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MODELENAJWAŻNIEJSZE CECHY WYPOSAŻENIE
DANE TECHNICZNE 
I SERWIS

Modele  
• Model podstawowy  
• Pakiet sportowy M  
• BMW i4 M50

Wyposażenie

Kolorystyka zewnętrzna 

Kolorystyka wnętrza

Koła i opony

BMW Individual

Oryginalne akcesoria BMW

Dane techniczne

Serwis BMW 

Najważniejsze cechy  
• Wygląd zewnętrzny i wnętrze 
• Dynamika jazdy 
• Ładowanie 
• Łączność i inforozrywka 
• Systemy wspomagające  
 kierowcę 
• i meets M
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BMW i4 eDrive40: 
19-calowe aerodynamiczne obręcze kół M 855 Bicolor z ogumieniem mieszanym, lakier w bieli mineralnej metalizowany, fotele sportowe w skórze Vernasca  
w kolorze ostrygowym z ozdobnym pikowaniem i czarnym, listwy ozdobne z porowatego dębu słojowanego z listwą akcentową w perłowym chromie.

BMW i4 M50: 
19-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 861 M Bicolor z ogumieniem mieszanym, lakier BMW Individual mroźny niebieski Portimao 
metalizowany, fotele sportowe M w skórze Vernasca w kolorze czarnym z kontrastującym niebieskim pikowaniem, listwy ozdobne M Carbon Fibre z listwą 
akcentową w perłowym chromie.

Zakres wyposażenia i możliwości konfiguracji wyposażenia standardowego i dodatkowego w poszczególnych modelach mogły ulec zmianie po zamknięciu 
wydania 21.03.2022 r. Szczegółowych informacji udzielają salony sprzedaży BMW. Zmiany konstrukcji i wyposażenia zastrzeżone.

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



CHANGE 
CAN SOMETIMES SEEM  

LIKE A CHALLENGE. 

That's why at BMW i, we believe in 
overcoming obstacles. 

We have been pioneering electric 
mobility for the past ten years – and we 

will continue to be at the forefront of 
positive change in the future, too.  

To do that, we want to meet you in 
dialogue. We want  

to embrace change together. 

Because we believe in the endless 
possibilities of shaping the future and 

we believe there are a lot  
of great reasons to take  

that next step. 

Let’s take it together. 

Let's make the future we want to live in 
become reality.

LET´S MAKE CHANGE  

HAPPEN.



E L E K T R Y Z U J Ą C E 
E M O C J E .

AT R A K C Y J N O Ś C I  N I E  D A  S I Ę  W Y T Ł U M A C Z Y Ć .  
C Z A S A M I  W Y S TA R C Z Y  N A J L Ż E J S Z Y  D O T Y K .  J E D N O 
S P O J R Z E N I E .  C O Ś  N A S  U D E R Z A ,  P R Z E P ŁY W A 
P R Z E Z  N A S ,  N I E  P O Z W A L A  O D E J Ś Ć .  AT R A K C Y J -
N O Ś Ć  P R Z E C H O D Z I  W  F A S C Y N A C J Ę .  F A S C Y N A C J A 
W  E N T U Z J A Z M .  A  E N T U Z J A Z M  W  A B S O L U T N Ą  
E U F O R I Ę .
AT R A K C Y J N O Ś C I  N I E  D A  S I Ę  W Y T Ł U M A C Z Y Ć .  
D O Ś W I A D C Z  T E G O :  W  B M W  i 4 .



■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

E M O C J E  W   E L E K-
T R Y C Z N Y M  W Y D A N I U .

BMW i4 demonstruje swój innowacyjny charakter w spor-
towy, ekstrawertyczny sposób. Jego progresywny wygląd 
zewnętrzny łączy sportową estetykę z klarowną stylistyką 

powierzchni i precyzją. We wnętrzu wyjątkowe skupienie na 
tym, co najważniejsze, tworzy luksusową atmosferę, dzięki 
której jazda jest zawsze niezapomnianym przeżyciem.

