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MODELENAJWAŻNIEJSZE CECHY WYPOSAŻENIE
DANE TECHNICZNE 
I SERWIS

Warianty modelowe 

Modele 
• Model podstawowy  
• Pakiet sportowy M  
• Pakiet sportowy M Pro 
• BMW M440i xDrive

Wyposażenie

Kolorystyka karoserii

Kolorystyka wnętrza

Koła i opony

BMW Individual

Oryginalne akcesoria BMW 
i BMW M Performance Parts

Dane techniczne

Serwis BMW

Najważniejsze cechy  
• Wygląd zewnętrzny i wnętrze 
• Dynamika jazdy 
• Łączność 
• Komfort i funkcjonalność
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BMW M440i xDrive Gran Coupé: 
19-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 861 M Bicolor z ogumieniem mieszanym, lakier czerwony awenturyn BMW Individual metalizowany, 
fotele sportowe w skórze Vernasca | czarne z kontrastującym niebieskim pikowaniem, listwy ozdobne M z aluminium Tetragon.

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 21.03.2022 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

Podane wartości odnoszą się do wersji oferowanych w Niemczech. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi BMW AG loco fabryka bez 
kosztów transferu.



PRZEDE WSZYSTKIM 
RADOŚĆ.



FASCYNUJE W KILKA SEKUND. 
ZA KAŻDYM RAZEM NA NOWO.

TA NIEODPARTA ATRAKCYJNOŚĆ NIE WYNIKA 
Z CHĘCI PRZYPODOBANIA SIĘ. WYNIKA 
Z  AUTENTYCZNOŚCI – I SPRAWDZA SIĘ W CHWILI, 
GDY CAŁKOWICIE ZACHWYCA.
 
NIEODPARTA ATRAKCYJNOŚĆ OZNACZA 
FASCYNACJĘ OD PIERWSZEGO WEJRZENIA – 
I POTĘGOWANIE JEJ Z KAŻDĄ CHWILĄ.
 
PRAWDZIWA ATRAKCYJNOŚĆ TO WYZNACZANIE 
WZORCÓW TAM, GDZIE PORÓWNANIA SĄ 
BEZUŻYTECZNE.
 
ZAUFAJ SWOJEJ INTUICJI:  
BMW SERII 4 GRAN COUPÉ.



BMW serii 4 Gran Coupé łączy w swojej stylistyce sportowy, ujmujący charakter z komfor-
towym, przestronnym wnętrzem dla pięciu osób. Na zewnątrz charakterystycznym 
 elementom towarzyszą opływowe kształty. BMW serii 4 Gran Coupé doskonale prezen-
tuje się z każdej perspektywy – jakby miało świadomość spojrzeń, które przyciąga przy 
każdej okazji.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

SZTUKA PERFORMANCE W NAJBARDZIEJ 
DYNAMICZNYM WYDANIU.

BMW serii 4 Gran Coupé wyróżnia się na drodze dzięki stylowej 
 elegancji i sportowej pewności siebie – w najmocniejszym modelu 
BMW M440i xDrive dodatkowo poprzez klasyczne motywy styli-
styczne M. Z przodu ton nadaje charakterystyczna atrapa chłodnicy, 
która razem z trójwymiarowo ukształtowaną maską silnika przyciąga 
każde spojrzenie. W połączeniu z bocznymi wlotami powietrza 
tworzą one nową interpretację trójpodziału przodu, która jeszcze 
bardziej podkreśla dynamiczny charakter BMW serii 4 Gran Coupé.

■ Pośrodku przodu dominuje szeroka pionowa atrapa chłodnicy. Od dołu 
jest zakończona szerokim kształtem litery U, a od góry trójwymiarowo 
ukształtowaną maską silnika. Sześciokątna struktura kratki grilla podkreśla 
dynamiczny wygląd przodu.

ATLETYCZNA ELEGANCJA ZAPEWNIAJĄCA 
 CODZIENNĄ RADOŚĆ Z JAZDY: PRZÓD.

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.

□ Typowy mocny charakter: stylistyka czworga oczu w postaci eleganckich 
płaskich reflektorów. Niebieskie akcenty w tubach świetlnych wyraźnie 
wskazują na zastosowaną technologię laserową i wzmacniają ekscytująco 
nowoczesny wygląd frontu.



■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

Widok z boku ujawnia porywający charakter BMW serii 4 Gran Coupé: elegancka stylistyka  
z niskim wizualnym środkiem ciężkości i pełnym komfortem czworga drzwi budzi apetyt na 
dynamiczną i jednocześnie funkcjonalną na co dzień radość z jazdy, której chcesz doświadczać 
każdego dnia na nowo. Smukłą sylwetkę samochodu wyróżniają muskularne, szerokie  
barki, niepozostawiające żadnych wątpliwości: tu rządzi moc, której nie da się opisać za  
pomocą samych koni mechanicznych.

SPORTOWO OPŁYWOWY:  
WIDOK Z BOKU.

□ Obudowy lusterek zewnętrznych M1 wykonane 
są w błyszczącym kolorze czarnym. Tworzą ciekawy 
wizualny akcent i jeszcze bardziej podkreślają spor-
towy charakter BMW serii 4 Gran Coupé.

■ Chowane klamki płynnie komponują 
się z powierzchnią karoserii i sprawiają, 
że z bocznej perspektywy samochód jesz-
cze bardziej sprawia wrażenie monolitu.

1 Tylko w M440i xDrive.
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.



■ Smukłe i płaskie w pełni diodowe lampy tylne mają kształt litery L.  
Ich forma podkreśla szeroką sylwetkę BMW serii 4 Gran Coupé.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 

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

Z tyłu BMW serii 4 Gran Coupé  
prezentuje się wyjątkowo szeroko 
i płasko – wrażenie to dodatkowo  
podkreśla duża klapa bagażnika. 
 Mocno wysklepione powierzchnie 
 emanują dynamizmem i pewnością 
 siebie, co daje pewny siebie wygląd 
atrakcyjny dla każdego obserwatora.

PREZENCJA, KTÓRA  
ZAPADA W PAMIĘĆ: TYŁ.



KLASA JAK OKIEM SIĘGNĄĆ:  
WNĘTRZE.

□ Absolutna kontrola i maksymalny komfort obsługi w sportowej stylistyce: w kokpicie wszystkie elementy obsługi 
i wskazań są skoncentrowane na kierowcy. Dzięki precyzyjnie rozmieszczonym krawędziom i szlachetnym galwanizo-
wanym akcentom potęgują uczucie radości z jazdy i ekskluzywności.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

Wnętrze BMW serii 4 Gran Coupé łączy fenomenalny design z najwyższym  
komfortem, dając czystą radość z jazdy. Wyraźna orientacja na kierowcę potęguje 
wrażenie absolutnej kontroli, a sportowy, dopasowany kształt foteli i wysoka jakość 
materiałów wnętrza dają kierowcy i pasażerom poczucie wyjątkowej ekskluzywności. 
Stylistyka wnętrza jest po prostu tak dobra, że trudno nie chcieć nią się dzielić: 
dlatego niezwykłą jazdą może się tu wspólnie cieszyć nawet pięć osób.

