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NAPĘD I UKŁAD JEZDNY.

■ Napęd na wszystkie koła BMW xDrive* adaptacyjnie  
rozdziela moment napędowy na oś przednią i tylną, poprawiając 
trakcję, dynamikę i bezpieczeństwo jazdy.

□ Adaptacyjny sportowy układ kierowniczy* z funkcją  
Servotronic zmienia wymaganą liczbę i siłę obrotów kierownicy 
zależnie od prędkości i skrętu kół.

□ Adaptacyjny układ jezdny M* 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.

□ Sportowy mechanizm różnicowy M* optymalizuje trakcję 
i stabilność jazdy przy dynamicznej jeździe oraz na nawierzchni 
o zróżnicowanych właściwościach.

1 Ograniczona elektronicznie.
2 Oficjalne wartości dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 zostały ustalone zgodnie  

z obowiązującą procedurą pomiarową i odpowiadają rozporządzeniu (UE) 2017/1151 
z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 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 niemiec-

kiego). 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

3 Dane dotyczące mocy silników benzynowych odnoszą się do paliwa o liczbie 
 oktanowej 98. Dane dotyczące zużycia odnoszą się do paliwa referencyjnego 
 zgodnie z rozporządzeniem (WE) 715/2007. Dopuszczalne jest stosowanie 
 paliwa bezołowiowego o liczbie oktanowej 91 lub wyższej i zawartości etanolu 
do 10% (E10). BMW zaleca stosowanie benzyny bezołowiowej o LO 95.

M440i xDrive4

- 6-cylindrowy silnik benzynowy M TwinPower Turbo  
o mocy 275 kW (374 KM) i momencie obrotowym 500 Nm  
(dodatkowe 8 kW (11 KM) z technologią mild hybrid)

- przyspieszenie 0–100 km/h: 4,5 s
- prędkość maksymalna: 250 km/h1

- zużycie w cyklu mieszanym2, 3: 7,5–8,2 l/100 km
- emisja CO2 w cyklu mieszanym2, 3: 170–186 g/km

430i
- 4-cylindrowy silnik benzynowy BMW TwinPower Turbo  

o mocy 180 kW (245 KM) i momencie obrotowym 400 Nm
- przyspieszenie 0–100 km/h: 5,9 s
- prędkość maksymalna: 250 km/h1

- zużycie w cyklu mieszanym2, 3: 6,6–7,4 l/100 km
- emisja CO2 w cyklu mieszanym2, 3: 149–167 g/km

NAJWAŻNIEJSZE CECHY SILNIKÓW BMW SERII 4 COUPÉ.
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4 Ten wariant silnika nie jest dostępny we wszystkich krajach. Więcej informacji można 
uzyskać u dealerów BMW. 

5 Tylko w M440i, M440i xDrive, M440d xDrive i w pakiecie sportowym M.
6 Tylko w M440i oraz M440i xDrive.

* Dostępność niektórych elementów wyposażenia i funkcji zależy od wersji silnikowej 
lub innego wyposażenia dodatkowego. Dostępność może się różnić w zależności od 
rynku. Szczegółowe informacje o okresach obowiązywania, wyposażeniu standardo-
wym i dodatkowym dostępne są na stronie www.bmw.pl, w cenniku oraz u deale-
rów BMW.

Innowacje i technologie

□ Wyposażenie dodatkowe■ Wyposażenie standardowe

■ Standardowy układ jezdny zapewnia 
wysoką precyzję działania, zwinność 
i komfort zawieszenia. To zasługa  
aluminiowej osi przedniej z dwuprzegu-
bowymi kolumnami resorującymi,  
zaawansowanej pięciowahaczowej osi 
tylnej oraz bardzo starannego zestroje-
nia wszystkich komponentów.

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

PAKIET M TECHNIK SPORTOWY UKŁAD JEZDNY M

TECHNOLOGIA MILD HYBRID

STANDARDOWY UKŁAD JEZDNY

SPORTOWA SKRZYNIA STEPTRONIC

□ Technologia mild hybrid* oszczędza 
paliwo poprzez odzysk energii hamowa-
nia i wspomaga silnik spalinowy pod-
czas przyspieszania.

□ Pakiet M Technik6 zawiera zopty-
malizowany pakiet chłodzący oraz 
wzmocnione sportowe hamulce M,  
co zapewnia optymalne osiągi również 
przy sportowej jeździe.

□ Sportowy układ jezdny M* wyróżnia 
się sportową charakterystyką ze sztyw-
niejszym ustawieniem amortyzatorów.

□ Sportowe hamulce M5, * z cztero-
tłoczkowymi zaciskami stałymi z przodu 
i jednotłoczkowymi zaciskami pływają-
cymi z tyłu w kolorze niebieskim z napi-
sem M mają duże tarcze hamulcowe, 
przez co oferują bardzo dużą skutecz-
ność hamowania.

SPORTOWE HAMULCE M



SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ.

□ System asystujący kierowcy Professional 1, * oferuje opty-
malny komfort i bezpieczeństwo w krytycznych i monotonnych 
sytuacjach. Oprócz elementów systemu asystującego kierowcy 
zawiera on asystenta kierowania i prowadzenia po pasie ruchu 
z rozszerzonymi funkcjami, asystenta zatrzymania awaryjnego, 
a także asystenta utrzymania pasa ruchu z aktywną ochroną 
przed kolizją boczną.

□ Aktywny regulator prędkości z funkcją Stop & Go w zakre-
sie prędkości od 30 do 160 km/h utrzymuje żądany odstęp 
od poprzedzającego pojazdu, zatrzymuje się i rusza z miejsca 
w trybie stop-and-go. Asystent ograniczeń prędkości umożliwia 
przejmowanie ograniczeń prędkości do regulatora prędkości. 
Ostrzeżenie przed kolizją czołową z uruchomieniem hamulców 
reaguje na zatrzymane pojazdy, pieszych i rowerzystów.

□ Załączany asystent kierowania i prowadzenia po pasie 
ruchu* z dodatkowymi funkcjami odciąża Cię w monotonnych 
sytuacjach podczas jazdy. Pomaga w utrzymaniu pojazdu 
 pośrodku pasa ruchu, wspomaga w ciasnych miejscach, a przy 
aktywnym prowadzeniu do celu ułatwia nawigację na autostra-
dach.