STWORZONE, ABY PRZEWODZIĆ: 
NOWE BMW i4 SPRAWIA, ŻE  

ELEKTRYCZNA MOBILNOŚĆ STAJE 
SIĘ EMOCJONALNYM PRZEŻYCIEM.

■ Oznaka inteligencji i aerodynamiki: atrapa chłodnicy  
z niebieską ramką i niebieski pierścień wokół emblematu 
BMW wskazują na innowacyjną technologię BMW i4 już 
na pierwszy rzut oka.

□ Płaskie, charakterystycznie wyprofilowane reflektory 
dają BMW i4 wygląd skupionego spojrzenia. Filigranowe 
niebieskie akcenty tworzą emocjonujące detale – w tym 
przypadku wskazują na światła laserowe BMW.

P R E Z E N C J A ,  K T Ó R A  P R Z Y -
S P I E S Z A  P U L S :  P R Z Ó D .
Przód BMW i4 charakteryzują obszerne, zamknięte  
powierzchnie w kolorze karoserii i precyzyjne linie. Z tej 
perspektywy czarna wstawka w pasie przednim i pionowe 
otwory boczne podkreślają jego funkcjonalny i nowoczesny 
charakter. Absolutną atrakcją jest wyrazista, niemal za-
mknięta atrapa chłodnicy ze szlachetnym ekskluzywnym 
wzorem: oto co znaczy być zawsze o krok przed postępem.

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.



Długi rozstaw osi, opływowa linia dachu i krótkie zwisy dają 
niezwykle dynamiczny wygląd z boku. Obszerne, łagodnie 
uformowane powierzchnie z precyzyjnymi przetłoczeniami 
tworzą nowoczesne ogólne wrażenie emanujące jedno-
cześnie elegancją prawdziwego BMW Gran Coupé. Nie ma 
co do tego wątpliwości: ten samochód zawsze bez trudu 
plasuje się na topie.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

E K S C Y T U J Ą C O  P R O G R E S Y W N Y : 
W I D O K  Z  B O K U .

Widok z tyłu pokazuje, jak klarowna stylistyka powierzchni może 
dopełniać całości. Ostre, pionowe krawędzie zamykają BMW i4 
po bokach. Wcięte powierzchnie pomiędzy nimi tworzą atletyczne 
akcenty i podkreślają sportową szerokość samochodu z tej  
perspektywy.

■ Diodowe lampy tylne są płasko wyprofilowane, a ich  
poziome ułożenie podkreśla mocną postawę BMW i4 na 
drodze. Charakterystyczna interpretacja kształtu litery L 
przez duży diodowy element świetlny gwarantuje wysoką 
rozpoznawalność tyłu.

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.

P R Z Y C I Ą G A  W Z R O K :  T Y Ł .



Otwarte, luksusowe i skoncentrowane na potrzebach kie-
rowcy i wszystkich pasażerów: wnętrze BMW i4 to nowy 
wymiar nowoczesnej jazdy. Połączenie wysokiej jakości 
materiałów, multimodalnej, intuicyjnej obsługi oraz sporto-
wych foteli z wydzielonymi strefami kierowcy i pasażera 

obok tworzy atmosferę, która jest równie przyjemna  
podczas krótkich, jak i dłuższych podróży.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

P R Z E S T R Z E Ń  N A 
W S Z Y S T K O :  W N Ę T R Z E . ■ Zakrzywiony wyświetlacz BMW stanowi wysokiej klasy 

nowoczesny akcent w kokpicie łączący pod zaokrąglonym 
szkłem zestaw wskaźników o przekątnej 12,3 cala i wyświe-
tlacz kontrolny o przekątnej 14,9 cala. Zapewnia on wyjątkowo 
intuicyjną i ergonomiczną orientację na kierowcę typową  
dla BMW M. Zintegrowano w nim niemal wszystkie funkcje – 
nawet klimatyzację obsługuje się dotykowo. Fizyczne 
przełączniki we wnętrzu BMW i4 występują tylko tam, gdzie 
naprawdę ma to sens.