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.

□ W fotelach sportowych BMW serii 4 Gran Coupé zastosowano tapicerkę z materiału Sensatec najnowszej generacji. 
Jej wyśmienita struktura wyczuwalna jest już przy pierwszym dotyku, a perforacja zapewnia optymalną klimatyzację 
powierzchni.

■ W pięcioosobowym samochodzie z tyłu wygodnie zmieszczą się nawet trzy osoby. Kunsztownie wykonane tylne 
siedzenia i galwanizowane elementy dekoracyjne w kolorze perłowego chromu nawiązujące do przednich drzwi łączą 
w sobie luksusowy charakter i wyjątkową stylistykę.



■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

Wystarczająco miejsca na wszelkie marzenia: przepastny bagażnik BMW serii 4 Gran  Coupé 
ma pojemność 470 l. Dodatkowy schowek pod podłogą bagażnika zwiększa pojemność 
bagażową o kolejne 38 l. Całość jest podzielona podłużnie na różne obszary funkcjonalne 
i bardzo łatwo dostępna. Oprócz głównej części bagażnika duże boczne schowki za 
nadkolami oferują dużo miejsca na narzędzia i apteczkę.

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.

PRZEZ WNĘTRZE DO SERCA.



■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

Emocje przy każdym przyspieszeniu: BMW serii 4 Gran Coupé zachwyca  
absolutną  radością z jazdy już od startu. Precyzyjne pokonywanie zakrętów,  
doskonałe oddawanie mocy i fascynująca zwinność tworzą typowe dla  
BMW wrażenia z jazdy, które dzięki wyjątkowej wydajności dają kierowcy  
niesamowitą frajdę – niezależnie od wybranej trasy.

□ Adaptacyjny układ jezdny M zaprojek
towany pod kątem maksymalnej precyzji 
 prowadzenia zapewnia znacznie bardziej 
sportowe właściwości jezdne przy zachowaniu 
maksymalnego komfortu. Przełącznik właści
wości jezdnych pozwala wybrać sportowe 
lub komfortowe ustawienie – w zależności 
od nawierzchni i osobistych preferencji.

□ Adaptacyjny sportowy układ kierowniczy1 
jeszcze bardziej podkreśla sportowy charakter 
BMW serii 4 Gran Coupé. Umożliwia intuicyjne, 
bezpośrednie i zwinne kierowanie przy mniej
szym nakładzie siły. Przełącznik właściwości 
jezdnych pozwala na zmianę ustawień – dzięki 
temu BMW serii 4 Gran Coupé jest idealnie 
przygotowane do różnych sytuacji.

ATLETA Z POCZUCIEM ESTETYKI.

1 Standard w M440i xDrive.
Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 

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



■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

Topowy silnik jeszcze bardziej podkreśla motorsportowy charakter Twojego 
BMW serii 4 Gran Coupé: spore rezerwy mocy i doskonałe przyspieszenie  
ze startu zatrzymanego dają Ci idealne warunki do wyścigowych zmagań,  
również na najwyższych obrotach.

SERCEM KAŻDEGO  
BMW M JEST SILNIK. ■ Silnik M440i xDrive już przy pierwszym uruchomieniu przyspiesza 

puls każdego fana sportowych samochodów: 6-cylindrowy rzędowy 
silnik benzynowy M TwinPower Turbo1 reaguje na najmniejsze 
 naciśnięcie pedału gazu – mocno, szybko wchodząc na obroty 
i z dźwiękiem, z którym każda jazda jest prawdziwą ucztą dla uszu.

1 Tylko w M440i xDrive. 
Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 

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



■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

□ Następujące szybko po sobie zmiany kierunku jazdy, 
bardzo zróżnicowana nawierzchnia, przyspieszanie 
na wyjściu z zakrętu – w każdej z tych sytuacji sportowy 
mechanizm różnicowy M1 zapewnia optymalny rozdział 
napędu pomiędzy tylne koła, przenosząc moc silnika 
na drogę przy wysokiej trakcji.

□ Sportowy układ jezdny M1 wyróżnia się sztywnym 
 zestrojeniem sprężyn i amortyzatorów. Zapewnia to fascy-
nująco bezpośrednią reakcję, która umożliwia wybitnie 
sportowy styl jazdy i zawsze gwarantuje odpowiedni 
 zastrzyk adrenaliny.

1 Standard w M440i xDrive. 
2 Tylko z pakietem sportowym M Pro i w M440i xDrive.

 
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.

□ Nowa funkcja Sprint1, 2 zapewnia maksymalną dynamikę 
jazdy: za pociągnięciem łopatki przy kierownicy sportowa 
skrzynia Steptronic przechodzi w tryb manualny i umożliwia 
redukcję nawet o kilka biegów do optymalnego przełożenia. 
Przełącznik właściwości jezdnych umożliwia przełączenie 
na tryb SPORT, w którym manewrom wyprzedzania towa-
rzyszy wskazanie „Sprint” na zestawie wskaźników i spor-
towe brzmienie silnika.

□ Maksymalne przyspieszenie z miejsca – z funkcją 
Launch Control1 8-stopniowej sportowe skrzyni Steptronic 
to nic trudnego. Wystarczy przy dźwigni biegów w pozycji 
„S” krótko nacisnąć przycisk DSC i przy wciśniętym pedale 
hamulca maksymalnie nacisnąć pedał gazu. Po zwolnieniu 
hamulca Twoje BMW rusza z maksymalnym przyspiesze-
niem na granicy trakcji – w harmonii z Twoim pulsem.



KOMUNIKACJA  KTÓRA 
DAJE WOLNOŚĆ.

Zostaw wszystko za sobą – ale pozostań w kontakcie ze wszystkim, co dla 
 Ciebie  ważne: w BMW serii 4 Gran Coupé dzięki wszechstronnym funkcjom  
łączności i inforozrywki jesteś podczas każdej podróży w centrum wydarzeń –  
niezależnie od tego, dokąd zaprowadzi Cię droga.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

□ Czy to informacje o aktualnej sytuacji na drogach, czy o miej-
scach do parkowania u celu: doskonale skomunikowane funkcje 
 pakietu Connected Professional dostarczają zawsze aktualnych 
 informacji – a oprócz tego można je wygodnie obsługiwać głosowo.

□ BMW Live Cockpit Professional to twoje cyfrowe centrum. 
 Inteligentne połączenie w pełni cyfrowego wyświetlacza wskaźników 
o przekątnej 12,3 cala oraz wyświetlacza kontrolnego o wysokiej 
rozdzielczości i przekątnej 10,25 cala zapewnia pełen dostęp do 
wszystkich ważnych informacji w sposób intuicyjny i wygodny 
za pomocą mowy lub dotyku.

□ Wyświetlacz BMW 
 Head-Up1 będący częścią 
 zespołu ekranów wyświetla 
na przedniej szybie ważne 
 informacje dotyczące jazdy, 
nie rozpraszając przy tym 
 kierowcy. Dzięki temu masz 
zawsze wszystko w zasięgu 
wzroku i możesz w pełni 
skoncentrować się na dyna-
micznej jeździe BMW serii 4 
Gran Coupé.

