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NAPĘD I UKŁAD JEZDNY.

1 Ograniczona elektronicznie.
2 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 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.

M440i xDrive
– 6-cylindrowy silnik benzynowy BMW 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: 4,9 s
– prędkość maksymalna: 250 km/h1

– zużycie w cyklu mieszanym2, 3: 7,8-8,4 l/100 km
 emisja CO2 w cyklu mieszanym2, 3: 177-192 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: 6,4 s
– prędkość maksymalna: 250 km/h1

– zużycie w cyklu mieszanym2, 3: 6,9-7,7 l/100 km
 emisja CO2 w cyklu mieszanym2, 3: 158-176 g/km

NAJWAŻNIEJSZE CECHY SILNIKÓW NOWEGO BMW SERII 4 CABRIO.

■ Inteligentny napęd na wszystkie koła BMW xDrive* 
 adaptacyjnie i płynnie rozdziela napęd na koła przednie i tylne, 
poprawiając trakcję, dynamikę jazdy i zwiększając bezpieczeń-
stwo jazdy w każdej sytuacji. W celu dodatkowego zwiększenia 
zwinności elektroniczny rozdział momentu przeciwdziała też 
pod- i nadsterowności na zakrętach.

□ Adaptacyjny sportowy układ kierowniczy* z funkcją 
Servotronic umożliwia bardziej bezpośrednie i zwinne kierowanie 
pojazdem przy mniejszym nakładzie siły. Reaguje na skręt 
kierownicy z różnym przełożeniem. Ułatwia to prowadzenie 
w sportowym stylu oraz zmniejsza nakład siły potrzebnej 
 podczas parkowania i skręcania.

□ 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.

■ Wyposażenie standardowe

3 Wartości wstępne; brakujące dane nie były dostępne w chwili zamknięcia wydania.
4 Tylko w M440i xDrive oraz w pakiecie sportowym M.

* 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.

□ Sportowe hamulce M4, * z cztero-
tłoczkowymi zaciskami stałymi z przodu 
i jednotłoczkowymi zaciskami pływają-
cymi z tyłu w metalizowanym kolorze 
niebieskim z napisem M mają duże 
 tarcze hamulcowe, przez co oferują 
bardzo dużą skuteczność hamowania. 
Są dostosowane do wysokiej dynamiki 
samochodu i gwarantują doskonałe 
hamowanie również przy bardzo spor-
towej jeździe i w wilgotnych warunkach.

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

■ Układ Servotronic optymalnie dosto-
sowuje siłę wspomagania kierownicy 
do prędkości jazdy, zapewniając 
 bezpośrednie i precyzyjne działanie 
układu kierowniczego.

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

□ 8-stopniowa sportowa skrzynia 
Steptronic* umożliwia bardzo sportową 
zmianę biegów. Zarówno automatycznie, 
jak i ręcznie łopatkami przy kierownicy 
lub dźwignią biegów, umożliwiając 
komfortową albo dynamiczną jazdę. 
W trybie SPORT i przy dźwigni w lewej 
pozycji S/M zmianę biegów skonfiguro-
wano pod kątem najwyższych osiągów.

Innowacje i technologie

□ Wyposażenie dodatkowe

SPORTOWE HAMULCE M TECHNOLOGIA MILD HYBRID

SERVOTRONIC

8-STOPNIOWA SPORTOWA 
SKRZYNIA STEPTRONIC

■ Przełącznik właściwości jezdnych 
umożliwia wybór pomiędzy komfor-
towymi, wyjątkowo oszczędnymi lub 
wybitnie sportowymi trybami jazdy.
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SPORTOWY MECHANIZM 
RÓŻNICOWY M

PRZEŁĄCZNIK WŁAŚCIWOŚCI 
JEZDNYCH



□ System asystujący kierowcy Professional1, * 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* auto
matycznie utrzymuje żądany odstęp od poprzedzającego 
pojazdu i samoczynnie reguluje prędkość nawet do całkowitego 
zatrzymania.

