10 320d10 320d xDrive10

Łączny napęd2

Typ napędu benzynowy benzynowy benzynowy benzynowy
wysokoprężny – 

mild hybrid 
48 V

wysokoprężny – 
mild hybrid 

48 V

wysokoprężny – 
mild hybrid 

48 V

Moc kW (KM) 115 (156) 135 (184) 180 (245) 180 (245) 110 (150) 140 (190) 140 (190)

Moment obrotowy Nm 250 300 400 400 320 400 400

Skrzynia biegów   8-stopniowa, 
automatyczna

8-stopniowa, 
automatyczna

8-stopniowa, 
automatyczna

8-stopniowa, 
automatyczna

8-stopniowa, 
automatyczna

8-stopniowa, 
automatyczna

8-stopniowa, 
automatyczna

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

koła

Silnik BMW TwinPower Turbo2

Cylindry 4 4 4 4 4 4 4

Pojemność cm3 1998 1998 1998 1998 1995 1995 1995

Moc znamionowa kW (KM) / obr/
min

115 (156) / 
4500–6500

135 (184) / 
5000–6500

180 (245) / 
4500–6500

180 (245) / 
4500–6500

110 (150) / 
4000

140 (190) / 
4000

140 (190) / 
4000

Znamionowy moment obrotowy Nm / obr/min 250/ 
1300–4300

300/ 
1350–4400

400/ 
1600–4000

400/ 
1600–4000

320/
1500–3000

400/
1750–2500

400/ 
1750–2500

Silnik elektryczny 5

Moc (znamionowa) / 30 minut7 kW (KM) – – – – 8 (11) / – 8 (11) / – 8 (11) / –

(Znamionowy) moment obrotowy Nm – – – – 25 25 25

Osiągi

Przyspieszenie 0–100 km/h s 8,8 7,6 6,1 6,0 8,8 7,2 7,5

Prędkość maksymalna km/h 218 230 250 250 213 229 225

Prędkość maksymalna elektr. km/h – – – – – – –

Zużycie / emisja CO2
2, 3

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP8 l/100 km 6,7–7,5 6,7–7,5 6,8–7,6 7,3–8,1 5,0–5,7 5,0–5,7 5,3–6,0

Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP g/km 151–168 151–169 154–172 164–182 132–149 132–150 139–157

Zużycie energii w cyklu mieszanym WLTP kWh / 100 km – – – – – – –

Zasięg elektryczny WLTP4 km – – – – – – –

Akumulator wysokonapięciowy/48 V, ładowanie9

Pojemność akumulatora kWh – – – – 0,46 0,46 0,46

Maksymalna moc ładowania AC kW – – – – – – –

Czas ładowania AC 0–100% h – – – – – – –

Wymiary/masy

Dł. / szer. / wys. mm 4713/1827/ 
1440

4713/1827/ 
1440

4713/1827/ 
1440

4713/1827/ 
1445

4713/1827/ 
1440

4713/1827/ 
1440

4713/1827/ 
1445

Rozstaw osi mm 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851

Masa własna1 kg 1650 1660 1675 1735 1735 1740 1800

Pojemność bagażnika l 500–1510 500–1510 500–1510 500–1510 500–1510 500–1510 500–1510

Pojemność zbiornika paliwa l 59 59 59 59 59 59 59

Masa przyczepy, opcjonalnie hamowanej 
fabrycznie do 12% / obciążenie haka kg 1300/75 1600/75 1600/75 1800/75 1800/75 1800/75 1800/75

DANE TECHNICZNE.

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 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 Zasięg zależny od wielu różnych czynników, przede wszystkim: indywidualnego stylu jazdy, uwarunkowań trasy, temperatury zewnętrznej, ogrzewania lub klimatyzacji oraz  
zastanej temperatury.

5 Przy temperaturach poniżej 0°C w pełni elektryczny napęd jest dostępny dopiero po przejechaniu kilku kilometrów, gdy akumulator rozgrzeje się do temperatury roboczej.
6 Generowana przez silnik spalinowy (podana wartość znamionowa) oraz silnik elektryczny (maksymalnie podana wartość znamionowa).
7 Moc zależy od stanu naładowania akumulatora.
8 W przypadku pojazdów hybrydowych plug-in: ważone, łącznie (EC AC Charge Weighted).
9 Wartości czasu i efektu ładowania i odnoszą się do temperatury rozruchu akumulatora i otoczenia 29-33°C, przy czym wartości certyfikacyjne nie obejmują dodatkowych  

odbiorników elektrycznych, takich jak ogrzewanie foteli, wyświetlacze czy klimatyzacja.
10 Ten wariant silnika nie jest dostępny we wszystkich krajach. Więcej informacji można uzyskać u dealerów BMW.