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, 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.



MODEL PODSTAWOWY 

BMW serii 4 Gran Coupé łączy w sobie 
elegancję i dynamikę, każdego dnia 
 rozbudzając apetyt na nową przygodę 
za kierownicą.

PAKIET SPORTOWY M 

BMW serii 4 Gran Coupé z pakietem sportowym M pozwala zaznać 
ekstremalnej radości z jazdy i wydobyć maksimum euforii z każdego 
kilometra.

PAKIET SPORTOWY M PRO

Dzięki dodatkowym elementom funkcji Sprint czy akcentom 
 stylistycznym, takim jak spojler tylny M w błyszczącym kolorze 
 czarnym, możesz czerpać maksymalną radość z jazdy swoim 
BMW serii 4 Gran Coupé z pakietem sportowym M Pro.

SAMOCHODY BMW M
BMW M440i xDRIVE

Dzięki wybitnie dynamicznej stylistyce i potężnej mocy  
BMW M440i xDrive Gran Coupé budzi ogromny apetyt na jazdę.

PRZEGLĄD WARIANTÓW MODELOWYCH.



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

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE MODELU PODSTAWOWEGO:
 ■ reflektory diodowe
 ■ diodowe lampy tylne
 ■ standardowy układ jezdny
 ■ 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 851

■ Sportowe fotele przednie gwaran-
tują optymalne trzymanie boczne 
dzięki wyższym podparciom bocz-
nym i ręcznej regulacji podparcia ud. 
Oprócz tego można ręcznie regulo-
wać pozycję wzdłużną i wysokość 
siedziska.

■ 17-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich V Spoke 851 srebrnoszare 
niemetalizowane, 7,5J x 17, opony 
225/55 R17.

□ 18-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Double Spoke 853 Bicolor 
ciemnoszare, frezowane, 8,5J x 18, 
opony 245/45 R18.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

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

WYBRANE ELEMENTY WNĘTRZA MODELU PODSTAWOWEGO: 
 ■  BMW Live Cockpit Professional
 ■  skórzana kierownica sportowa
 ■  klimatyzacja automatyczna
 ■  zestaw głośnikowy Stereo
 ■  skrzynia Steptronic
 ■  standardowe fotele przednie
 ■  połączenie tkaniny i Sensateku | czarne
 ■  listwy ozdobne w błyszczącym kolorze czarnym
 ■  dywaniki welurowe

MODEL PODSTAWOWY.

□ 19-calowe obręcze kół M ze 
 stopów lekkich Y Spoke 859 M 
 Bicolor Jet Black niemetalizowane, 
frezowane, z ogumieniem miesza-
nym, przód 8,5J x 19, opony 245/40 
R19, tył 9J x 19, opony 255/40 R19.

■ 18-calowe aerodynamiczne obrę-
cze kół 858 M Bicolor czarno-szare, 
frezowane, 8,5J x 18, opony 245/45 
R18.

PAKIET SPORTOWY M.

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE PAKIETU SPORTOWEGO M:
 ■ pakiet aerodynamiczny M z pasem przednim i tylnym oraz progami 
w kolorze karoserii z dwuczęściową wstawką dyfuzora w metalizowanym 
kolorze Dark Shadow i błyszczącym kolorze czarnym

 ■ 18-calowe aerodynamiczne obręcze kół M Double Spoke 858 M Bicolor, 
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
 ■ ozdobne listwy dachowe w kolorze karoserii
 □ końcówka rury wydechowej w błyszczącym chromie, alternatywnie 
w błyszczącym kolorze czarnym

 ■ ekskluzywny lakier niebieski Portimao M metalizowany lub szary 
 Brooklyn M metalizowany, oferowane są też inne lakiery

■ Wielofunkcyjna kierownica skó-
rzana M ze zintegrowaną poduszką 
powietrzną kierowcy i logo M jest 
trójramienna. Grubsza obręcz kie-
rownicy obita czarną skórą Nappa 
z czarnym stebnowaniem i wyprofi-
lowanym podparciem kciuków 
 zapewnia sportowo bezpośrednie 
wyczucie kierownicy.

■ Aby zapewnić optymalne trzyma-
nie boczne, kierowca może dosto-
sować fotel do wymiarów swojego 
ciała za pomocą regulacji szeroko-
ści oparcia. W celu zmniejszenia 
szerokości oparcia mocniej napom-
powywane są elementy w podpar-
ciach bocznych. Poszerzenie 
następuje przez upuszczenie  
powietrza.

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.

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;  
oferowane są też inne tapicerki

 ■ regulacja szerokości oparcia
 ■ 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 standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe



 □ 19-calowe obręcze kół M ze 
 stopów lekkich Y Spoke 859 M 
 Bicolor Jet Black niemetalizowane, 
frezowane, z ogumieniem miesza-
nym, przód 8,5J x 19, opony 245/40 
R19, tył 9J x 19, opony 255/40 R19.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE PAKIETU SPORTOWEGO M PRO:
 ■ lampy M Shadow Line
 ■ błyszczące elementy M Shadow Line o rozszerzonym zakresie
 ■ spojler tylny M w kolorze szafirowoczarnym
 □ sportowe hamulce M z zaciskami w błyszczącym kolorze czerwonym 
ze znaczkiem M, alternatywnie w metalizowanym kolorze niebieskim

 ■ obręcze kół M ze stopów lekkich z pakietu sportowego M, opcjonalnie 
opony sportowe

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

 ■ 8-stopniowa sportowa skrzynia 
Steptronic umożliwia bardzo sporto-
wą zmianę biegów. I to zarówno 
 automatycznie, jak i ręcznie łopat-
kami przy kierownicy lub dźwignią 
biegów.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

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

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA PAKIETU SPORTOWEGO M PRO:
 ■ pasy bezpieczeństwa M
 ■ zestaw głośnikowy Hi-Fi, opcjonalnie system nagłośnienia 
Surround marki Harman Kardon

 ■ sportowe brzmienie we wnętrzu w trybie SPORT

PAKIET SPORTOWY M PRO.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE M440i xDRIVE:
■ spojler tylny M
■ 18-calowe aerodynamiczne obręcze kół M 858 M Bicolor
■ sportowy układ jezdny M
■ sportowa skrzynia Steptronic
■ adaptacyjny sportowy układ kierowniczy
■ sportowy mechanizm różnicowy M
■ sportowe hamulce M
■ błyszczące elementy M Shadow Line

 ■ Aby zapewnić optymalne trzyma-
nie boczne, możesz dostosować 
 fotel do wymiarów swojego ciała za 
pomocą regulacji szerokości opar-
cia. W celu zmniejszenia szerokości 
oparcia mocniej napompowywane 
są elementy w podparciach bocz-
nych. Poszerzenie następuje przez 
upuszczenie powietrza.

 □ Pakiet karbonowych elementów 
zewnętrznych M podkreśla sporto-
wy charakter samochodu. Boczne 
elementy prowadzenia powietrza 
w zderzaku przednim oraz lusterka 
zewnętrzne wykonane są z tworzy-
wa sztucznego wzmocnionego 
włóknem węglowym (CFRP). Pakiet 
uzupełniają boczne osłony z tyłu 
i spojler tylny o specjalnym kształcie.