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

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

□ Najlepsze miejsca w pierwszym rzędzie: 
okalający charakter sportowych foteli obitych 
skórą Vernasca w kolorze ostrygowym dodat-
kowo podkreśla wysokiej jakości ozdobne 
pikowanie.

■ Pełny komfort również z tyłu: nawet trzy 
osoby mogą cieszyć się ekskluzywnym  
podróżowaniem w BMW i4 z dużą ilością 
miejsca nad głową i w nogach w przyjem-
nej, jasnej atmosferze.

■ Duża klapa tylna BMW i4 zapewnia bardzo 
łatwy załadunek i rozładunek bagażnika  
o pojemności 470 l. Funkcjonalna kanapa  
tylna składa się, zapewniając maksymalną 
elastyczność przestrzeni bagażowej przy  
pojemności bagażnika wynoszącej 1290 l.



KONTROLA ŁAŃCUCHA DOSTAW.

Zrównoważony rozwój tkwi w genach BMW – jesz-
cze zanim rozpocznie się radość z jazdy. Począwszy 
od selekcji i obróbki surowców, poprzez właściwy 
proces produkcji w naszych zakładach, a skończywszy 

na recyklingu: BMW stale rozwija mobilność  
elektryczną, tak aby ograniczyć ślad ekologiczny  
do minimum. Zapewnia to coraz większą radość 
z jazdy – również dla przyszłych pokoleń.

Zrównoważony rozwój zaczyna się 
w głowie i obejmuje wszystko. W BMW 
zrównoważony rozwój widoczny jest we 
wszystkich obszarach działalności firmy –  
i oznacza znacznie więcej niż tylko 
oszczędność emisji CO2. Od pozyskiwania 
surowców, poprzez produkcję pojazdów 
elektrycznych, aż po recykling BMW:  
naszym celem jest podążanie krok po 
kroku drogą do zrównoważonej przyszłości 
motoryzacji.

Zrównoważony rozwój – od pierwszego 
kroku. Wszystko zaczyna się od surow-
ców. Już ich pozyskiwanie jest ważnym 
elementem produkcji opartej o zasadę 
zrównoważonego rozwoju. Dlatego 
podejście BMW do tej kwestii jest bardzo 
ostrożne i uważne: czy aż od samego 
źródła przestrzegane są wszystkie prawa 
człowieka? Czy zachowane są odpowied-
nie standardy środowiskowe i socjalne? 
Nie tylko szczególnie krytycznie dobieramy 
naszych kooperantów i producentów, ale też 
sami aktywnie uczestniczymy w projektach 
i inicjatywach mających na celu poprawę 
warunków pracy ludzi zaangażowanych 
w dostarczanie potrzebnych nam surowców.

OSIĄGAĆ WSZYSTKO, ZUŻYWAJĄC MAŁO: 
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ.

Zakłady BMW w Lipsku Zakłady w Shenyang, Chiny Zakłady w Dingolfing

Słońce, wiatr i innowacyjne technologie: dzięki zastosowaniu  
zielonej energii ze źródeł odnawialnych BMW minimalizuje wielkość 
emisji i CO2 również podczas produkcji pojazdów. Trzy zakłady  
produkcyjne to dopiero początek – do 2020 roku BMW korzysta 
wyłącznie z energii ze źródeł odnawialnych.

A przed nimi obracają się turbiny czterech 
190-metrowych elektrowni wiatrowych.  
W 2020 r. z energii wiatrowej wyproduko-
wano 25,9 GWh energii elektrycznej. Energia 
elektryczna płynie też z działającej od 2017 
roku farmy akumulatorów BMW zawierającej 
nawet 700 akumulatorów z BMW iX.