□ Załączany asystent kierowania i prowadzenia po pasie 
 ruchu z dodatkowymi funkcjami* odciąża kierowcę w mono
tonnych sytuacjach na drodze, utrzymując samochód na danym 
pasie ruchu.

□ 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 samo
chód „postrzega” aktualną sytuację na drodze, pozwalając 
zrozumieć działanie systemów.

□ Asystent parkowania plus2, 3, * ułatwia parkowanie samochodu 
i manewrowanie nim. 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 parkowania z prowadzeniem 
wzdłużnym i poprzecznym oraz asystenta cofania.

□ Asystent cofania* zapamiętuje ostatnie 50 m przejechanych 
do przodu z prędkością do 35 km/h, aby w razie potrzeby umoż
liwić pokonanie tego odcinka wstecz.

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ.

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 
standardowym i dodatkowym dostępne są na stronie www.bmw.pl, w cenniku oraz 
u dealerów BMW.

■ Wyposażenie standardowe

Innowacje i technologie

□ Wyposażenie dodatkowe

20 | 21BEZPIECZEŃSTWO.

□ Adaptacyjne światła laserowe BMW* mają dwukrotnie 
większy maksymalny zasięg świateł drogowych wynoszący 
nawet 550 m.

□ W przypadku zasłabnięcia kierowcy asystent zatrzymania 
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.



ŁĄCZNOŚĆ I INFOROZRYWKA.
BMW ConnectedDrive
Rozwiązania, które dają wolność.

□ BMW Maps z Connected Navigation 
i Connected Parking, Connected Music, 
usługi zdalne, integracja smartfonów, 
w tym przygotowanie do Apple CarPlay 
i Android Auto, In-Car Experiences oraz  
usługi Concierge – pakiet Connected 
Professional zapewnia wiele opcji  
łączności w Twoim BMW. Daje Ci więcej 
komfortu i doskonałą integrację aplikacji 
na Twoim smartfonie.

□ Utknąć w korku po pracy czy marnować 
w korkach cenny urlop? Z Real Time 
Traffic Information* można tego łatwo 
uniknąć. Usługa dostarcza niemal 
w czasie rzeczywistym informacji o aktu-
alnej sytuacji na drogach, odpowiednio 
wcześniej sugeruje alternatywne trasy 
i zawsze szybko prowadzi Cię do celu.

□ BMW Maps – Connected Navigation* 
wyróżnia się dużą dokładnością prze-
widywanego czasu przybycia, niezwykle 
szybkim obliczaniem trasy i uproszczo-
nym 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.

1 Do korzystania wymagane jest konto BMW ConnectedDrive i kompatybilny smartfon 
z systemem operacyjnym Android, technologią NFC i zintegrowanym systemem 
Secure Element. Kompatybilność tylko z wybranymi smartfonami z systemem 
Android 8.0 lub wyższym. Dla klientów nieposiadających kompatybilnego smartfonu 
oferowana jest wysokiej jakości karta klucz.

PAKIET CONNECTED  
PROFESSIONAL

KLUCZYK CYFROWY BMW SYSTEM OPERACYJNY BMW 7

BMW MAPS –  
CONNECTED NAVIGATION.

□ Kluczyk do samochodu? Już go nie 
potrzebujesz. Z funkcją Digital Key1, * 
masz go w swoim kompatybilnym 
iPhonie i możesz udostępniać 
go  wybranym osobom.

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

REAL TIME TRAFFIC INFORMATION

Innowacje i technologie 22 | 23KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ.

■ Sportowe fotele przednie gwarantują optymalne trzymanie 
boczne dzięki wyższym podparciom bocznym i ręcznej regulacji 
podparcia ud. Oprócz tego można elektrycznie regulować pozycję 
wzdłużną i wysokość siedziska.

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

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

□ 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.

□ Oświetlenie ambientowe z ambientowym oświetleniem 
konturowym w drzwiach tworzy relaksującą, przytulną atmosferę 
wewnątrz pojazdu. Jedenaście ściemnialnych kompozycji 
świetlnych oferuje również funkcję dynamiczną w czterech 
zastosowaniach. Welcome Light Carpet oświetla przy wsiadaniu 
i wysiadaniu strefę przed drzwiami samochodu.