 ■ 18-calowe aerodynamiczne obrę-
cze kół 858 M Bicolor czarno-szare, 
frezowane, 8,5J x 18, opony 245/45 
R18.

 □ 19-calowe obręcze kół M ze 
 stopów lekkich Double Spoke 861 M 
Bicolor Jet Black niemetalizowane, 
frezowane, z ogumieniem miesza-
nym, przód 8,5J x 19, opony 245/40 
R19, tył 9J x 19, opony 255/40 R19.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA M440i xDRIVE:
■ połączenie Alcantary i Sensateku | czarne z kontrastującym  

niebieskim pikowaniem
■ listwy ozdobne M z aluminium Tetragon
■ antracytowa podsufitka M

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

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

M440i xDRIVE.



NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

 ■ Reflektory z kierunkowskazami, światłami pozycyjnymi, dziennymi, 
 mijania i drogowymi w technologii diodowej są niezwykle trwałe i energo
oszczędne. Oprócz tego mają automatyczną regulację zasięgu oświetlenia, 
a doskonałe oświetlenie jezdni i barwa zbliżona do światła dziennego 
zwiększają bezpieczeństwo jazdy po zmroku i w złych warunkach atmo
sferycznych.

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

 □ Ekskluzywne galwanizowane wykończenie elementów obsługi, np. 
przełączników podnośników szyb, zespołu przełączników w drzwiach, 
lusterek zewnętrznych i przycisków wielofunkcyjnych na kierownicy,  
nadają wnętrzu szlachetny, luksusowy charakter.

 □ Górna część deski rozdzielczej obita czarnym Sensatekiem nadaje 
wnętrzu pojazdu szlachetny wygląd. Wytrzymałe obicie jest wykończone 
atrakcyjnymi podwójnymi szwami.

 □ 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.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 

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

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.
 □ Wielofunkcyjna kierownica 

 skórzana M1 ze zintegrowaną po-
duszką powietrzną kierowcy 

i logo M jest trójramienna. Grubsza 
obręcz kierownicy obita czarną 

 skórą Nappa z czarnym stebnowa-
niem i wyprofilowanym podparciem 
kciuków zapewnia sportowo bezpo-

średnie wyczucie kierownicy.

 ■ Czarna skórzana kierownica 
sportowa z grubą obręczą i wyprofi-
lowanymi podparciami na kciuki 
jest szczególnie przyjemna w doty-
ku i świetnie leży w dłoniach.

 ■ BMW Live Cockpit Professional zawiera wysokiej jakości zespół ekranów 
obejmujący wyświetlacz centralny o przekątnej 10,25˝ oraz w pełni cyfrowy 
wyświetlacz wskaźników o przekątnej 12,3˝.

 □ Duży, pełnokolorowy wyświetlacz BMW Head-Up2 poprzez projekcję 
optyczną transmituje wszystkie informacje istotne podczas jazdy w bezpo-
średnim polu widzenia kierowcy, ułatwiając mu skupienie się na drodze. 
W zależności od wyposażenia wyświetlane są na przykład aktualna prędkość, 
wskazówki nawigacyjne, ograniczenia prędkości i zakazy wyprzedzania 
oraz listy kontaktów i odtwarzania.

 □ Zestaw głośnikowy Hi-Fi1 
z  sześcioma głośnikami zapewnia 
najwyższej klasy dźwięk stereo.

 □ System nagłośnienia Surround 
marki Harman Kardon ze wzmac-
niaczem cyfrowym o mocy 464 W 
z dziewięcioma kanałami, korekcją 
dźwięku dedykowaną dla danego 
samochodu i 16 głośnikami.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
1 Standard w M440i xDrive.
2 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, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 
 dostępność mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje  
na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW.



■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

 □ 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.

1 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.

2 Logotyp i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do 
Bluetooth SIG, Inc. Jakiekolwiek ich wykorzystanie przez BMW Group odbywa się na 
podstawie licencji.

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

 □ System telefoniczny z ładowaniem bezprzewodowym1, 2 obejmuje nieckę 
z funkcją ładowania bezprzewodowego i drugim mikrofonem zapewnia-
jącym lepszą słyszalność kierowcy i pasażera. Dodatkowe połączenie z an-
teną dachową zapewnia optymalną łączność z siecią komórkową. Złącze 
Bluetooth® umożliwia jednoczesne podłączenie dwóch telefonów komórko-
wych i jednego odtwarzacza audio. Do tego dochodzi przygotowanie 
do hotspotu Wi-Fi.

 □ BMW Live Cockpit Professional z funkcją nawigacji zawiera wysokiej 
 jakości zespół ekranów obejmujący dotykowy wyświetlacz centralny o wy-
sokiej 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 Touch.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

 □ BMW Maps z Connected 
 Navigation, integracja smartfonów1, 
w tym przygotowanie do Apple 
 CarPlay i Android Auto, oraz In-Car 
Experiences – pakiet Connected 
Professional zapewnia wiele opcji 
łączności w Twoim BMW. Daje Ci 
więcej komfortu i lepszą obsługę.

 □ Podczas planowania i przygotowania, podczas jazdy, a nawet przy 
parkowaniu: BMW Maps oferuje wyjątkowy komfort nawigacji. Spraw, 
by podróżowanie było jeszcze bardziej komfortowe i indywidualne –  
dzięki intuicyjnej obsłudze i nawigacji idealnie dopasowanej do kierowcy.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

1 Integracja smartfonów jest stale dostępna w samochodzie. Obejmuje Apple CarPlay 
i Android Auto. Działania usługi Apple CarPlay i usługi Google Android Auto nie można 
zagwarantować na stałe ze względu na ewentualny przyszły rozwój techniczny 
(np. telefonów komórkowych). CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc. Android 
Auto jest znakiem towarowym Google LLC.

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



■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

 □ Usługa Concierge oznacza osobiste, indywidualne wsparcie, a usługi 
zdalne znacznie podnoszą komfort obsługi. Z pakietem Connected możesz 
korzystać z obu tych usług BMW ConnectedDrive.

 □ Nie chcesz rezygnować w swoim BMW z funkcji smartfona i chcesz 
je obsługiwać w dotychczasowy sposób? Integracja smartfonów1 łączy 
Twój smartfon bezprzewodowo na pośrednictwem Apple CarPlay i Android 
Auto z samochodem. Umożliwia wygodne korzystanie z funkcji i aplikacji 
w samochodzie bezpośrednio na wyświetlaczu kontrolnym.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

 ■ 8-stopniowa skrzynia Steptronic 
z gęstszym zestopniowaniem prze-
łożeń i niewielkimi skokami obrotów 
zapewnia wyższy komfort jazdy 
i zmiany biegów przy niższym zuży-
ciu paliwa.

 □ 8-stopniowa sportowa skrzynia 
Steptronic2 umożliwia bardzo spor-
tową zmianę biegów. I to zarówno 
 automatycznie, jak i ręcznie łopat-
kami przy kierownicy lub dźwignią 
biegów.