□ Asystent parkowania plus2, 3, * ułatwia parkowanie samo-
chodu i manewrowanie nim. Obejmuje system Surround View 
z Top View, Panorama View i Remote 3D View, a także wspoma-
ganie parkowania równoległego, funkcję hamowania awaryjnego 
Active Park Distance Control, asystenta parkowania z prowadze-
niem wzdłużnym i poprzecznym oraz asystenta cofania.

□ Asystent cofania2, * zapamiętuje ostatnie 50 m przejecha-
nych do przodu z prędkością do 35 km/h, aby w razie potrzeby 
umożliwić pokonanie tego odcinka wstecz. Przejmuje przy tym 
kierowanie, dzięki czemu kierowca może skupić się na monitoro-
waniu otoczenia pojazdu.

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

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

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

3 Tylko w M440i, M440i xDrive oraz M440d xDrive.

* Dostępność niektórych elementów wyposażenia i funkcji zależy od wersji silnikowej 
lub innego wyposażenia dodatkowego. Dostępność może się różnić w zależności od 
rynku. Szczegółowe informacje o okresach obowiązywania, wyposażeniu standar-
dowym i dodatkowym dostępne są na stronie www.bmw.pl, w cenniku oraz u dea-
lerów BMW.
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□ Adaptacyjne światła laserowe BMW* mają dwukrotnie 
większy maksymalny zasięg świateł drogowych wynoszący 
nawet 550 m.

□ W przypadku zasłabnięcia kierowcy asystent zatrzyma-
nia awaryjnego* może przez krótki czas prowadzić pojazd 
i zatrzymać go.

□ Zapobiegawcza ochrona pasażerów Active Protection 
podejmuje środki ostrożności w sytuacjach krytycznych.

□ Ostrzeganie przed ruchem poprzecznym* z uruchomie-
niem hamulców wykrywa pojazdy nadjeżdżające z boku, 
pomagając w ten sposób w zapobieganiu wypadkom.

□ Wyposażenie dodatkowe■ Wyposażenie standardowe



ŁĄCZNOŚĆ I INFOROZRYWKA.

BMW ConnectedDrive
Rozwiązania, które dają wolność.

1 Warunkiem korzystania jest konto BMW ConnectedDrive i kompatybilny smartfon. 
Dla klientów nieposiadających kompatybilnego smartfona oferowana jest wysokiej 
jakości karta klucz.

* Dostępność niektórych elementów wyposażenia i funkcji zależy od wersji silnikowej 
lub innego wyposażenia dodatkowego. Dostępność może się różnić w zależności od 
rynku. Szczegółowe informacje o okresach obowiązywania, wyposażeniu standar-
dowym i dodatkowym dostępne są na stronie www.bmw.pl, w cenniku oraz u dea-
lerów BMW.

REAL TIME TRAFFIC INFORMATION BMW OPERATING SYSTEM 7

□ Korki, roboty drogowe czy godziny 
szczytu? Real Time Traffic Information* 
(RTTI) znajdzie najszybszą i najlepszą 
drogę do celu.

□ Innowacyjna koncepcja obsługi  
BMW Operating System 7* umożliwia 
jeszcze łatwiejszą obsługę funkcji 
pojazdu np. za pomocą mowy, ekranu 
dotykowego i kontrolera iDrive.

□ BMW Live Cockpit Professional*  
zawiera wysokiej jakości zespół ekranów 
obejmujący monitor pokładowy o prze-
kątnej 10,25˝ oraz w pełni cyfrowy wy-
świetlacz wskaźników o przekątnej 12,3˝.

BMW LIVE COCKPIT PROFESSIONAL

□ 30 milionów utworów na drogę. 
 Dzięki Connected Music* swoją ulubioną 
muzykę masz zawsze przy sobie. 
 Zawsze i bezpośrednio w Twoim BMW.

CONNECTED MUSIC
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■ Sportowe fotele przednie gwarantują optymalne trzymanie 
boczne dzięki wyższym podparciom bocznym i ręcznej regulacji 
podparcia ud. Oprócz tego można regulować ręcznie pozycję 
wzdłużną fotela.

□ Jeszcze zanim silnik osiągnie temperaturę roboczą, regulowane 
trójstopniowo ogrzewanie foteli przednich szybko zapewnia 
przyjemne ciepło. Elementy grzewcze ogrzewają siedzisko, pod-
parcia boczne oraz całą powierzchnię oparcia fotela.

□ Dostęp komfortowy1 umożliwia dostęp do samochodu  
przez wszystkie drzwi oraz klapę tylną bez użycia kluczyka. 
W momencie zbliżania się do pojazdu przed automatycznym 
otwarciem drzwi włącza się oświetlenie powitalne.

□ Automatyczna obsługa pokrywy bagażnika umożliwia 
komfortowe otwieranie i zamykanie pokrywy bagażnika przyci-
skiem w boczkach drzwi lub na kluczyku samochodowym. Po-
krywa bagażnika daje się również otwierać w zwykły sposób za 
uchwyt zewnętrzny i zamykać przez naciśnięcie przycisku na 
wewnętrznym obiciu pokrywy.

□ W gorące dni aktywna wentylacja foteli przednich* przyjem-
nie chłodzi powierzchnie foteli, znacznie podwyższając komfort 
jazdy. Wentylatory w siedzisku i oparciu nawiewają powietrze na 
trzech poziomach intensywności przez perforowaną tapicerkę 
foteli.

□ 3-strefowa klimatyzacja automatyczna umożliwia automa-
tyczną regulację temperatury oddzielnie dla kierowcy i pasażera 
z przodu oraz dla pasażerów z tyłu. Oferuje też automatyczną 
recyrkulację powietrza (AUC), mikrofiltr z węglem aktywnym, 
czujnik zaparowania i nasłonecznienia oraz nawiewy powietrza 
z cyfrowym wyświetlaczem.