* 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.

■ Wyposażenie standardowe □ Wyposażenie dodatkowe



MODEL PODSTAWOWY.

Wybrane elementy wyposażenia modelu podstawowego:
17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 778
połączenie tkaniny i Sensateku | czarne
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
1-strefowa klimatyzacja automatyczna
skrzynia Steptronic
elektryczna regulacja foteli z pamięcią ustawień
elektryczny składany dach
reflektory diodowe
składane siedzenia tylne

■ Czarna skórzana kierownica sportowa z czterema ramionami ma 
wstawkę dekoracyjną w perłowym chromie. Gruba obręcz kierownicy 
i wyprofilowane podparcia na kciuki są szczególnie przyjemne w dotyku 
i świetnie leżą w dłoniach.

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

■
■
■
■

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

□ 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.

■ Sportowe fotele przednie gwarantują optymalne trzymanie boczne 
dzięki wyższym podparciom bocznym i ręcznej regulacji podparcia ud. 
Oprócz tego można elektrycznie regulować pozycję wzdłużną 
i wysokość siedziska.

■ Wyposażenie standardowe □ Wyposażenie dodatkowe



PAKIET SPORTOWY M.

* 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.

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

■ Wielofunkcyjna kierownica 
skórzana M ze zintegrowaną 
 poduszką powietrzną kierowcy 
i logo M jest trójramienna. Obręcz 
kierownicy pokryta czarną skórą 
Nappa z czarnym stebnowaniem 
i wyprofilowanym podparciem 
kciuków zapewnia sportowo 
bezpośrednie wyczucie układu 
kierowniczego.

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 Bi-
color Jet Black z ogumieniem mieszanym; oferowane są też inne ob-
ręcze kół
sportowy układ jezdny M z adaptacyjnym sportowym układem kie-
rowniczym; oferowane są też inne układy jezdne
błyszczące elementy M Shadow Line, alternatywnie elementy ze-
wnętrzne BMW Individual w satynowanym aluminium
znaczek M po bokach
końcówka rury wydechowej w błyszczącym chromie, alternatywnie 
w błyszczącym kolorze czarnym*
ekskluzywny lakier metalizowany w kolorze niebieskim M Portimao; 
oferowane są też inne lakiery

Wyposażenie wnętrza pakietu sportowego M:
listwy progowe M
podnóżek M* i pedały M
sportowe fotele przednie w czarnej skórze Vernasca z kontrastują-
cym niebieskim pikowaniem; oferowane są też inne tapicerki
kierownica skórzana M
kluczyk samochodowy z ekskluzywnym znaczkiem M
listwy ozdobne M z aluminium Tetragon; oferowane są też inne li-
stwy ozdobne

■

■
■

■

□

■
□

□

■
■
■

■
■
■
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■ Wyposażenie standardowe □ Wyposażenie dodatkowe

□ 19-calowe obręcze kół M ze 
stopów lekkich Double Spoke 
791 M Jet Black niemetalizowa-
ne z ogumieniem mieszanym 
i funkcją jazdy awaryjnej, 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 ogumieniem mieszanym, 
frezowane, przód 7,5J x 18, 
opony 225/45 R18, tył 8,5J x 18, 
opony 255/40 R18.

■ Sportowe fotele przednie  
gwarantują optymalne trzymanie 
boczne dzięki wyższym podpar-
ciom bocznym i ręcznej regulacji 
podparcia ud. Oprócz tego można 
elektrycznie regulować pozycję 
wzdłużną i wysokość siedziska.



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.

* 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.

■ Mocne powitanie: po otwarciu drzwi oczom ukazuje się listwa  
progowa M roztaczająca już na wejściu motorsportową atmosferę.

□ Przykuwają uwagę w widoku bocznym: 19-calowe obręcze kół 
M ze stopów lekkich Double Spoke 791 M Jet Black z mieszanymi  
oponami sportowymi tworzą ekskluzywne, sportowe wrażenie.