Tam, gdzie elektryczne BMW iX3 ujrzy 
światło dzienne, promienie słoneczne  
padają na najmocniejszą instalację foto-
woltaiczną BMW Group, produkującą  
ponad 15 megawatów prądu – więcej niż 
wystarczy do tego, by BMW i3 przejechało 
około 7 milionów kilometrów.

Największa europejska fabryka BMW  
pracuje w sposób szczególnie ekologiczny 
i zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju: 
własna elektrociepłownia wytwarza jedno-
cześnie prąd i ciepło, pokrywając około  
50 procent zapotrzebowania na energię. 
Również pozostała potrzebna energia po-
chodzi w całości ze źródeł odnawialnych.

PRODUKCJA POJAZDÓW.



To tutaj powstaje technologia ogniw akumula-
torowych jutra: w Centrum Kompetencji Ogniw 

Akumulatorowych w Monachium BMW Group bada 
idealny skład chemiczny elektrod w ogniwie akumula-
torowym.

RECYKLING OGNIWA  
AKUMULATOROWEGO.

Cykl życia ogniwa akumulatorowego do pojazdów 
elektrycznych obejmuje cztery etapy: rozwój,  
zastosowanie w pojeździe, drugie życie i recykling. 

Towarzyszymy w drodze od momentu rozwoju  
w Centrum Kompetencji Ogniw Akumulatorowych 
BMW Group aż do recyklingu.

Proces rozwoju ogniwa akumulatora litowo- 
jonowego można porównać do pieczenia ciasta. 

Chemia ogniwa jest przepisem, a składnikami cztery 
elementy: katoda, anoda, separator i elektrolit.

Ogniwa akumulatorowe są składane w moduły, 
a poszczególne moduły w akumulator. Teraz 

rozpoczyna się decydująca faza w życiu akumulatora 
– jego zastosowanie w pojeździe.

Nawet po osiągnięciu po wielu latach kresu 
użyteczności w pojeździe żywot akumulatora 

jeszcze się nie kończy: w zakładach w Lipsku ponad 
2600 modułów akumulatorowych BMW służy do  
czasowego magazynowania energii. W tak zwanym 
"drugim życiu" ogniwa akumulatorowe służą jako  
zasobniki energii średnio przez kolejne dziesięć lat.

Po rozdrobnieniu ogniw akumulatorowych  
ich surowce mogą być poddane recyklingowi. 

BMW Group pracuje w Centrum Kompetencji Ogniw 
Akumulatorowych nad procesami ponownego wyko-
rzystania surowców wtórnych. W ten sposób zamyka 
się cykl życia ogniwa akumulatorowego – i może się 
zacząć od nowa.

Ilustracja: Bratislav Milenkovic;Autor: 
Markus Löblein



■ Połączenie napędu na tylne koła i silnika BMW eDrive 
daje BMW i4 maksymalnie sportowy charakter. A jego 
pneumatyczne zawieszenie tylnej osi zapewnia maksymalny 
komfort, dzięki czemu nawet dłuższe podróże są niezwykle 
przyjemne.

Unikalne połączenie wydajnego wysokonapięciowego akumulatora litowo-jonowego  
i specjalnej kinematyki układu jezdnego zapewnia w BMW i4 niespotykaną dotąd  
radość z jazdy. Dynamiczne, komfortowe i mocne BMW i4 z nawiązką spełnia wszelkie 
oczekiwania – każdego dnia i podczas każdej jazdy. 

R A D O Ś Ć  Z  J A Z D Y : 
B E Z G R A N I C Z N A .

■ BMW i4 wyznacza standardy również w innych dyscypli-
nach: dzięki szczególnie krótkim czasom ładowania,  
pojemnemu bagażnikowi i komfortowemu wnętrzu 
mieszącemu czworo pasażerów jest idealnym samo-
chodem na co dzień.

■ 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.