 □ Adaptacyjny układ jezdny M dostosowuje się elektronicznie do warunków nawierzchni i sytuacji. Oprócz tego kierowca może wybrać przełącznikiem 
właściwości jezdnych charakterystykę pracy układu jezdnego – od komfortowej po wybitnie sportową i zwinną.

1 Integracja smartfonów jest stale dostępna w samochodzie. Obejmuje Apple CarPlay 
i Android Auto. Działania usługi Apple CarPlay i usługi Google Android Auto nie można 
zagwarantować na stałe ze względu na ewentualny przyszły rozwój techniczny 
(np.  telefonów komórkowych). CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc. Android 
Auto jest znakiem towarowym Google LLC.

2 Standard w M440i xDrive.

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

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

 □ System asystujący kierowcy Professional1 oferuje optymalny 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.  

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

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

2 Standard w M440i xDrive.

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.

 □ Załączany asystent kierowania i prowadzenia po pasie ruchu z dodat-
kowymi funkcjami odciąża Cię w monotonnych sytuacjach podczas jazdy. 
 Pomaga w utrzymaniu pojazdu pośrodku pasa ruchu, wspomaga w cia-
snych miejscach, a przy aktywnym prowadzeniu do celu ułatwia nawigację 
na autostradach.

 □ Widok wspomaganej jazdy prezentuje w czasie rzeczywistym 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, pozwa-
lając zrozumieć działanie systemów.

 □ Asystent zmiany pasa w wygodny sposób wspomaga przy zmianie pasa 
ruchu na autostradzie lub innych drogach z oddzielonymi jezdniami dla 
obu kierunków ruchu. System działa przy prędkościach od 70 do 180 km/h. 
 System można aktywować przy włączonym asystencie kierowania i prowa-
dzenia po pasie ruchu, naciskając dłużej dźwignię kierunkowskazów.

 □ Adaptacyjny sportowy układ kierowniczy2 z funkcją Servotronic umożli-
wia 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.



NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

 □ Surround View obejmuje działające na bazie kamery funkcje Top View, 
Panorama View i 3D View. Kamery z przodu, z tyłu i w lusterkach zewnętrz
nych dają na wyświetlaczu centralnym kąt widzenia 360° wokół pojazdu 
oraz widok z góry. Panorama View ułatwia ostrożne wjeżdżanie przy ogra
niczonej widoczności na skrzyżowania i na wyjazdach.

 □ Asystent parkowania Plus1 ułatwia parkowanie samochodu i manewro
wanie nim. Obejmuje system Surround View z Top View, Panorama View 
i Remote 3D View, a także wspomaganie parkowania równoległego, funkcję 
hamowania awaryjnego Active Park Distance Control, asystenta parko
wania z prowadzeniem wzdłużnym i poprzecznym oraz asystenta cofania.

 ■ Twoje BMW zawsze aktualne: w Sklepie ConnectedDrive znajdziesz 
 wiele nowych funkcji, które możesz odblokować w dowolnym momencie 
w domu lub w drodze.

 □ Asystent parkowania1 samoczynnie parkuje samochód równolegle 
lub prostopadle do jezdni i wyparkowuje go. Włącza się przyciskiem parko
wania lub po wybraniu biegu wstecznego. System przejmuje wszystkie 
czynności kierowania, jazdy i hamowania, kierowca musi tylko nadzorować 
parkowanie.

 □ Funkcja Sprint2 przygotowuje pojazd do maksymalnie sportowej jazdy – 
maksymalnego przyspieszenia i bezpiecznego wyprzedzania. Dłuższe  
pociągnięcie za minusową łopatkę zmiany biegów aktywuje funkcję, która 
m.in. przełącza napęd w tryb sportowy. Pedał jazdy aktywuje funkcję, której 
towarzyszy wizualne i akustyczne tło.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
1 Kierowca jest odpowiedzialny za stałe nadzorowanie autonomicznego  

parkowania zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
2 Tylko z pakietem sportowym M Pro i w M440i xDrive.

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

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

 □ Oświetlenie ambientowe z ambientowym oświetleniem konturowym 
w drzwiach tworzy relaksującą, przytulną atmosferę wewnątrz pojazdu. 
Ściemnialne kompozycje świetlne oferują również funkcję dynamiczną 
w czterech zastosowaniach. Welcome Light Carpet oświetla przy wsiadaniu 
i wysiadaniu strefę przed drzwiami samochodu.

 ■ Przełącznik właściwości jezdnych umożliwia wybór standardowego  trybu 
COMFORT, ekonomicznego trybu ECO PRO lub trybów SPORT i SPORT+ 
umożliwiających jeszcze bardziej dynamiczną jazdę. Opcjonalna interak-
tywna funkcja Adaptive Mode stale dostosowuje adaptacyjny układ jezdny, 
układ kierowniczy i skrzynię Steptronic do danej sytuacji.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

 □ Adaptacyjne światła laserowe BMW oferują w trybie świateł drogowych 
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 reflektorach podkreślają zaawan-
sowanie technologiczne i sportowy charakter pojazdu.

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

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 

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



■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

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

 □ Szklany dach z funkcją przesuwania i unoszenia, z elektrycznie przesu-
waną podsufitką, zabezpieczeniem przed zakleszczeniem oraz otwieraniem 
i zamykaniem komfortowym zapewnia indywidualną regulację przepływu 
powietrza, a tym samym przyjemny klimat wewnątrz samochodu. Wbudo-
wany wiatrochron zapobiega przeciągom wewnątrz samochodu i minimali-
zuje szum wiatru.

 □ Elektryczna regulacja foteli 
przednich sprawia, że ich ustawia-
nie jest bardzo łatwe i wygodne. 
 Pamięć ustawień umożliwia zapi-
sanie wybranych ustawień fotela 
 kierowcy i lusterek zewnętrznych 
oraz ich aktywację w każdej chwili.

 □ Podparcie lędźwiowe w oparciu 
fotela kierowcy ma płynną elektryczną 
regulację wysokości i głębokości. 
Odciąża ono efektywnie kręgosłup, 
zapewniając optymalną ergono-
miczną pozycję. Poprawia to komfort 
siedzenia, zwłaszcza na długich  
trasach.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

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.

 □ 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.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

 □ Ogrzewanie foteli reguluje trzy
stopniowo temperaturę siedzisk 
i oparć foteli przednich oraz ze
wnętrznych foteli tylnych i można 
ustawiać je indywidualnie dla każ
dego fotela.

 □ BMW Digital Key Plus1 zamienia Twojego kompatybilnego smartfona 
w kluczyk samochodowy. Aby odblokować drzwi, wystarczy przytrzymać 
smartfon przy klamce, a przed uruchomieniem BMW położyć go na pod
stawce na smartfony. Oprócz tego kluczyk cyfrowy można udostępniać 
maksymalnie pięciu innym osobom, przy czym możliwe jest na przykład 
ograniczenie maksymalnej prędkości, co jest idealnym rozwiązaniem dla 
początkujących kierowców.