Stylistyka, napęd, dynamika jazdy: w każdej dziedzinie BMW M440i xDrive Cabrio idzie własną drogą  
i pewnie przejmuje prowadzenie. Moc 275 kW (374 KM) 6-cylindrowego silnika benzynowego M TwinPower 
Turbo z napędem xDrive na wszystkie koła przekłada się na euforyczną radość z jazdy dzięki specjalnie 
zestrojonemu sportowemu układowi jezdnemu M i sportowemu mechanizmowi różnicowemu M, a mocne 
sportowe hamulce M zapewniają zawsze pełną kontrolę. Ale BMW M440i xDrive Cabrio jest dalekie  
od codzienności również pod względem wizualnym: od opcjonalnych 19-calowych obręczy kół M ze stopów 
lekkich z oponami sportowymi po przyciągające wzrok detale, takie jak listwy progowe M czy oznaczenie 
modelu M440i z tyłu – ten wyjątkowy sportowiec fascynuje przy każdym kontakcie na nowo.

BMW M440i xDRIVE CABRIO.
Wyposażenie 28 | 29

■ Wyposażenie standardowe □ Wyposażenie dodatkowe

□ W kokpicie połączenie wielu detali, takich jak specyficzne wskazania 
na zestawie wskaźników i wyświetlaczu BMW Head-Up1, *, kierownica 
skórzana M lub konsekwentna orientacja na kierowcę, tworzą idealne 
warunki dla niezapomnianych wrażeń z jazdy.

■ Oznaczenie modelu BMW M440i xDrive Cabrio jest wykonane 
w charakterystycznym dla tego modelu kolorze Cerium Grey  
i umieszczone po prawej stronie klapy tylnej.



B M W  I N D I V I D U A L .
W Y R A Z  O S O B O W O Ś C I .

Jedwabisty połysk metalizowanego lakieru BMW Individual w kolorze mroźnym głębokim szarym 
podkreśla sportową elegancję BMW serii 4 Cabrio: jest to zasługą specjalnej pigmentacji w proce-
sie lakierowania wielowarstwowego. Warstwę bazową stanowi tu zawsze lakier metalizowany. Wy-
kończenie daje idealnie dobrany przezroczysty lakier matowy. W ten sposób powstaje jedwabiście 
matowa powierzchnia, która nie robi wrażenia przygaszonej.

Jeśli ktoś ma decydować, to właśnie Ty: BMW Individual oferuje szeroki zakres opcji umożliwiających dostosowanie 
BMW serii 4 Cabrio 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.

Listwy ozdobne BMW Individual z błyszczącej aluminiowej plecionki stanowią szlachetne akcenty 
we wnętrzu i tworzą sportowo ekskluzywną atmosferę.

Kolor kości słoniowej w imponujący sposób uwydatnia szlachetny i do-
skonale wykonany materiał pełnej tapicerki BMW Individual ze skóry 
Merino.



INNE WYPOSAŻENIE.

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

■ Dach kabrioletowy znacznie  
redukuje odgłosy wewnątrz auta 
i zapewnia doskonałą izolację  
termiczną. Zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz wyróżnia się 
szlachetnym wyglądem. Elektrycz-
ny dach daje się automatycznie 
otwierać i zamykać również  
podczas jazdy z prędkością  
do 50 km/h.

□ Pakiet karbonowych elementów zewnętrznych M3 podkreśla sportowy 
charakter samochodu. Boczne elementy prowadzenia powietrza 
w zderzaku przednim oraz lusterka zewnętrzne wykonane są z tworzywa 
sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym (CFRP). Pakiet 
uzupełnia wstawka dyfuzora tylnego.

□ Wiatrochron skutecznie chroni kierowcę i pasażera obok również przy 
większych prędkościach przed przeciągami w obszarze barków i szyi. 
Gdy nie jest potrzebny, dzięki składanym bokom można go szybko 
złożyć i łatwo schować, ponieważ nie zajmuje wiele miejsca.