BMW Charging to nasze komfortowe rozwiązanie 
w zakresie ładowania Twojej hybrydy plug-in BMW 
serii 2 Active Tourer. Produkty i usługi BMW Charging 
dają Ci szeroką gamę różnych ofert ładowania 
w domu i w miejscach publicznych. W wyposażeniu 
standardowym oferowany jest kabel do ładowania  
w miejscach publicznych (typu 3), szybka ładowarka

uniwersalna oraz karta BMW Charging. Na całym 
świecie masz dostęp do stale rosnącej sieci punktów 
ładowania w centrach miast, na parkingach i przy 
głównych trasach komunikacyjnych – a dzięki BMW 
Charging wszystko to na wyjątkowo dobrych warun-
kach. 

SZYBSZE ŁADOWANIE. WIĘKSZY ZASIĘG. 
WIĘCEJ Z ŻYCIA.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

PROSTE ŁADOWANIE: KARTA BMW CHARGING I KABEL 
DO ŁADOWANIA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH. 
 
■ Długie trasy BMW i4 to czysta przyjemność – ponieważ 
masz przy sobie wszystko, czego potrzebujesz do ładowania: 
karta BMW Charging daje Ci łatwy dostęp do szerokiej 
sieci ładowania w różnych krajach, w tym do stacji ładowa-
nia dużej mocy zapewniających bardzo szybkie ładowanie. 
W przypadku ładowania w miejscach publicznych korzystasz 
w Europie ze szczególnie atrakcyjnych i indywidualnych 
stawek przygotowanych dla kierowców BMW – przez 
pierwszy rok bez opłaty podstawowej. Standardowy 
5-metrowy kabel (typu 3) do publicznych stacji  
ładowania prądem przemiennym (AC) pozwala wygodnie  
i bezpiecznie podłączyć BMW i4 do stacji sieci BMW Charging 
Network i po prostu rozpocząć ładowanie.

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.

WSZĘDZIE W DOMU – ELASTYCZNE I MOBILNE ŁADOWANIE  
Z SZYBKĄ ŁADOWARKĄ UNIWERSALNĄ.  
 
■ Szybka ładowarka uniwersalna oferuje maksymalną 
elastyczność ładowania. Dzięki dostępnym adapterom 
kablowym można ją zawsze dostosować do infrastruktury  
i podłączać zarówno do gniazdek domowych, jak i siłowych. 
Kompaktową i łatwą w transporcie szybką ładowarkę  
uniwersalną można zabrać ze sobą wszędzie, a także ładować 
BMW na przykład w innym domu czy domku letniskowym.

Elastyczne 
ładowanie  

z mocą 

do 11 kW



BMW WALLBOX DO SZYBKIEGO  
I WYGODNEGO ŁADOWANIA W DOMU. 
 
□ BMW Wallbox1 oferuje bezpieczne,  
bezstresowe i szybkie ładowanie. Dzięki 
zamontowanej na stałe wytrzymałej stacji 
BMW Wallbox przystosowanej do użytku 
zewnętrznego możesz szybko i niezawod-

Rozszerz swój sprzęt do ładowania dzięki indywidu-
alnym rozwiązaniom BMW Charging. Na przykład 
stacja Wallbox umożliwia jeszcze wygodniejsze łado-
wanie pojazdu w domu, a nasz serwis instalacyjny 
chętnie podłączy i ustawi ją w Twoim domu. Z kolei 
zielona taryfa energii elektrycznej ze źródeł odna-

wialnych również do ładowania w domu umożliwia 
ładowanie i jazdę nowym BMW i4 przy najniższej 
możliwej emisji. A możliwości jest jeszcze więcej –  
z BMW Charging możesz cieszyć się różnorodnością 
nowoczesnej mobilności.

KOMFORT BEZ OGRANICZEŃ.

nie ładować z mocą do 22 kW2. Detekcja 
prądu upływowego i aplikacja serwisowa 
zapewnia prosty i tani montaż – można  
też zamówić usługę instalacyjną stacji 
BMW Wallbox. 

ULTRASZYBKIE ŁADOWANIE  
MA SWOJĄ NAZWĘ: IONITY. 
 