 □ Pakiet schowków obejmuje uchy
lany schowek w desce rozdzielczej 
po stronie kierowcy, siatki na opar
ciach foteli przednich oraz dwa 
gniazda USB z funkcją ładowania 
w konsoli środkowej z tyłu. W ba
gażniku znajdują się siatki na dro
biazgi po lewej i prawej stronie oraz 
wielofunkcyjny hak. Dodatkowe 
gniazdka 12 V znajdują się z tyłu 
konsoli środkowej i w bagażniku.

 ■ Inteligentna, aktualna, przemyślana: aplikacja My BMW w nowoczesnej 
szacie graficznej i z intuicyjnym interfejsem użytkownika daje Ci zupełnie 
nową jakość mobilności. Planuj kolejną jazdę, sprawdzaj stan swojego 
BMW, rezerwuj wizytę w serwisie lub korzystaj z jednej z wielu funkcji zdal
nego sterowania – wygodnie ze smartfona.

 ■ Składane siedzenia tylne mają oparcie dzielone w proporcjach 40:20:40 
zapewniające większą wszechstronność wnętrza. Można na przykład 
 wygodnie zmieścić z tyłu dwie osoby, a jednocześnie przewozić długie 
przedmioty, takie jak torby na narty i deski snowboardowe. Praktyczne 
są również dwa uchwyty na napoje w podłokietniku środkowym.

 ■ Automatyczna obsługa klapy 
 tylnej umożliwia komfortowe 
 otwieranie i zamykanie klapy tylnej 
przyciskiem.

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

1 Warunkiem korzystania jest konto BMW ConnectedDrive i kompatybilny smartfon. 
Dla klientów nieposiadających kompatybilnego smartfona oferowana jest wysokiej 
 jakości karta klucz. Więcej informacji na temat funkcji BMW Digital Key, np. kompaty
bilności Twojego smartfona, można znaleźć na stronie www.bmw.com/digitalkey 

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



■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.
PERFORMANCE.

 □ Pakiet karbonowych elementów 
zewnętrznych M1 podkreśla sporto-
wy charakter samochodu. Boczne 
elementy prowadzenia powietrza 
w zderzaku przednim oraz lusterka 
zewnętrzne wykonane są z tworzy-
wa sztucznego wzmocnionego 
włóknem węglowym (CFRP). Pakiet 
uzupełniają boczne osłony z tyłu 
i spojler tylny o specjalnym kształcie.

 □ Błyszczące elementy M Shadow Line1 o rozszerzonym zakresie obejmują 
obramowanie atrapy chłodnicy w błyszczącym kolorze czarnym i końcówki 
rur wydechowych w czarnym chromie.

 □ Spojler tylny M1, 2 w kolorze karoserii podkreśla sportową sylwetkę pojaz-
du i odczuwalnie redukuje niepożądany wypór. Docisk tylnej osi zapewnia 
jeszcze większą stabilność jazdy.

 □ Sportowe hamulce M1, 2 z cztero-
tłoczkowymi zaciskami stałymi 
z przodu i jednotłoczkowymi zaci-
skami pływającymi z tyłu w kolorze 
niebieskim z napisem M mają 
duże tarcze hamulcowe, przez co 
oferują bardzo dużą skuteczność 
hamowania.

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

1 Tylko z pakietem sportowym M i w M440i xDrive.
2 Standard w M440i xDrive.

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

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

 □ Regulowane w wielu płaszczyznach przednie fotele sportowe M1 
o  kubełkowym charakterze z półzintegrowanymi zagłówkami zapewniają 
optymalne trzymanie boczne. Poza tym istnieje możliwość indywidualnej 
regulacji szerokości oparcia. Charakterystyczna stylistyka z czarnym 
logo M dodatkowo podkreśla sportowy charakter samochodu.

 □ Pasy bezpieczeństwa M1 z napinaczami i ogranicznikami siły naciągu 
mają wpleciony dyskretny akcent w typowych kolorach M.

 □ Pakiet M Technik2 przygotowuje 
Twoje BMW do sportowej jazdy. 
Zoptymalizowany pakiet chłodzenia 
utrzymuje silnik oraz intercooler 
w odpowiednim zakresie temperatur 
nawet przy dużych obciążeniach. 
A sportowe hamulce M są dodat-
kowo wzmocnione przez większe 
 tarcze na przedniej osi.

 □ Sportowy mechanizm różnicowy M3 optymalizuje trakcję i stabilność 
 jazdy podczas zmiany pasa ruchu i przyspieszaniu na wyjściu z zakrętów, 
przy szybkim pokonywaniu zakrętów oraz na nawierzchni o zróżnicowa-
nych właściwościach. Trakcja optymalizowana jest poprzez elektronicznie 
sterowaną wielopłytkową blokadą mechanizmu różnicowego zmniejszają-
cą różnice prędkości obrotowej pomiędzy tylnymi kołami.

1 Tylko z pakietem sportowym M i w M440i xDrive.
2 Tylko w M440i xDrive.
3 Standard w M440i xDrive.

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.
PERFORMANCE.



■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

 □ Niemetalizowany 300 
biel alpejska1

 ■ Niemetalizowany 668 
czarny2

 □ Metalizowany A96 
biel mineralna 

 □ Metalizowany C4W 
szary Skyscraper4

BMW INDIVIDUAL

KOLORYSTYKA ZEWNĘTRZNA.

 □ Metalizowany C4P 
szary Brooklyn M3

 □ Metalizowany 475 
szafirowoczarny

 □ Metalizowany C1X 
pomarańczowy zachód 
słońca

 □ Metalizowany C4E 
zielony San Remo

 □ BMW Individual C3Z 
niebieski tanzanit 
metalizowany

 □ BMW Individual C36 
szary drawit metalizowany

 □ Lakier specjalny 
BMW Individual 490 
(np. brylantowa biel, 
metalizowany)

 □ Metalizowany C57 
czerwony awenturyn

[ 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.
1 Standard w pakiecie sportowym M i w M440i xDrive.

2 Opcja niedostępna z pakietem sportowym M i w M440i xDrive.
3 Tylko z pakietem sportowym M i w M440i xDrive.
4 Opcja niedostępna w M440i xDrive.
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.

 □ Lakier specjalny 
BMW Individual 490 
(dostępnych jest 
do 150 lakierów)

Pokaż swój indywidualny styl. 
Lakiery specjalne BMW Individual 
oferują niezliczone możliwości 
podkreślenia ekskluzywnego 
charakteru Twojego BMW serii 4 
Gran Coupé. Zeskanuj kod QR 
lub zapytaj swojego dealera BMW.

 □ Skóra Vernasca MAPQ koniak  
z ozdobnym pikowaniem1

 □ Skóra Vernasca MAMU mokka  
z ozdobnym pikowaniem

 □ Skóra Vernasca MANL czarna 
z kontrastującym niebieskim pikowaniem1

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

 □ Skóra Vernasca MAG6 czerwień Tacora 
z ozdobnym pikowaniem

 □ Skóra Vernasca MAH7 czarna  
z ozdobnym pikowaniem

 □ Skóra Vernasca MAOI ostrygowa  
z ozdobnym pikowaniem

 ■ Tkanina i Sensatek KFSW czarny  □ Połączenie alcantary i Sensateku KGNL, 
czarne z perforacją, akcent: niebieski1

 □ Sensatec perforowany KHFY beż Canberra

KOLORYSTYKA WNĘTRZA.
TAPICERKI

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
1 Tylko z pakietem sportowym M i w M440i xDrive.
Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy 
od wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 
 dostępność mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje  
na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW.