□ Duży, pełnokolorowy wyświetlacz BMW Head-Up1, * poprzez projekcję 
optyczną transmituje wszystkie informacje istotne podczas jazdy 
w bezpośrednim polu widzenia kierowcy, ułatwiając mu skupienie się 
na drodze. W zależności od wyposażenia wyświetlane są na przykład 
aktualna prędkość, wskazówki nawigacyjne, wskazanie ograniczenia 
prędkości i zakazu wyprzedzania oraz listy kontaktów i odtwarzania.

□ Dostęp komfortowy2, * umożliwia dostęp do samochodu przez wszyst-
kie drzwi oraz klapę tylną bez użycia kluczyka. W momencie zbliża-
nia się do pojazdu przed automatycznym otwarciem drzwi włącza się 
oświetlenie powitalne.

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

2 Warunkiem korzystania jest konto BMW ConnectedDrive i kompatybilny smartfon. 

Dla klientów nieposiadających kompatybilnego smartfona oferowana jest wysokiej 
jakości karta klucz.

3 Tylko w M440i xDrive oraz w pakiecie sportowym M.
4 Tylko w połączeniu z pakietem sportowym M.
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■ Wyposażenie standardowe □ Wyposażenie dodatkowe

□ 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, 
osłony miękkiego dachu, ramki 
lusterek zewnętrznych oraz  
trójkąty i nóżki lusterek.

□ Pasy bezpieczeństwa M3 
z napinaczami i ogranicznikami 
siły naciągu mają wpleciony 
dyskretny akcent w typowych 
kolorach M.

□ Kierownica skórzana 
M z przyciskami wielofunkcyjny-
mi, obręcz kierownicy w czarnej 
skórze Nappa, wyprofilowane 
podparcia na kciuki.

□ Sportowe hamulce M z czterotłoczkowymi zaciskami stałymi 
z przodu i jednotłoczkowymi zaciskami pływającymi z tyłu w kolorze 
czerwonym3, * z napisem M mają duże tarcze hamulcowe, przez 
co oferują bardzo dużą skuteczność hamowania.

□ Pakiet sportowy M Pro4 nadaje samochodowi jeszcze bardziej  
sportowy charakter. Na zewnątrz światła M Shadow Line oraz obręcze 
kół ze stopów lekkich o 1 cal większe niż w pakiecie sportowym M dają 
jeszcze bardziej drapieżny wygląd. A sportowa skrzynia Steptronic, 
funkcja Sprint i sportowa charakterystyka brzmienia wewnątrz pojazdu 
zapewniają ekscytujące wrażenia z jazdy.

* 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 stan-

dardowym i dodatkowym dostępne są na stronie www.bmw.pl, w cenniku oraz 
u dealerów BMW.



□ 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 wyświetlacz wskaźników o przekątnej 12,3˝. System operacyjny BMW 7 obsługuje się wygodnie 
za pomocą kontrolera iDrive Touch4.

□ System asystujący kierowcy1, * obejmuje działające na bazie kamery 
ostrzeżenie przed kolizją czołową z uruchomieniem hamulców, 
asystenta ograniczeń prędkości ze wskazaniem ograniczenia prędkości 
i zakazu wyprzedzania z funkcją przewidywania oraz ostrzeganie 
przed zjechaniem z pasa ruchu. Ponadto urządzenia radarowe 
obejmują ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z tyłu, ostrzeganie 
przy zmianie pasa ruchu i ostrzeganie przed kolizją z tyłu.

□ Doskonale brzmiący system nagłośnienia Surround marki Harman 
Kardon ma wzmacniacz cyfrowy o mocy 408 W z 9 kanałami i 12 
głośników z chromowanymi aplikacjami. Gwarantuje on klarowne, 
przestrzenne brzmienie. Korekcja dźwięku działająca zależnie od 
prędkości precyzyjnie równoważy wpływ odgłosów jazdy.