W drodze masz dostęp do stale rosnącej 
sieci publicznych punktów BMW Charging, 
która obejmuje również szeroką gamę stacji 
High Power Charging (HPC), na przykład 
naszego partnera IONITY, wzdłuż głównych 
szlaków komunikacyjnych w całej Europie. 
Punkty te wyświetlane są w systemie  
nawigacyjnym lub w aplikacji – wystarczy 
ustawić odpowiedni filtr. Umożliwiają one 
ultraszybkie ładowanie prądem stałym 
(DC): np. akumulator BMW i4 można 
naładować z 10 do 80 procent w 31 minut 
przy mocy ładowania do 205 kW.

SMART WALLBOX. 
 
□ Jeszcze inteligentniejsze ładowanie  
z domu: oprócz możliwości ładowania 
z mocą do 22 kW2 Smart Wallbox naszego 
partnera oferuje wszechstronną łączność. 
Umożliwia ona kolejne inteligentne funkcje 
inteligentnego ładowania. Smart Wallbox 
pozwala na przykład na integrację  
z istniejącym domowym systemem 
zarządzania energią i wygodną obsługę 
online. Możliwe jest również dokładne 
rejestrowanie i rozliczanie procesów 
ładowania.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
1 Wyposażenie dostępne opcjonalnie w ofercie oryginalnych akcesoriów BMW.
2 W BMW i4 do 11 kW.

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.



SYMBOL 
NOWYCH 
CZASÓW.

Dzień z elektrycznym BMW aktualnej generacji gwarantuje samą 
radość – niezależnie od tego, jak ma wyglądać Twój dzień.

Godzina 18:00.
BMW niemal bezgłośnie wtacza się na miejsce 
parkingowe. Akumulator wysokonapięciowy ma 
wprawdzie wystarczająco dużo mocy, aby 
przejechać jeszcze wiele kilometrów, ale jutro masz 
przed sobą znów dłuższą podróż. Dlatego wygodnie 
podłączasz samochód do stacji BMW Wallbox. 
Oprócz dostępu do wielu funkcji ładowania i historii 
ładowania możesz w zależności od taryfy energii  
i pory odjazdu automatycznie ładować swój 
samochód w najkorzystniejszym czasie. Po tym dniu 
jedno jest pewne: również elektryczne BMW to 
zawsze BMW – a kolejny dzień pełen dynamicznej 
jazdy już czeka.

Godzina 08:40.
W domu gorące espresso doda Ci energii, a na 
zewnątrz to samo zaoferuje elektrycznemu BMW 
stacja BMW Wallbox – w ten sposób akumulator 
wysokonapięciowy ładuje się szybciej niż ze zwykłego 
gniazdka elektrycznego. Aplikacja My BMW informuje 
Cię o aktualnym stanie naładowania. Ty i Twoje 
elektryczne BMW jesteście teraz gotowi do drogi!

W aplikacji My BMW ustawiasz porę odjazdu na  
godzinę 9:00 – dzięki temu akumulator wysokona-
pięciowy i wnętrze mają już w momencie rozpoczęcia 
jazdy optymalną temperaturę. Ustawiasz swoje 
zdjęcie profilowe w aplikacji My BMW. Wystarczy 
przytrzymać iPhone’a przy drzwiach pojazdu, aby 
natychmiast wsiąść i ruszyć. Szybko wybierz głoso-
wo za pomocą inteligentnego asystenta osobistego 
BMW żądaną playlistę i rozpocznij podróż z ulubioną 
muzyką.

Godzina 10:15.
BMW Maps wskazuje jeszcze 85 km do celu. 
Niebieski okrąg na mapie jasno mówi, że zasięg  
nie jest wystarczający. Na szczęście funkcja 
Connected Charging od razu wskazuje na 
wyświetlaczu kontrolnym znajdujące się po drodze 
stacje ładowania.