□ Wyposażenie dodatkowe■ Wyposażenie standardowe



■ Czarna skórzana kierownica 
sportowa z czterema ramionami 
ma wstawkę dekoracyjną w perło-
wym chromie. Gruba obręcz kie-
rownicy i wyprofilowane podparcia 
na kciuki są szczególnie przyjem-
ne w dotyku i świetnie leżą w dło-
niach.

Wybrane elementy wyposażenia modelu podstawowego:

17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 778
połączenie tkaniny i Sensateku
listwy ozdobne w błyszczącym kolorze czarnym
BMW Live Cockpit z dotykowym monitorem pokładowym o przekątnej 8,8˝, analogowy zestaw wskaźników z wyświetlaczem o przekątnej 5,1˝
skórzana kierownica sportowa
przyciski wielofunkcyjne na kierownicy
klimatyzacja automatyczna
standardowe fotele przednie
dywaniki welurowe
skrzynia Steptronic
reflektory diodowe

MODEL PODSTAWOWY.

Dowiedz się więcej dzięki nowej aplikacji BMW Products dostępnej teraz na smartfony i tablety.

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

□ 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 780 Bicolor Orbit 
Grey, frezowane, 7,5J x 18, opony 225/45 R18.

■ Sportowe fotele przednie 
 gwarantują optymalne trzymanie 
boczne dzięki wyższym podpar-
ciom bocznym i ręcznej regulacji 
podparcia ud. Oprócz tego moż-
na regulować ręcznie pozycję 
wzdłużną fotela.

□ Wyposażenie dodatkowe■ Wyposażenie standardowe



 PAKIET SPORTOWY M.

Dowiedz się więcej dzięki nowej aplikacji BMW Products dostępnej teraz na smartfony i tablety.

■
■
■

■
■
■
■

■ Wielofunkcyjna kierownica skó-
rzana M ze zintegrowaną podusz-
ką powietrzną kierowcy i logo 
M jest trójramienna. Obręcz kie-
rownicy pokryta czarną skórą 
Nappa z czarnym stebnowaniem 
i wyprofilowanym podparciem 
kciuków zapewnia sportowo  
bezpośrednie wyczucie układu 
kierowniczego.

Wyposażenie 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; 
oferowane są też inne tapicerki
kierownica skórzana M
kluczyk samochodowy z ekskluzywnym znaczkiem M
antracytowa podsufitka M
listwy ozdobne M z aluminium Tetragon; oferowane są też inne 
 listwy ozdobne

Wyposażenie zewnętrzne pakietu sportowego M:

pakiet aerodynamiczny M z pasem przednim, progami oraz pasem 
tylnym w kolorze karoserii z dwuczęściową wstawką dyfuzora w me-
talizowanym kolorze Dark Shadow i błyszczącym kolorze czarnym
diodowe reflektory przeciwmgłowe
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 BMW Individual w satynowanym aluminium
znaczek M po bokach
ozdobne listwy dachowe w kolorze karoserii
końcówka rury wydechowej w błyszczącym chromie, alternatywnie 
w błyszczącym kolorze czarnym*
ekskluzywny lakier metalizowany M w kolorze niebieskim Portimao; 
oferowane są też inne lakiery

■

■
■

■

■

■
■
□

□

* Dostępność niektórych elementów wyposażenia i funkcji zależy od wersji silnikowej 
lub innego wyposażenia dodatkowego. Dostępność może się różnić w zależności  
od rynku. Szczegółowe informacje o okresach obowiązywania, wyposażeniu 

 standardowym i dodatkowym dostępne są na stronie www.bmw.pl, w cenniku oraz 
u dealerów BMW.
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□ Regulowane w wielu płaszczy-
znach przednie fotele sportowe 
M* o kubełkowym charakterze 
z półzintegrowanymi zagłówkami 
zapewniają optymalne trzymanie 
boczne. Poza tym istnieje  
możliwość indywidualnej regulacji 
szerokości oparcia. Charaktery-
styczna stylistyka z czarnym logo 
M dodatkowo podkreśla sportowy 
charakter samochodu.

□ 19-calowe obręcze kół M 
ze stopów lekkich Double 
 Spoke 797 M Bicolor Jet Black, 
matowe, z ogumieniem mie-
szanym i funkcją jazdy awaryj-
nej, 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 z ogu-
mieniem mieszanym, frezowa-
ne, przód 7,5J x 18, opony 
225/45 R18, tył 8,5J x 18, opo-
ny 255/40 R18.

□ Wyposażenie dodatkowe■ Wyposażenie standardowe

□ Antracytowa podsufitka M: podsufitka, tylna półka oraz słupki obite 
są tkaniną w kolorze antracytowym.



Różnicę widać, słychać i czuć: BMW M440i xDrive Coupé może pochwalić się 6-cylindrowym silnikiem M TwinPower Turbo 
o mocy 275 kW (374 KM). Specjalnie zestrojone sportowe zawieszenie M oraz adaptacyjny sportowy układ kierowniczy 
gwarantują absolutną kontrolę dzięki precyzyjnemu prowadzeniu i zachowaniu na zakrętach. Również stylistyka wyraźnie 
podkreśla dynamikę samochodu: czy to pionowa atrapa chłodnicy BMW ze stylizowaną siatką, czy podwójne końcówki rur 
wydechowych, kierownica skórzana M czy ergonomiczne fotele sportowe – liczne detale podkreślają atletyczny charakter 
i tworzą wyścigową atmosferę nawet podczas codziennej jazdy.

BMW M440i xDRIVE COUPÉ.

■ Spojler tylny M podkreśla sportową sylwetkę pojazdu i odczuwalnie 
redukuje niepożądany wypór.

■ Komponenty aerodynamiczne zapewniają jeszcze bardziej sportowy 
wygląd. Pakiet aerodynamiczny M obejmuje pas przedni i tylny oraz 
progi. Wstawka w poszyciu zderzaka tylnego wykonana jest w błysz-
czącym kolorze czarnym.
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■ Oznaczenie modelu BMW M440i xDrive znajduje się na klapie 
 tylnej po prawej stronie i wykonane jest w kolorze Cerium Grey.