BMW serii 3 330d10 330d xDrive10 320e 320e xDrive 330e 330e xDrive

Łączny napęd2

Typ napędu wysokoprężny – 
mild hybrid 48 V

wysokoprężny – 
mild hybrid 48 V

benzynowy – 
hybryda plug-in

benzynowy – 
hybryda plug-in

benzynowy – 
hybryda plug-in

benzynowy – 
hybryda plug-in

Moc kW (KM) 210 (286) 210 (286) 150 (204)6, 7 150 (204)6, 7 215 (292)6, 7 215 (292)6, 7

Moment obrotowy Nm 650 650 3506 3506 4206 4206

Skrzynia biegów   8-stopniowa, 
automatyczna

8-stopniowa, 
automatyczna

8-stopniowa, 
automatyczna

8-stopniowa, 
automatyczna

8-stopniowa, 
automatyczna

8-stopniowa, 
automatyczna

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

Silnik BMW TwinPower Turbo2

Cylindry 6 6 4 4 4 4

Pojemność cm3 2993 2993 1998 1998 1998 1998

Moc znamionowa kW (KM) / obr/
min

210 (286)/ 
4000

210 (286)/ 
4000

120 (163)/ 
3900–6500

120 (163)/ 
3900–6500

135 (184)/ 
5000–6500

135 (184)/ 
5000–6500

Znamionowy moment obrotowy Nm / obr/min 650/1500–2500 650/1500–2500 300/1350–3700 300/1350–3700 300/1350–4000 300/1350–4000

Silnik elektryczny5

Moc (znamionowa) / 30 minut7 kW (KM) 8 (11) / – 8 (11) / – 80 (109) / 55 (75) 80 (109) / 55 (75) 80 (109) / 55 (75) 80 (109) / 55 (75)

(Znamionowy) moment obrotowy Nm 25 25 265 265 265 265

Osiągi

Przyspieszenie 0-100 km/h s 5,5 5,2 7,9 8,2 5,9 5,9

Prędkość maksymalna km/h 250 250 220 219 230 225

Prędkość maksymalna elektr. km/h – – 140 140 140 140

Zużycie / emisja CO2
2, 3

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP8 l/100 km 5,3–6,0 5,6–6,3 1,4–1,9 1,5–2,1 1,4–1,9 1,5–2,1

Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP g/km 140–157 148–165 31–43 34–48 31–42 35–48

Zużycie energii w cyklu mieszanym WLTP kWh / 100 km – – 18,3–16,3 19,0–16,7 23,9–20,5 27,0–21,5

Zasięg elektryczny WLTP4 km – – 52–61 48–59 53–61 47–58

Akumulator wysokonapięciowy/48 V, ładowanie9

Pojemność akumulatora kWh 0,46 0,46 11,2 11,2 11,2 11,2

Maksymalna moc ładowania AC kW – – 3,7 3,7 3,7 3,7

Czas ładowania AC 0–100% h – – 3,6 3,6 3,6 3,6

Wymiary/masy

Dł. / szer. / wys. mm 4713/1827/1440 4713/1827/1445 4713/1827/1442 4713/1827/1442 4713/1827/1442 4713/1827/1442

Rozstaw osi mm 2851 2851 2851 2851 2851 2851

Masa własna1 kg 1845 1900 1900 1955 1900 1955

Pojemność bagażnika l 500–1510 500–1510 410–1420 410–1420 410–1420 410–1420

Pojemność zbiornika paliwa l 59 59 40 40 40 40

Masa przyczepy, opcjonalnie hamowanej 
fabrycznie do 12% / obciążenie haka kg 1800/75 1800/75 1500/75 1500/75 1500/75 1500/75
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DANE TECHNICZNE.

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

BMW serii 3



BMW serii 3 M340i xDrive9 M340d xDrive9

Łączny napęd2    

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

Moc kW (KM) 275 (374) 250 (340)