Godzina 14:30.
Spotkanie udało się doskonale! Ponieważ masz 
wolne popołudnie, a przy sobie sprzęt sportowy  
i buty do biegania, wystarczy telefon do jednego  
ze znajomych mieszkających na trasie powrotnej, 
aby umówić się na spontaniczną przebieżkę. Po 
dojechaniu na miejsce podłączasz swoje BMW za 
pośrednictwem szybkiej ładowarki uniwersalnej  
do domowego gniazda wysokiego napięcia – dzięki 
temu podczas spontanicznej sesji treningowej 
zyskasz maksymalną liczbę kilometrów zasięgu.

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



Zostaw wszystko za sobą – ale pozostań w kontakcie ze wszystkim, co dla Ciebie ważne: 
w BMW i4 dzięki wszechstronnym funkcjom łączności i inforozrywki jesteś podczas  
każdej podróży w centrum wydarzeń – niezależnie od tego, dokąd zaprowadzi Cię droga.

P O S T Ę P,  K T Ó R Y  Ł Ą C Z Y.

■ BMW iDrive daje jeszcze wygodniejsze i bardziej inno-
wacyjne możliwości obsługi BMW i4. Duży zakrzywiony 
wyświetlacz BMW prezentuje wszystkie informacje  
w klarowny i czytelny sposób. To również zasługa systemu 
operacyjnego BMW 8, który dzięki progresywnemu i no-
woczesnemu interfejsowi użytkownika zapewnia intuicyjną 
obsługę za pomocą dotyku, kontrolera iDrive i głosu.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

□ Korzystaj z nawigacji w czasie rzeczywi-
stym, wykonuj połączenia, dyktuj i odsłuchuj 
wiadomości tekstowe, słuchaj muzyki i nie 
tylko: dzięki integracji smartfonów1 Apple 
CarPlay® wiele funkcji Twojego iPhone’a 
można łatwo i bezpiecznie obsługiwać bez-
pośrednio w pojeździe. Aplikacje można  
wygodnie obsługiwać głosowo przez Siri 
bez konieczności ręcznej obsługi. Podczas 
nawigacji z Apple Maps w zestawie wskaź-
ników BMW i4 wyświetlana jest duża mapa. 
Wskazówki nawigacyjne wyświetlane są  
dodatkowo na wyświetlaczu Head-Up2.

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy od wersji 
silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz dostępność mogą 
się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje na temat dostępności, warunków 
i kosztów można uzyskać u dealerów BMW.
1 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 Z polaryzacyjnymi okularami przeciwsłonecznymi wskazania wyświetlacza BMW Head- 
Up widoczne są w ograniczonym zakresie. Wyświetlane elementy zależą od wyposa-
żenia. Wskazania zakładają posiadanie dalszego wyposażenia dodatkowego.



BMW i4 zapewnia Ci zawsze niezawodne wsparcie nawet w trudnych sytuacjach na  
drodze. Inteligentne połączenie czujników, systemów wspomagających kierowcę i tech-
nologii bezpieczeństwa sprawia, że czujesz się całkowicie bezpiecznie podczas każdej 
jazdy i pewnie radzisz sobie w każdej sytuacji.

T E C H N O LO G I A 
D O S T O S O W A N A  D O 
T W O I C H  P O T R Z E B .

□ Dzięki temu nawet codzienna rutyna zamienia się  
w przyjemność: liczne kamery zwiększają pole widzenia  
i ułatwiają manewrowanie i parkowanie Twojego BMW i4. 
Na życzenie asystent parkowania Plus2 może nawet  
samodzielnie zaparkować i wyparkować samochód – bo 
w BMW i4 wszystko zostało zaprojektowane tak, aby  
jazda była zawsze od początku do końca wyjątkowym 
przeżyciem.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

□ System asystujący kierowcy Professional1 zawsze 
służy Ci pomocą jako inteligentny towarzysz podróży.  
Optymalnie przygotowuje zmiany pasa ruchu, przejmuje 
kierowanie w korkach, automatycznie ustawia samochód 
w pozycji korytarza ratunkowego i wiele więcej. Dzięki 
temu możesz w pełni skoncentrować się na tym, co  
w BMW i4 jest najprzyjemniejsze: na wyjątkowych wraże-
niach z elektrycznej jazdy.