□ W pełni cyfrowy zestaw wskaźników z ekskluzywnym oznaczeniem 
modelu „M440i” tworzy w kokpicie pełną adrenaliny atmosferę, którą 
dodatkowo wzmocnia kompaktowa kierownica skórzana M z łopatkami 
zmiany biegów.

□ Wyposażenie dodatkowe■ Wyposażenie standardowe



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

Lakier metalizowany BMW Individual w kolorze szarego drawitu w imponujący sposób 
podkreśla sportowo-elegancki charakter BMW serii 4 Coupé. Ciemnoszary kolor bazowy 
uszlachetniony żółtymi pigmentami Xirallic tworzy niepowtarzalny efekt szczególnie 
 widoczny w intensywnym świetle słonecznym.

Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry Merino w kolorze 
 czerwieni Fiona i czarnym produkowana jest wyłącznie  
z wyselekcjonowanej nieskazitelnej skóry premium. Kunsztowny, 
naturalny proces garbowania doskonale podkreśla gruby, 
 oddychający i trwały charakter skóry.

Listwy ozdobne BMW Individual z porowatego drewna szlachetnego Fineline w kolorze 
czarnym ze srebrnym połyskiem uzupełniają wnętrze nowoczesnym i ekskluzywnym 
 wyglądem.

Jeśli ktoś ma decydować, to właśnie Ty: BMW Individual oferuje szeroki zakres opcji umożliwiających 
dostosowanie BMW serii 4 Coupé do indywidualnych potrzeb. Osobiste wrażenia z jazdy wzbogacą typową 
radość z jazdy BMW. Spośród szerokiej gamy szczególnie wysokiej jakości opcji wyposażenia wybierz 
zestaw, który najbardziej Ci odpowiada. Niezależnie od tego, czy chodzi o fascynujący lakier, imponującą 
pełną tapicerkę skórzaną czy perfekcyjnie dobrane, wysokiej jakości detale. Nadaj swoim inspiracjom 
doskonałą postać dzięki samochodowi, który pasuje do Twoich pomysłów w najdrobniejszych szczegółach. 
BMW Individual – wyraz osobowości.



INNE WYPOSAŻENIE.

Dowiedz się więcej dzięki nowej aplikacji BMW Products dostępnej teraz na smartfony i tablety.

□ Lampy M Shadow Line mają wszystkie chromowane elementy 
w  reflektorach głównych w wersji czarnej, co nadaje im niepowtarzalny 
wygląd.

□ Pakiet karbonowych elementów zewnętrznych M2 podkreśla sportowy 
charakter samochodu. Boczne elementy prowadzenia powietrza w zde-
rzaku przednim oraz lusterka zewnętrzne wykonane są z tworzywa 
sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym (CFRP). Pakiet uzu-
pełnia wstawka dyfuzora z tyłu i spojler tylny o specjalnej geometrii.

□ Lusterka zewnętrzne są w błyszczącym kolorze czarnym*, a nie 
w kolorze karoserii. Podkreślają sportowy wygląd samochodu i dodają 
mu indywidualności.

□ Błyszczące elementy M Shadow Line obejmują liczne elementy 
 wyposażenia w błyszczącym kolorze czarnym. Są to listwy szybowe, 
obramowania szyb oraz ramki, trójkąty i nóżki lusterek zewnętrznych.

□ Adaptacyjne światła laserowe BMW* oferują w trybie świateł drogo-
wych zasięg do 550 m – niemal dwukrotnie większy niż konwencjonalne 
reflektory. Dzięki lepszej widoczności po zmroku znacznie zwiększa 
to bezpieczeństwo. Niebieskie akcenty i napis „BMW Laser” w reflekto-
rach podkreślają zaawansowanie technologiczne i sportowy charakter 
pojazdu.

1 Tylko w M440i, M440i xDrive oraz M440d xDrive.
2 Tylko w M440i, M440i xDrive, M440d xDrive i w pakiecie sportowym M.
3 W tym modelu nie jest obecnie oferowana funkcja dotykowego kontrolera BMW.

* Dostępność niektórych elementów wyposażenia i funkcji zależy od wersji silnikowej 
lub innego wyposażenia dodatkowego. Dostępność może się różnić w zależności od 
rynku. Szczegółowe informacje o okresach obowiązywania, wyposażeniu standar-
dowym i dodatkowym dostępne są na stronie www.bmw.pl, w cenniku oraz u dea-
lerów BMW.

□ Karbonowy dach M1 będący elementem koncepcji inteligentnej lekkiej 
konstrukcji w istotnej mierze obniża masę samochodu. Wykonany jest 
z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym (CFRP) 
i waży o około 7 kg mniej od standardowego dachu. Obniża więc  środek 
ciężkości samochodu i zwiększa dynamikę jazdy.
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□ Oświetlenie ambientowe z ambientowym oświetleniem konturowym 
w drzwiach tworzy relaksującą, przytulną atmosferę wewnątrz pojazdu. 
Jedenaście ściemnialnych kompozycji świetlnych oferuje również funk-
cję dynamiczną w czterech zastosowaniach. Welcome Light Carpet 
oświetla przy wsiadaniu i wysiadaniu strefę przed drzwiami samochodu.

□ Szklany dach z funkcją przesuwania i unoszenia, z elektrycznie  
przesuwaną podsufitką, zabezpieczeniem przed zakleszczeniem oraz 
otwieraniem i zamykaniem komfortowym zapewnia indywidualną regu-
lację przepływu powietrza, a tym samym przyjemny klimat wewnątrz 
samochodu. Wbudowany wiatrochron zapobiega przeciągom wewnątrz 
pojazdu i minimalizuje szum wiatru.

□ BMW Live Cockpit Professional* z funkcją nawigacji zawiera  wysokiej 
jakości zespół ekranów obejmujący dotykowy wyświetlacz  centralny 
o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 10,25˝ oraz w pełni cyfrowy wy-
świetlacz wskaźników o przekątnej 12,3˝. System operacyjny BMW 7 
obsługuje się wygodnie za pomocą kontrolera iDrive Touch3.

□ Pasy bezpieczeństwa M2 z napinaczami i ogranicznikami siły naciągu 
mają wpleciony dyskretny akcent w typowych kolorach M.