□ Asystent parkowania2 ułatwia parkowanie samochodu. Kamera 
cofania zapewnia lepszą widoczność do tyłu. Active Park Distance 
Control zwiększa ochronę przed szkodami parkingowymi. Asystent 
parkowania automatycznie parkuje samochód równolegle lub 
prostopadle do jezdni i wyjeżdża z miejsc parkingowych. Asystent 
cofania pomaga kierowcy, np. na ciasnej przestrzeni.

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 Możliwe indukcyjne ładowanie zgodnie ze standardem QI kompatybilnych telefonów 
komórkowych. Do wybranych smartfonów bez funkcji ładowania indukcyjnego 
zgodnie ze standardem QI dostępne są w ofercie oryginalnych akcesoriów BMW 
specjalne etui do ładowania.

4 W tym modelu nie jest obecnie oferowana funkcja dotykowego kontrolera BMW.

INNE WYPOSAŻENIE.

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

□ 3-strefowa klimatyzacja automatyczna umożliwia automatyczną 
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.
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■ Wyposażenie standardowe □ Wyposażenie dodatkowe

□ System telefoniczny z ładowaniem bezprzewodowym3 obejmuje 
nieckę z funkcją ładowania bezprzewodowego i drugim mikrofonem 
zapewniającym lepszą słyszalność kierowcy i pasażera. Dodatkowe 
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 przygotowanie do hotspotu Wi-Fi.

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

□ BMW Maps – Connected Navigation* wyróżnia się dużą 
dokładnością 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.

□ Chcesz, aby Twoje BMW było aktualne i wyposażone w najnowsze 
oprogramowanie? Dzięki zdalnej aktualizacji oprogramowania* Twoje 
BMW będzie zawsze aktualne. Aktualizacje są instalowane w trybie 
OTA, tak jak w Twoim smartfonie. W ten sposób można również 
aktywować kolejne funkcje w samochodzie.

* 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.

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

□ Ogrzewanie kierownicy* za naciśnięciem przycisku w bardzo krótkim 
czasie podgrzewa obręcz kierownicy do przyjemnej temperatury. Dzięki 
temu zapewnia również w zimowych temperaturach przyjemne ciepło 
i kierowca może komfortowo i bezpiecznie prowadzić bez rękawiczek. 
Przycisk włączający umieszczony jest wygodnie przy kierownicy.



KOLORYSTYKA KAROSERII.

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

□ Metalizowany C4E zielony 
San Remo2

□ Metalizowany C31 niebieski 
M Portimao3

□ Metalizowany C4P szary 
Brooklyn M3

□ Metalizowany C1X 
pomarańczowy zachód słońca

□ Metalizowany 475 
szafirowoczarny2

□ Metalizowany C4F niebieski 
Arctic Race2

□ Metalizowany C2Y bazaltowy□ Metalizowany A96 biel 
mineralna2

□ Niemetalizowany 300 biel 
alpejska1

■ Niemetalizowany 668 czarny

[ 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.

PAKIET SPORTOWY M
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■ Wyposażenie standardowe □ Wyposażenie dodatkowe

□ BMW Individual C36 szary 
drawit, metalizowany2

□ 3YA antracytowy ze srebrnym 
połyskiem

□ Lakier specjalny 
BMW Individual mroźny głęboki 
szary metalizowany2

■ 388 czarny

1 Standardowo w M440i xDrive i w pakiecie sportowym M.
2 Opcjonalnie również w M440i xDrive i w pakiecie sportowym M.
3 Tylko w M440i xDrive i w pakiecie sportowym M.

BMW INDIVIDUAL

DACH CABRIO

□ BMW Individual C57 
czerwony awenturyn 
metalizowany2

□ BMW Individual X1E  
mroźny niebieski Portimao, 
metalizowany2

□ Lakier specjalny 
BMW Individual brylantowa biel, 
metalizowany2

□ BMW Individual C3Z  
niebieski tanzanit, 
metalizowany2



Dostępność Dostępność

Dostępność

SENSATEC

■ Standard

POŁĄCZENIE 
TKANINY 
I SENSATEKU

KOLORYSTYKA WNĘTRZA.

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

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.