Moment obrotowy Nm 500 700

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

Rodzaj napędu   na wszystkie koła na wszystkie koła

Silnik BMW TwinPower Turbo2    

Cylindry 6 6

Pojemność cm3 2998 2993

Moc znamionowa kW (KM) / obr/min 275 (374)/5500–6500 250 (340)/4400

Znamionowy moment obrotowy Nm / obr/min 500/1900–5000 700/1750–2250

Silnik elektryczny5  

Moc (znamionowa) / 30 minut6 kW (KM) 8 (11) / – 8 (11) / –

(Znamionowy) moment obrotowy Nm 25 25

Osiągi    

Przyspieszenie 0–100 km/h s 4,6 4,7

Prędkość maksymalna km/h 250 250

Prędkość maksymalna elektr. km/h – –

Zużycie/emisja CO2
2,3    

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP7 l/100 km 8,1–8,8 6,0–6,6

Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP g/km 182–197 157–173

Zużycie energii w cyklu mieszanym WLTP kWh / 100 km – –

Zasięg elektryczny WLTP4 km – –

Akumulator wysokonapięciowy/48 V, ładowanie8
   

Pojemność akumulatora kWh 0,46 0,46

Maksymalna moc ładowania AC/DC kW – –

Czas ładowania AC 0–100% h – –

Wymiary/masy    

Dł. / szer. / wys. mm 4714/1827/1440 4713/1827/1445

Rozstaw osi mm 2851 2851

Masa własna1 kg 1870 1945

Pojemność bagażnika l 500-1510 500-1510

Pojemność zbiornika paliwa l 59 59

Masa przyczepy, opcjonalnie hamowanej fabrycznie  
do 12% / obciążenie haka kg 1800/75 1800/75

DANE TECHNICZNE.

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 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 Zasięg zależny od wielu różnych czynników, przede wszystkim: indywidualnego stylu jazdy, uwarunkowań trasy, temperatury zewnętrznej, ogrzewania lub klimatyzacji oraz  
zastanej temperatury.

5 Przy temperaturach poniżej 0°C w pełni elektryczny napęd jest dostępny dopiero po przejechaniu kilku kilometrów, gdy akumulator rozgrzeje się do temperatury roboczej.
6 Moc zależy od stanu naładowania akumulatora.
7 W przypadku pojazdów hybrydowych plug-in: ważone, łącznie (EC AC Charge Weighted).
8 Wartości czasu i efektu ładowania i odnoszą się do temperatury rozruchu akumulatora i otoczenia 29-33°C, przy czym wartości certyfikacyjne nie obejmują dodatkowych  

odbiorników elektrycznych, takich jak ogrzewanie foteli, wyświetlacze czy klimatyzacja.
9 Ten wariant silnika nie jest dostępny we wszystkich krajach. Więcej informacji można uzyskać u dealerów BMW.



SERWIS BMW.
Zawsze do Twojej dyspozycji: Twój partner serwisowy BMW pomo-
że 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 naj-
wyższej jakości usługi specjalistów BMW, innowacyjne technologie 
diagnostyczne, szybką dostępność precyzyjnie dopasowanych 
oryginalnych części BMW oraz oryginalnego oleju silnikowego 
BMW. Istnieje wiele powodów, dla których warto wybrać usługi 
BMW. Ale przede wszystkim jeden: dzięki serwisowi BMW przez 
wiele lat będziesz odczuwać radość z jazdy, którą zapewni Ci tylko 
Twoje BMW.

DOSTĘPNY ZAWSZE I WSZĘDZIE: 
NASZ KOMPLEKSOWY SERWIS.

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

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

BMW SERVICE INCLUSIVE.

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

PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI BMW. 

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

APLIKACJA MY BMW.

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



Od wielu lat BMW Group zajmuje czołowe miejsca w niezależnych 
ratingach i rankingach zrównoważonego rozwoju. Te sukcesy  
i rosnące wyzwania związane z ochroną niezbędnych dożycia  
zasobów umacniają nas w tym, aby wyznaczyć zrównoważony 
rozwój jako centralny aspekt naszej strategii korporacyjnej. Jej czę-
ścią jest tworzenie koncepcji wydajnych pojazdów, opracowywanie 
przyjaznych dla środowiska metod produkcji oraz wdrażanie zrów-
noważonych procesów u naszych dostawców. Dzięki rozwiązaniom 
zwiększającym 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 całkowicie neutralna bilansowo 
pod względem emisji CO₂. Oczywiście każdy z naszych samo-
chodów można po zakończeniu eksploatacji bez problemu  
poddać recyklingowi lub utylizacji. W celu zezłomowania starego 
samochodu prosimy zwrócić się do najbliższego dealera BMW. 
Więcej informacji na ten temat na naszej stronie internetowej.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ.

NAJWIĘCEJ RADOŚCI DAJE 
SAMODZIELNE PROWADZENIE.
NIEKTÓRYCH RZECZY PO PROSTU TRZEBA DOŚWIADCZYĆ – TAK JAK 
NOWEGO BMW SERII 3. ZACHWYCAJĄCO SPORTOWE WŁAŚCIWOŚCI 
JEZDNE, WSZECHSTRONNOŚĆ W CODZIENNYM UŻYTKOWANIU, 
FASCYNUJĄCA STYLISTYKA: ZAREZERWUJ JAZDĘ PRÓBNĄ I ODKRYJ 
NOWE BMW SERII 3!



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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