Prosimy pamiętać, że nawet w przypadku użycia zgodnego z przeznaczeniem 
po pewnym czasie mogą wystąpić zabrudzenia tapicerki, których nie da się usunąć. 
Może to być spowodowane szczególnie przez farbującą odzież.
Prosimy pamiętać, że kolor wnętrza zależy od wybranego koloru tapicerki.



■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

BMW INDIVIDUAL.

KOLORYSTYKA WNĘTRZA.

 □ Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry 
Merino ZBSW, czarna

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

 □ Rozszerzona tapicerka BMW Individual 
ze skóry Merino ZASW, czarna

 □ Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry 
Merino VBEW kość słoniowa

 □ Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry 
Merino VBHZ czerwony Fiona i czarny

 □ Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry 
Merino VBTQ truflowa

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

 □ 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

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

Prosimy pamiętać, że nawet w przypadku użycia zgodnego z przeznaczeniem 
po pewnym czasie mogą wystąpić zabrudzenia tapicerki, których nie da się usunąć. 
Może to być spowodowane szczególnie przez farbującą odzież.
Prosimy pamiętać, że kolor wnętrza zależy od wybranego koloru tapicerki.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

 ■ Listwy ozdobne M z aluminium Tetragon, 
listwa akcentowa: perłowy chrom1

 □ Listwy ozdobne M Carbon Fibre, ciemne, 
listwa akcentowa: perłowy chrom1

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

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

 □ Listwy ozdobne z drewna szlachetnego, 
porowaty jesion słojowany, listwa akcentowa: 
perłowy chrom

 □ Listwy ozdobne z drewna szlachetnego 
szarobrązowego jesionu, błyszczące, listwa 
akcentowa: perłowy chrom

LISTWY OZDOBNE

KOLORYSTYKA WNĘTRZA.

BMW INDIVIDUAL.

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

 □ Listwy ozdobne BMW Individual z aluminiowej 
plecionki, błyszczące, 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

1 Tylko z pakietem sportowym M i w M440i xDrive.
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 dostępność mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje  
na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u dealerów BMW.

Prosimy pamiętać, że nawet w przypadku użycia zgodnego z przeznaczeniem 
po pewnym czasie mogą wystąpić zabrudzenia tapicerki, których nie da się usunąć. 
Może to być spowodowane szczególnie przez farbującą odzież.
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■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

 ■ 17-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich V Spoke 851 srebrnoszare 
niemetalizowane, 7,5J x 17, opony 
225/55 R17.1

 □ 17-calowe aerodynamiczne obrę-
cze kół 852 Bicolor czarno-szare, 
frezowane, 7,5J x 17, opony 225/55 
R17.1

KOŁA I OPONY.

 □ 18-calowe aerodynamiczne obrę-
cze kół 858 M Bicolor czarno-szare, 
frezowane, 8,5J x 18, opony 245/45 
R18.2, 3

 □ 18-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Double Spoke 853 Bicolor 
ciemnoszare, frezowane, 8,5J x 18, 
opony 245/45 R18.1

 □ 19-calowe aerodynamiczne 
 obręcze kół M 860 M Bicolor 
 czarno-szare, frezowane, z ogumie-
niem mieszanym, przód 8,5J x 19, 
opony 245/40 R19, tył 9J x 19, 
 opony 255/40 R19.2

 □ 19-calowe obręcze kół M ze 
 stopów lekkich Y Spoke 859 M 
 Bicolor Jet Black niemetalizowane, 
frezowane, z ogumieniem miesza-
nym, przód 8,5J x 19, opony 245/40 
R19, tył 9J x 19, opony 255/40 R19.2

 □ 20-calowe aerodynamiczne obręcze kół BMW Individual 862 I Bicolor 
czarno-szare, frezowane, z ogumieniem mieszanym, przód 8,5J x 20, 
 opony 245/35 R20, tył 9J x 20, opony 255/35 R20.2

1 Opcja niedostępna w M440i xDrive.
2 Tylko z pakietem sportowym M i w M440i xDrive.
3 Standard w M440i xDrive.

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.

BMW INDIVIDUAL.
Wyraz najbardziej indywidualnej estetyki: lakier 
BMW  Individual mroźny czysty szary charakteryzuje 
się matową, jedwabiście połyskującą powierzchnią. 
 Jeszcze bardziej uwydatnia atletyczne kształty  
Twojego BMW serii 4 Gran Coupé i już za sam wygląd 
 zapewnia mu miejsce w Pole Posit ion.

Miękka i elegancka: pełna tapicerka BMW Individual 
ze skóry Merino w kolorze czerwieni Fiona i czerni jest 
dzięki naturalnemu garbowaniu wyjątkowo miękka 
i przyjemna w dotyku i doskonale przepuszcza powie-
trze. Połączenie czerwieni Fiona i czerni przyprawia 
o szybszy puls i sprawia, że pełna tapicerka skórzana 
BMW Individual jest prawdziwym liderem również 
pod względem wyglądu.

Zachwyca już przy wsiadaniu: ekskluzywny luksus wnętrza widać już od pierwszego 
spojrzenia na wysokiej jakości tapicerkę ze skóry Merino w kolorze czerwieni Fiona 
i czarnym oraz listwy ozdobne w czarnym lakierze fortepianowym. Usiądź w fotelu, 
 poczuj nieskazitelną, miękką skórę i ciesz się wyśmienitą elegancją.

Koncertowa estetyka: listwy ozdobne w czarnym lakierze 
fortepianowym inspirowane są wykończeniem stosowa-
nym w produkcji fortepianów i reprezentują najwyższy 
poziom rzemiosła. Wielowarstwowy lakier fortepianowy 
jest kilkakrotnie polerowany, dzięki czemu zapewnia 
 wyjątkowo imponujący wysoki połysk.



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

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 do-
pasowane 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.

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.

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  dowolnego gniazdka lub – jeszcze wygodniej – ze stacji 
BMW Wallbox z oferty oryginalnych akcesoriów BMW, na drogach 
dostępna jest szeroka sieć publicznych punktów ładowania. Inno-
wacyjne usługi Connected Charging pokazują na przykład stacje 
ładowania na wyświetlaczu informacyjnym Twojego BMW lub po-
zwalają przygotować temperaturę wnętrza za pomocą smartfona.

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.

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 widocz-
nym i odczuwalnym doświadczeniem. Ekskluzywne materiały 
i doskonała jakość gwarantują perfekcyjną dynamikę jazdy. 
 Poznaj inspirującą doskonałość produktu: indywidualną, wyrazi-
stą i bezkompromisową.

KOMUNIKACJA, INFORMACJA I TECHNOLOGIA.