SKÓRA

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

Skóra Vernasca MAOI 
ostrygowa z ozdobnym 
pikowaniem, kolor 
wnętrza: czarny*

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

Skóra Vernasca MAG6, 
czerwień Tacora z ozdob-
nym pikowaniem, kolor 
wnętrza: czarny*

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

Skóra Vernasca MAH7 
czarna z ozdobnym  
stebnowaniem, kolor 
wnętrza: czarny*

■ Pakiet sportowy M Skóra Vernasca MANL, 
czarna z kontrastującym 
niebieskim pikowaniem, 
kolor wnętrza: czarny*

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

Skóra Vernasca MAMU 
mokka z ozdobnym piko-
waniem, kolor wnętrza: 
czarny*

Sensatec perforowany 
KHKC koniak*

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

Sensatec KHSW  
perforowany, czarny*

Sensatec perforowany 
KHFR beż Canberra*

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

Sensatec perforowany 
KHFS beż Canberra*

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

Sensatec perforowany 
KHG7 czerwień Tacora*

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

Tkanina i Sensatec KFSW 
czarny
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DostępnośćDostępność

Dostępność

SKÓRA  
BMW INDIVIDUAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LISTWY OZDOBNE

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

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

■ Pakiet sportowy M Listwy ozdobne M z alu-
minium Tetragon, listwa 
akcentowa: perłowy 
chrom

■ Standard Listwy ozdobne 
w błyszczącym kolorze 
czarnym, listwa 
akcentowa: perłowy 
chrom

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

Listwy ozdobne z drewna 
szlachetnego porowatego 
jaworu, listwa akcentowa: 
perłowy chrom

Listwy ozdobne z drewna 
szlachetnego porowatego 
jesionu słojowanego, 
listwa akcentowa: perłowy 
chrom

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

Listwy ozdobne 
BMW  Individual, czarny 
lakier fortepianowy, 
listwa akcentowa: 
perłowy chrom

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

Listwy ozdobne 
BMW Individual z drewna 
szlachetnego Fineline, 
czarne ze srebrnym 
połyskiem, porowate, 
listwa akcentowa: 
perłowy chrom

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

Listwy ozdobne 
BMW Individual 
z aluminiowej plecionki, 
błyszczące, listwa 
akcentowa: perłowy 
chrom

LISTWY OZDOBNE 
BMW INDIVIDUAL

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

Listwy ozdobne 
z aluminium z efektem 
siatki, listwa akcentowa: 
perłowy chrom

□ 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

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

□ Standard
□ Pakiet sportowy M

* 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.



KOŁA I OPONY.

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

■ 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, 
frezo wane, przód 7,5J x 18, 
opony 225/45 R18, tył 8,5J 
x 18,  opony 255/40 R18.1

□ 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 R19.2

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

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

□ 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 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.*

□ 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 ze 
M 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

1 Tylko w M440i xDrive oraz w pakiecie sportowym M.
2 Tylko w M440i xDrive.
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■ Wyposażenie standardowe □ Wyposażenie dodatkowe

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

○ 19-calowe obręcze kół 
M Performance ze stopów 
 lekkich Y Spoke 898 M 
w kolorze Frozen Gunmetal 
Grey.  Zestaw kompletnych kół 
letnich z czujnikiem ciśnienia  
w oponach.

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

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

○ Szczegóły decydują: 
 karbonowy korek wlewu paliwa 
M Performance podkreśla 
 sportowy, indywidualny wygląd 
pojazdu.

○ Namacalne argumenty: 
część chwytna obszyta 
 alcantarą sprawia, że kierownica 
doskonale leży w dłoniach  
i zapewnia sportowe czucie 
prowadzenia.

○ Z charakterem: obramowanie atrapy chłodnicy M Performance 
 wykonane jest z wysokiej jakości ręcznie produkowanego karbonu,  
a listwy z solidnego tworzywa sztucznego. Stanowi to ciekawy element 
podkreślający szlachetny, sportowo-indywidualny wygląd samochodu.

ORYGINALNE AKCESORIA BMW  
I BMW M PERFORMANCE PARTS.