□ Wielofunkcyjna kierownica skórzana M ze zintegrowaną poduszką 
powietrzną kierowcy i logo M jest trójramienna. Obręcz kierownicy po-
kryta czarną skórą Nappa z czarnym stebnowaniem i wyprofilowanym 
podparciem kciuków zapewnia sportowo bezpośrednie wyczucie ukła-
du kierowniczego.

□ Sportowe hamulce M2, * z czterotłoczkowymi zaciskami stałymi 
z przodu i jednotłoczkowymi zaciskami pływającymi z tyłu w kolorze 
czerwonym z napisem M mają duże tarcze hamulcowe, przez co 
 oferują bardzo dużą skuteczność hamowania.

□ Wyposażenie dodatkowe■ Wyposażenie standardowe



INNE WYPOSAŻENIE.

Dowiedz się więcej dzięki nowej aplikacji BMW Products dostępnej teraz na smartfony i tablety.

1 Z polaryzacyjnymi okularami przeciwsłonecznymi wskazania wyświetlacza BMW 
Head-Up widoczne są w ograniczonym zakresie. Wyświetlane elementy zależą od  
wyposażenia. Wskazania zakładają posiadanie dalszego wyposażenia dodatkowego.

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

3 Możliwe indukcyjne ładowanie zgodnie ze standardem QI kompatybilnych telefonów 
komórkowych. Do wybranych smartfonów bez funkcji ładowania indukcyjnego zgod-
nie ze standardem QI dostępne są w ofercie oryginalnych akcesoriów BMW specjal-
ne etui do ładowania.

□ Duży, pełnokolorowy wyświe-
tlacz BMW Head-Up1, * poprzez  
projekcję optyczną transmituje 
wszystkie informacje istotne pod-
czas jazdy w bezpośrednim polu 
widzenia kierowcy, ułatwiając mu 
skupienie się na drodze. W zależ-
ności od wyposażenia wyświetlane 
są na przykład aktualna prędkość, 
wskazówki nawigacyjne, wskaza-
nie ograniczenia prędkości i zaka-
zu wyprzedzania oraz listy 
kontaktów i odtwarzania.

□ Zawsze najnowsza wersja oprogramowania. Dzięki zdalnej 
 aktualizacji oprogramowania Twoje BMW będzie zawsze aktualne*. 
Aktualizacje można pobierać w prosty sposób za pośrednictwem 
 aplikacji My BMW lub karty SIM zainstalowanej w samochodzie,  
a następnie instalować je. W ten sposób można również aktywować 
nowe funkcje w samochodzie.

□ Doskonale brzmiący system nagłośnienia Surround marki Harman 
Kardon ma wzmacniacz cyfrowy o mocy 464 W z 9 kanałami i 16 gło-
śników z chromowanymi aplikacjami. Gwarantuje on klarowne, prze-
strzenne brzmienie. Korekcja dźwięku działająca zależnie od prędkości 
precyzyjnie równoważy wpływ odgłosów jazdy.

□ System asystujący kierowcy2, * obejmuje działające na bazie kamery 
ostrzeżenie przed kolizją czołową z uruchomieniem hamulców, asy-
stenta ograniczeń prędkości ze wskazaniem ograniczenia prędkości 
i zakazu wyprzedzania z funkcją przewidywania oraz ostrzeganie 
przed zjechaniem z pasa ruchu. Ponadto urządzenia radarowe obej-
mują ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z tyłu, ostrzeganie przy 
zmianie pasa ruchu i ostrzeganie przed kolizją z tyłu.

□ BMW Maps – Connected Navigation* wyróżnia się dużą dokładno-
ścią przewidywanego czasu przybycia, niezwykle szybkim obliczaniem  
trasy i uproszczonym wprowadzaniem celu podróży. Jest to możliwe 
dzięki swobodnemu wprowadzaniu tekstu. Dynamiczne obliczanie  
trasy w chmurze bezpośrednio dostosowuje zalecenia dotyczące trasy 
do wszelkich zmian sytuacji w ruchu drogowym.
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4 Kierowca jest odpowiedzialny za stałe nadzorowanie autonomicznego parkowania 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

* Dostępność niektórych elementów wyposażenia i funkcji zależy od wersji silnikowej 
lub innego wyposażenia dodatkowego. Dostępność może się różnić w zależności od 

rynku. Szczegółowe informacje o okresach obowiązywania, wyposażeniu  
standardowym i dodatkowym dostępne są na stronie www.bmw.pl, w cenniku  
oraz u dealerów BMW.

□ System telefoniczny z ładowaniem bezprzewodowym3 obejmuje 
nieckę z funkcją ładowania bezprzewodowego i drugim mikrofonem 
zapewniającym lepszą słyszalność kierowcy i pasażera. Połączenie 
z anteną dachową zapewnia optymalną łączność z siecią komórkową. 
Złącze Bluetooth umożliwia jednoczesne podłączenie dwóch telefonów 
komórkowych i jednego odtwarzacza audio. Do tego dochodzi przygo-
towanie do hotspotu Wi-Fi.

□ Bezdotykowe otwieranie i zamykanie pokrywy bagażnika* jest czę-
ścią wyposażenia dostępu komfortowego. W sytuacji, gdy nie ma wol-
nej ręki, aby otworzyć lub zamknąć pokrywę bagażnika, wystarczy 
odpowiednio skierowany ruch stopą pod zderzakiem tylnym i proces 
uruchamia się automatycznie. Wystarczy mieć przy sobie kluczyk sa-
mochodowy.

□ Asystent parkowania4, * samoczynnie parkuje samochód równolegle 
lub prostopadle do jezdni i wyparkowuje go. Włącza się przyciskiem 
parkowania lub po wybraniu biegu wstecznego. System przejmuje 
wszystkie czynności kierowania, jazdy i hamowania, a kierowca musi 
tylko nadzorować parkowanie.

□ Surround View* obejmuje działające na bazie kamery funkcje Top 
View, Panorama View i 3D View. Kamery z przodu, z tyłu i w lusterkach 
zewnętrznych dają na monitorze pokładowym kąt widzenia 360° wokół 
pojazdu oraz widok z góry. Panorama View ułatwia ostrożne wjeżdża-
nie przy ograniczonej widoczności na skrzyżowania i na wyjazdach.