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

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.



○ Akcesoria

Dostępność przedstawionego i opisanego wyposażenia może się różnić  
w zależności od kraju. Twój dealer BMW chętnie doradzi Ci zakresie oferty  
oryginalnych akcesoriów BMW.

 ○ Stuprocentowa nowoczesność. Stuprocentowo wyścigowy charakter. 
Stuprocentowa fascynacja. Dyfuzor tylny M Performance z karbonu wyko-
nywany jest w złożonym ręcznym procesie. Zapewnia jeszcze bardziej 
 nowoczesny wygląd oraz w imponujący sposób podkreśla sportowy wygląd 
samochodu.

 ○ Niewielkie detale robią ogromną 
różnicę: podłokietnik środkowy M 
Performance z alcantary uzupełnia 
ekskluzywny motorsportowy wygląd 
kokpitu.

 ○ Ekskluzywne 20-calowe obręcze 
kół M Performance ze stopów lek-
kich Double Spoke 868 M Bicolor 
Night Gold, frezowane. Zestaw 
kompletnych kół letnich z czujnikami 
ciśnienia.

 ○ Z charakterem: karbonowy spojler tylny M Performance podkreśla 
 szlachetny, sportowy wygląd auta. A do tego poprawia właściwości 
 aerodynamiczne, umożliwiając jeszcze bardziej sportową jazdę.

 ○ Ręcznie wykonane karbonowe obudowy lusterek zewnętrznych M efek-
townie podkreślają nowoczesny charakter samochodu. Ich dynamiczna 
 stylistyka świetnie się prezentuje i stanowi indywidualny sportowy akcent.

 ○ Nawet najlepszy wygląd można poprawić: ekskluzywne foliowanie bocz-
ne M Performance w kolorze mroźnej czerni jeszcze bardziej podkreśla 
sportowy charakter samochodu i stanowi wyraźne nawiązanie do sportów 
motorowych. Wysokiej jakości zestaw folii wytrzymuje mycie w myjniach 
automatycznych i jest optymalnie dopasowany do geometrii pojazdu.

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

Podane osiągi, zużycie paliwa i emisja CO2 obowiązują dla samochodów ze standardową skrzynią biegów.
1 Masa własna wg WE odnosi się do pojazdu z wyposażeniem standardowym bez wyposażenia dodatkowego. Masa własna uwzględnia 90-procentowe napełnienie zbiornika 

 paliwa i 75 kg wagi kierowcy. Wyposażenie dodatkowe może wpływać na masę samochodu, ładowność oraz, w przypadku wpływu na aerodynamikę, na prędkość maksymalną.
2 Dane dotyczące mocy silników benzynowych odnoszą się do paliwa o liczbie oktanowej 98. Dane dotyczące zużycia odnoszą się do paliwa referencyjnego zgodnie z rozporzą-

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

3 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 Od 1 września 2017 r. niektóre nowe samochody homologowane są zgodnie z procesem kontroli WLTP (World Wide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), nowym, bardziej 
realistycznym procesem kontroli pomiaru zużycia i emisji CO2. Od 1 września 2018 r. WLTP zastąpił dotychczasowy proces kontroli – nowy europejski cykl jezdny (NEDC). Ze wzglę-
du na bardziej realistyczne warunki kontroli wartości zużycia i emisji CO2 mierzone zgodnie z WLTP są w wielu przypadkach wyższe niż mierzone zgodnie z NEDC.

5 Ograniczona elektronicznie.

BMW serii 4 Gran Coupé 420i 430i 430i xDrive M440i 
xDrive

M440i 420d 420d xDrive 430d xDrive

Masa / pojemność

Masa własna wg WE1 kg 1695 1720 1775 1900 1840 1780 1835 1920

Dopuszczalna masa całkowita kg 2175 2200 2255 2380 2320 2260 2315 2400

Pojemność bagażnika l 470–1290 470–1290 470–1290 470–1290 470-1290 470–1290 470–1290 470–1290

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

Moc i moment obrotowy2

Cylindry / pojemność Liczba / cm3 4 / 1998 4 / 1998 4 / 1998 6 / 2998 6 / 2998 4 / 1995 4 / 1995 6 / 2993

Moc maksymalna kW (KM) / 
obr/min

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

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

Maksymalny moment obrotowy Nm / 
obr/min

300 / 
1350–4000

400 / 
 1600–4000

400 / 
1600–4000

500 / 
1900–5000

500 / 
1900–5000

400 / 
1750–2500

400 / 
1750–2500

650 / 
1500–2500

Przeniesienie napędu

Rodzaj napędu – tylny tylny na wszystkie 
koła

na wszystkie 
koła tylny tylny na wszystkie 

koła
na wszystkie 

koła

Standardowa skrzynia biegów – 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

Osiągi

Prędkość maksymalna km/h 235 2505 2505 2505 2505 235 233 2505

Przyspieszenie 0-100 km/h s 7,9 6,2 6,1 4,7 5,0 7,3 7,6 5,3

Zużycie i emisja

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

WLTP2, 3, 4

▸ Cykl mieszany l/100 km 6,6–7,1 6,8–7,4 7,1–7,7 8,0–8,5 7,6–8,2 4,8–5,2 5,1–5,6 5,5–6,0

▸ Emisja CO2 w cyklu mieszanym g/km 150–162 156–169 162–175 181–194 172–185 126–137 133–146 145–158

Koła

Standardowe koła – 225/55 R17 
101 Y XL

225/55 R17 
101 Y XL

225/55 R17 
101 Y XL

245/45 R18 
100 Y XL

245/45 R18 
100 Y XL

225/55 R17 
101 Y XL

225/55 R17 
101 Y XL

225/55 R17 
101 Y XL

DANE TECHNICZNE.

Wartości na rysunkach technicznych podano w mm i mogą one różnić się w zależności od modelu i wyposażenia dodatkowego.
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SERWIS BMW.
Zawsze do Twojej dyspozycji: Twój partner serwisowy BMW 
 pomoże Ci we wszystkim, co dotyczy Twojego BMW. Naszym 
 celem jest, aby każda podróż Twoim BMW była tak przyjemna, 
jak to tylko możliwe. Rozległa sieć warsztatów na całym świecie 
oferuje najwyższej jakości usługi specjalistów BMW, innowacyjne 
technologie diagnostyczne, szybką dostępność precyzyjnie dopa-
sowanych oryginalnych części BMW oraz oryginalnego oleju silni-
kowego 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 innowa-
cyjnych usług i ofert cyfrowych, takich jak np. wideoporady online, 
i otrzymuj wszystkie istotne informacje na swoim smartfonie. 
A  jeżeli nie chcesz się zatrzymywać, ale musisz, możesz skorzy-
stać z pomocy BMW w razie awarii i wypadku.

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.

BMW SERVICE INCLUSIVE.

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

Dostępność przedstawionego i opisanego wyposażenia może się różnić  
w zależności od kraju. Twój dealer BMW chętnie doradzi Ci zakresie oferty  
oryginalnych akcesoriów BMW.

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.



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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Monachium.

411 004 482 00 3 2022 CB. 