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

○ Wysokiej klasy 20-calowe 
kute obręcze kół M Perfor mance 
Y Spoke 795 M Bicolor Jet 
Black, matowe. Zestaw 
kompletnych kół letnich RDC 
z oponami Runflat.

○ akcesoria



DANE TECHNICZNE.

BMW serii 4 Cabrio 420i 430i M440i xDrive 420d 430d

Masa
Masa własna wg WE (xDrive)1 kg 1765 1790 1965 1850 1955
Dopuszczalna masa całkowita (xDrive) kg 2185 2200 2390 2270 2380
Ładowność (xDrive) kg 495 485 500 495 500
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca (xDrive)2 kg 750 750 750 750 750
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem 
do nachylenia maks. 12% / maks. 8% (xDrive)2 kg 1600 / 1600 1600 / 1600 1800 / 1800 1600 / 1600 1800 / 1800

Pojemność bagażnika l 300–385 300–385 300–385 300–385 300–385

Silnik BMW TwinPower Turbo3

Cylindry / zawory – 4 / 4 4 / 4 6 / 4 4 / 4 6 / 4
Pojemność cm3 1998 1998 2998 1995 2993

Moc maksymalna przy prędkości obrotowej kW (KM) 
przy obr/min

135 (184) /  
5000–6500

180 (245) /  
4500–6500

275 (374) /  
5500–6500

140 (190) /  
4000

210 (286) /  
4000

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

Maks. moment obrotowy przy prędkości obrotowej Nm / 
obr/min

300 /  
1350–4000

400 /  
1600–4000

500 /  
1900–5000

400 /  
1750–2500

650 /  
1500–2500

Przeniesienie napędu
Rodzaj napędu (xDrive) – tylny tylny na wszystkie koła tylny tylny

Standardowa skrzynia biegów (xDrive) – 8–stopniowa 
Steptronic

8–stopniowa  
Steptronic

8–stopniowa 
sportowa Steptronic

8–stopniowa 
Steptronic

8–stopniowa 
Steptronic

Osiągi
Prędkość maksymalna (xDrive) km/h 236 2505 2505 236 2505

Przyspieszenie 0-100 km/h (xDrive) s 8,2 6,4 4,9 7,6 5,8

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

Cykl mieszany l/100 km 6,7–7,4 6,9–7,7 7,8–8,4 4,9–5,6 5,3–6,0

Norma emisji spalin (wg homologacji) – Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d

Emisja CO2 w cyklu mieszanym g/km 152–170 158–176 177–192 128–146 139–156

Pojemność zbiornika paliwa ok. l 59 59 59 59 59

Koła / opony

Rozmiar opon (xDrive) 225/50 R17 Y 225/50 R17 Y Przód: 225/45 R18 Y 
Tył: 255/40 R18 Y 225/50 R17 Y 225/50 R17 Y

Rozmiar obręczy kół (xDrive) 7,5 J x 17 7,5 J x 17 Przód: 7,5 J x 18 
Tył: 8,5 J x 18 7,5 J x 17 7,5 J x 17

Materiał stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki

Wszystkie wartości na rysunkach technicznych podano w mm. Wymiary wersji M440i 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 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 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
5 Ograniczona elektronicznie.
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BMW 430i CABRIO Z PAKIETEM SPORTOWYM M:  
4-cylindrowy silnik benzynowy BMW TwinPower Turbo, 180 kW (245 KM), 19-calowe obręcze kół BMW 
Individual ze stopów lekkich Double Spoke 793 I Bicolor, lakier metalizowany w kolorze zielonym San Remo, 
światła laserowe BMW, standardowe fotele przednie w tapicerce skórzanej Vernasca w kolorze ostrygowym 
z ozdobnym pikowaniem, listwy ozdobne z drewna szlachetnego słojowanego, porowatego dębu.

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 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.

411 004 147 83 1 2022 CB.

WSZYSTKIE MODELE BMW  
W JEDNEJ APLIKACJI.
POBIERZ TERAZ APLIKACJĘ BMW PRODUCTS I ODKRYJ RADOŚĆ Z JAZDY.