□ Adaptacyjny układ jezdny M* 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.

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

□ Wyposażenie dodatkowe■ Wyposażenie standardowe



Dowiedz się więcej dzięki nowej aplikacji BMW Products dostępnej teraz na smartfony i tablety.

KOLORYSTYKA KAROSERII.

[ Konfigurator BMW ] Skonfiguruj swoje całkowicie indywidualne BMW.  
Do wyboru są wszystkie silniki, kolory i elementy wyposażenia. Więcej na stronie  
www.bmw.pl/konfigurator

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

□ Niemetalizowany 300 biel alpejska1 □ Metalizowany A96 biel mineralna2■ Niemetalizowany 668 czarny

□ Metalizowany C1X pomarańczowy zachód 
słońca

□ Metalizowany C2Y bazaltowy □ Metalizowany C4E zielony San Remo2

□ Metalizowany 475 szafirowoczarny2

□ Metalizowany C4F niebieski Arctic Race2
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1 Standard w M440i, M440i xDrive, M440d xDrive i w pakiecie sportowym M.
2 Opcjonalnie również w M440i, M440i xDrive, M440d xDrive i w pakiecie sportowym M.
3 Tylko w M440i, M440i xDrive, M440d xDrive i w pakiecie sportowym M.

BMW INDIVIDUAL

□ BMW Individual C36 szary drawit,
metalizowany2

□ BMW Individual C57 czerwony awenturyn 
metalizowany2

□ Lakier specjalny BMW Individual mroźny 
głęboki szary metalizowany2

□ BMW Individual C3Z niebieski tanzanit, 
metalizowany2

□ BMW Individual X1E mroźny niebieski 
 Portimao, metalizowany2

□ Metalizowany C31 niebieski M Portimao3 □ Metalizowany C4P szary Brooklyn M3

□ Lakier specjalny BMW Individual 
 brylantowa biel, metalizowany2

□ Wyposażenie dodatkowe■ Wyposażenie standardowe

PAKIET SPORTOWY M



Dowiedz się więcej dzięki nowej aplikacji BMW Products dostępnej teraz na smartfony i tablety.

Dostępność

Dostępność

Dostępność

DostępnośćSENSATEC

■ Standard

■ Pakiet sportowy M

POŁĄCZENIE TKA-
NINY I SENSATEKU

POŁĄCZENIE 
ALCANTARY  
I SENSATEKU

SKÓRA

Tkanina i Sensatek 
KFSW czarny

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

□ Pakiet sportowy M□ Standard
□ Pakiet sportowy M

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

□ Pakiet sportowy M

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

□ Pakiet sportowy M

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

Skóra Vernasca MAFO 
beż Canberra z ozdob-
nym pikowaniem, kolor 
wnętrza: czarny*

Skóra Vernasca MAG6, 
czerwień Tacora 
z ozdobnym pikowa-
niem, kolor wnętrza: 
czarny

Skóra Vernasca MANL, 
czarna z kontrastują-
cym niebieskim  
pikowaniem, kolor 
wnętrza: czarny*

Skóra Vernasca MAH7 
czarna z ozdobnym 
 pikowaniem, kolor 
wnętrza: czarny

Skóra Vernasca MAOI 
ostrygowa z ozdob-
nym pikowaniem, kolor 
wnętrza: czarny

Skóra Vernasca MAMU 
mokka z ozdobnym 
 pikowaniem, kolor 
wnętrza: czarny

Skóra Vernasca MAPQ 
koniak z ozdobnym 
 pikowaniem, kolor 
wnętrza: czarny*

KOLORYSTYKA WNĘTRZA.

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.

* Dostępność niektórych elementów wyposażenia i funkcji zależy od wersji silnikowej lub 
innego wyposażenia dodatkowego. Dostępność może się różnić w zależności od rynku. 
Szczegółowe informacje o okresach obowiązywania, wyposażeniu standardowym 
i  dodatkowym dostępne są na stronie www.bmw.pl, w cenniku oraz u dealerów BMW.

Sensatec KHSW  
perforowany, czarny*

Sensatec perforowany 
KHFR beż Canberra*

Sensatec perforowany 
KHFS beż Canberra*

Sensatec perforowany 
KHKC koniak*

Sensatec perforowany 
KHG7 czerwień  
Tacora*
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Dostępność Dostępność

Dostępność

LISTWY OZDOBNE

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

Rozszerzona tapicerka 
BMW Individual ze 
skóry Merino VAEW, 
kość słoniowa, kolor 
wnętrza: czarny

Rozszerzona tapicerka 
BMW Individual ze 
skóry Merino ZASW 
czarny, kolor wnętrza: 
czarny

Rozszerzona tapicerka 
BMW Individual ze 
skóry Merino VAHZ 
czerwień Fiona, kolor 
wnętrza: czarny

Rozszerzona tapicerka 
BMW Individual ze 
skóry Merino VATQ, 
truflowa, kolor  
wnętrza: czarny

Rozszerzona tapicerka 
BMW Individual ze 
skóry Merino ZAFV 
błękit fiordów i czarny, 
kolor wnętrza: czarny

Pełna tapicerka BMW 
Individual ze skóry  
Merino VBEW kość 
słoniowa, kolor  
wnętrza: czarny

Pełna tapicerka BMW 
Individual ze skóry  
Merino VBHZ czerwień 
Fiona i czarny, kolor 
wnętrza: czarny

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

■ Pakiet sportowy M

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

■ Standard

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

Pełna tapicerka BMW 
Individual ze skóry  
Merino ZBFV błękit 
fiordów i czarny, kolor 
wnętrza: czarny

Listwy ozdobne 
z aluminium  
z efektem siatki 
z listwą akcentową 
w perłowym chromie

Pełna tapicerka BMW 
Individual ze skóry 
 Merino ZBSW, czarna, 
kolor wnętrza: czarny

Listwy ozdobne M 
z aluminium Tetragon, 
listwa akcentowa: 
 perłowy chrom

Listwy ozdobne 
z drewna szlachetnego 
porowatego jesionu 
słojowanego  
z listwą akcentową 
w perłowym chromie

Pełna tapicerka BMW 
Individual ze skóry  
Merino VBTQ truflowa, 
kolor wnętrza: czarny

Listwy ozdobne 
w błyszczącym  
kolorze czarnym 
z listwą akcentową 
w perłowym chromie

Listwy ozdobne 
z drewna szlachetnego 
szarobrązowego 
jesionu, błyszczące, 
z listwą akcentową 
w perłowym chromie

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

Listwy ozdobne  
BMW Individual, 
czarny lakier 
fortepianowy, z listwą 
akcentową w 
perłowym chromie

Listwy ozdobne BMW 
Individual z drewna 
szlachetnego Fineline, 
czarne ze srebrnym 
połyskiem, porowate, 
z listwą akcentową 
w perłowym chromie

Listwy ozdobne  
BMW Individual 
z aluminiowej 
plecionki, błyszczące, 
z listwą akcentową 
w perłowym chromie

LISTWY OZDOBNE 
BMW INDIVIDUAL

SKÓRA  
BMW INDIVIDUAL

□ Wyposażenie dodatkowe■ Wyposażenie standardowe

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

□ Pakiet sportowy M



KOŁA I OPONY.

Dowiedz się więcej dzięki nowej aplikacji BMW Products dostępnej teraz na smartfony i tablety.

1 Tylko w M440i, M440i xDrive, M440d xDrive i w pakiecie sportowym M.
2 Standard w M440i, M440i xDrive, M440d xDrive i w pakiecie sportowym M.
3 Tylko w M440i, M440i xDrive oraz M440d xDrive.

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

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

□ 18-calowe obręcze kół M ze 
stopów lekkich Double Spoke 
848 M Bicolor Jet Black  
z ogumieniem mieszanym,  
frezowane, przód 7,5J x 18, 
opony 225/45 R18, tył  
8,5J x 18, opony 255/40 R18.1, 2

□ 18-calowe obręcze kół ze 
stopów lekkich V Spoke 780 
Bicolor Orbit Grey, frezowane, 
7,5J x 18, opony 225/45 R18.

□ 19-calowe obręcze kół M ze 
stopów lekkich Double Spoke 
797 M Bicolor Jet Black, matowe, 
z ogumieniem mieszanym  
i funkcją jazdy awaryjnej,  
frezowane, przód 8J x 19,  
opony 225/40 R19, tył  
8,5J x 19, opony 255/35 R19.1

□ 19-calowe 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.

□ 19-calowe obręcze kół M ze 
stopów lekkich Double Spoke 
791 M Jet Black niemetalizowane 
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

□ 19-calowe obręcze kół ze M stopów lekkich Double Spoke  
792 M Bicolor Cerium 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 R19.3

□ 19-calowe obręcze kół ze 
stopów lekkich Y Spoke 783  
Bicolor Jet Black 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.
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○ akcesoria

ORYGINALNE AKCESORIA BMW.

Odkryj innowacyjne rozwiązania BMW obejmujące elementy zewnętrzne, wyposażenie 
wnętrza, systemy komunikacyjne i informacyjne oraz transport i wyposażenie bagażnika. 
Dealer BMW chętnie doradzi Ci w kwestii wyboru oryginalnych akcesoriów BMW i innych 

produktów BMW M Performance Parts. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na 
stronie www.bmw.pl

□ Wyposażenie dodatkowe■ Wyposażenie standardowe

○ Karbonowe dokładki progów 
M Performance wizualnie wy-
dłużają samochód i nadają mu 
jeszcze bardziej dynamiczny 
wygląd.

○ Idealnie dopasowane zabez-
pieczenie przed wilgocią  
i brudem w przestrzeni na nogi 
z przodu. Czarna wersja ze 
wstawką ze stali szlachetnej 
idealnie pasuje do wnętrza.

○ Namacalne argumenty: część chwytna obszyta alcantarą sprawia, 
że kierownica M Performance doskonale leży w dłoniach i zapewnia 
sportowe wyczucie prowadzenia. Jej charakterystyczne kontury i ozna-
czenie z czerwonej skóry na godzinie dwunastej dodatkowo podkreśla 
jej wyścigowy wygląd.

○ Zamykany, wysuwany na bok uchwyt BMW na narty i deski snow-
boardowe zapewnia bezpieczne zamocowanie nawet pięciu par nart lub 
czterech desek snowboardowych oraz łatwy załadunek szczególnie 
w przypadku wysokich samochodów. Jest kompatybilny ze wszystkimi 
bagażnikami dachowymi BMW i mieści również kijki narciarskie.

○ Bezprzewodowe ładowanie, kiedy i gdzie tylko chcesz: uniwersalna 
bezprzewodowa stacja ładowania BMW umożliwia wygodne i efektyw-
ne ładowanie smartfonu w samochodzie bez użycia kabli. Zapewnia 
przy tym stabilne i bezpieczne przechowywanie telefonu komórkowe-
go. A co ciekawe: wbudowany powerbank jest wyjmowany i umożliwia 
ładowanie również poza samochodem.

○ Mocne akcenty: przedni splitter M Performance z karbonu w wyjątkowo 
ekskluzywny sposób podkreśla męski wygląd samochodu. Indywidualny 
styl sportów motorowych dla najbardziej wymagających.

○ Wysokiej klasy 18-calowe 
obręcze kół M Performance ze 
stopów lekkich Double Spoke 
796 M Jet Black, matowe. 
Zestaw kompletnych kół letnich 
RDC z oponami Runflat.

○ Wysokiej klasy 20-calowe 
kute obręcze kół M Performan-
ce Y Spoke 795 M Bicolor Jet 
Black, matowe. Zestaw kom-
pletnych kół letnich RDC z opo-
nami Runflat.



DANE TECHNICZNE.

BMW serii 4 Coupé
420i 420i  

xDrive
430i 430i  

xDrive
M440i M440i  

xDrive
420d 420d  

xDrive
430d  

xDrive
M440d 
xDrive

Masa

Masa własna wg WE1 kg 1600 1665 1620 1680 1770 1815 1680 1745 1855 1905

Dopuszczalna masa całkowita kg 2015 2080 2030 2095 2190 2245 2095 2165 2285 2340

Ładowność kg 490 490 485 490 495 505 490 495 505 510

Dopuszczalna masa przyczepy 
bez hamulca2 kg 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Dopuszczalna masa przyczepy 
z hamulcem do nachylenia maks.  
12% / maks. 8%2

kg 1600/1600 1800/1800 1600/1600 1800/1800 1800/1800 1800/1800 1600/1600 1800/1800 1800/1800 1800/1800

Pojemność bagażnika l 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440

Silnik BMW TwinPower Turbo3

Cylindry / zawory – 4/4 4/4 4/4 4/4 6/4 6/4 4/4 4/4 6/4 6/4

Pojemność cm3 1998 1998 1998 1998 2998 2998 1995 1995 2993 2993

Moc maksymalna przy  
prędkości obrotowej

kW (KM) 
przy obr/min

135 (184)/ 
5000–6500

135 (184)/ 
5000–6500

180 (245)/ 
4500–6500

180 (245)/ 
4500–6500

275 (374)/ 
5500–6500

275 (374)/ 
5500–6500

140 (190)/ 
4000

140 (190)/ 
4000

210 (286)/ 
4000

250 (340)/ 
4400

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

Maks. moment obrotowy przy  
prędkości obrotowej

Nm / 
obr/min

300/ 
1350–4000

300/ 
1350–4000

400/ 
1600–4000

400/ 
1600–4000

500/ 
1900–5000

500/ 
1900–5000

400/ 
1750–2500

400/ 
1750–2500

650/ 
1500–2500

700/ 
1750–2250

Przeniesienie napędu

Rodzaj napędu – tylny na wszystkie 
koła tylny na wszystkie 

koła tylny na wszystkie 
koła tylny na wszystkie 

koła
na wszystkie 

koła
na wszystkie 

koła

Standardowa skrzynia biegów – 8-stopniowa 
Steptronic

8-stopniowa 
Steptronic

8-stopniowa 
Steptronic

8-stopniowa 
Steptronic

8-stopniowa 
sportowa 
Steptronic

8-stopniowa 
sportowa 
Steptronic

8-stopniowa 
Steptronic

8-stopniowa 
Steptronic

8-stopniowa 
Steptronic

8-stopniowa 
sportowa 
Steptronic

Osiągi

Prędkość maksymalna km/h 240 238 2505 2505 2505 2505 240 238 2505 2505

Przyspieszenie 0–100 km/h s 7,5 7,8 5,9 5,7 4,8 4,5 7,1 7,4 5,1 4,6

Zużycie paliwa3, 4 – wszystkie silniki spełniają wymogi normy Euro 6

Cykl mieszany l/100 km 6,3–7,1 6,6–7,5 6,6–7,4 6,9–7,7 7,4–8,1 7,5–8,2 4,6–5,3 4,9–5,6 5,2–5,9 5,7–6,3

Norma emisji spalin (wg homologacji) – EU6d EU6d EU6d EU6d EU6d EU6d EU6d EU6d EU6d EU6d

Emisja CO2 w cyklu mieszanym g/km 143–162 151–169 149–167 157–176 167–184 170–186 119–139 129–147 137–155 150–165

Pojemność zbiornika paliwa ok. l 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Koła / opony

Rozmiar opon 225/50  
R17 Y

225/50  
R17 Y

225/50  
R17 Y

225/50  
R17 Y

Przód: 
225/45  
R18 Y 
Tył:  

255/40  
R18 Y

Przód: 
225/45  
R18 Y 
Tył:  

255/40  
R18 Y

225/50  
R17 Y

225/50  
R17 Y

225/50  
R17 Y

Przód: 
225/45  
R18 Y 
Tył:  

255/40  
R18 Y

Rozmiar obręczy kół 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17

Przód:  
7,5 J x 18 

Tył:  
8,5 J x 18

Przód:  
7,5 J x 18 

Tył:  
8,5 J x 18

7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17

Przód:  
7,5 J x 18 

Tył:  
8,5 J x 18

Materiał stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki
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Wszystkie wartości na rysunkach technicznych podano w mm.
Wymiary modeli M440i, M440i xDrive i M440d xDrive mogą się różnić.

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 Rzeczywista masa całkowita przyczepy nie może przekraczać dopuszczalnej masy przyczepy z uwzględnieniem dopuszczalnego obciążenia haka holowniczego.
3 Dane dotyczące mocy silników benzynowych odnoszą się do paliwa o liczbie oktanowej 98. Dane dotyczące zużycia odnoszą się do paliwa referencyjnego zgodnie 

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

4 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 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

5 Ograniczona elektronicznie.



BMW M440i xDRIVE: 
6-cylindrowy silnik benzynowy M TwinPower Turbo, 275 kW (374 KM), 19-calowe obręcze kół M ze 
stopów lekkich Double Spoke 797 M Bicolor, lakier metalizowany w kolorze niebieskim Arctic Race, światła 
laserowe BMW, deska rozdzielcza pokryta Sensatekiem, fotele sportowe w skórze Vernasca w kolorze 
koniaku z ozdobnym pikowaniem, listwy ozdobne BMW Individual z aluminium Tetragon, błyszczące.

Przedstawione są tu modele, elementy wyposażenia i możliwości konfiguracji (wyposażenie standar-
dowe i dodatkowe) samochodów dostarczanych przez BMW AG na rynek niemiecki. Zakres wyposaże-
nia i możliwości konfiguracji wyposażenia standardowego i dodatkowego w poszczególnych modelach 
mogą ulec zmianie po terminie zamknięcia wydania 12.11.2021 r. oraz w innych krajach Unii Europejskiej. 
Szczegółowych informacji udzielają salony sprzedaży BMW. Zmiany konstrukcji i wyposażenia zastrzeżone.
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
© BMW AG, Monachium / Niemcy. Przedruk, również we fragmentach, tylko za pisemną zgodą BMW AG, 
Monachium.
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WSZYSTKIE MODELE 
BMW W JEDNEJ APLIKACJI.
POBIERZ TERAZ APLIKACJĘ BMW Products  
I ODKRYJ RADOŚĆ Z JAZDY.