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.

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.



Rozpoczyna się nowa era: BMW i4 M50 po raz pierwszy przenosi atletyczną 
stylistykę, mocny napęd i precyzyjne właściwości jezdne z BMW M na innowa-
cyjny model BMW i.

C Z Y S TA  A D R E N A L I N A 
P O Ł Ą C Z O N A  Z  E L E K T R Y -

Z U J Ą C Ą  D Y N A M I K Ą .

L I D E R  O C Z E K I W A N Y  
Z  N A P I Ę C I E M . 

Logo M na atrapie chłodnicy i niebieski pierścień BMW  
i wokół plakietki BMW wskazują na połączenie najlepszych 
cech z dwóch światów. Zamknięta atrapa chłodnicy  
o ekskluzywnym wzorze, tylny spojler M i wyrazisty, aero-
dynamiczny dyfuzor oraz liczne elementy stylistyczne M 
zapowiadają niezwykle dynamiczną jazdę, jakiej w tej  
formie jeszcze nie było.

■ Potencjał osiągów BMW i4 M50 widoczny jest w jego 
wyrazistym, atletycznym wyglądzie zewnętrznym. Liczne 
elementy specyficzne dla M, takie jak pakiet aerodyna-
miczny M, obręcze kół ze stopów lekkich M, logo M  
na atrapie chłodnicy i przednich błotnikach, lusterka 
zewnętrzne M i elementy ozdobne w kolorze Cerium 
Grey, w imponujący sposób podkreślają symbiozę 
wysokiej mocy i zwinności.

■ Poczucie maksymalnej radości z jazdy w BMW i4 M50 
to również zasługa sportowego ekskluzywnego wnętrza: 
jazda w sportowych fotelach z tapicerką M jest niezwykle 
ekscytująca. Charakterystyczna skórzana kierownica M  
ze szwami w kolorach M daje Ci pełną kontrolę. Tę konse-
kwentną dynamikę widać nawet w detalach – na przykład, 
kiedy już przy wsiadaniu ekskluzywne listwy ozdobne M 
pozwalają poczuć przedsmak radości z jazdy.

■ 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.



A B S O L U T N A  D Y N A M I K A . 
W   E L E K T R Y C Z N Y M  W Y D A N I U .

Co czujesz podczas jazdy BMW i4 M50? Czystą ekstazę – 
unikalne, typowe dla M wrażenia z jazdy. Również model 
elektryczny BMW M łączy dynamiczne osiągi i uwalniające 
adrenalinę właściwości jezdne z absolutną przydatnością 
do codziennego użytku.

■ W trybie Sport Boost oba silniki BMW M eDrive uwalnia-
ją do 400 kW (544 KM) i przyspieszają BMW i4 M50 od  
0 do 100 km/h w czasie zaledwie 3,9 s. Takie parametry 
w imponujący sposób pokazują bezkompromisowo spor-
towy charakter BMW i4 M50.

■ Wszystkie M gwarantują typowe dla tej marki wrażenia  
z jazdy. Również tutaj BMW i4 M50 zdecydowane plasuje 
się na szczycie. Adaptacyjny układ jezdny M, adapta-
cyjny sportowy układ kierowniczy, sportowe hamulce 
M i specjalne zestrojenie M sprawiają, że samochód  
prowadzi się precyzyjnie i dynamicznie – a bardzo niski 
środek ciężkości umożliwia wybitnie sportową jazdę.

■ 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.



ZE STUDIA 
NA DROGĘ.

BMW IconicSounds Electric Myślałeś, że brzmienie przyszłości to Sound  
of Silence? Poznaj innowacyjne brzmienie  
elektrycznej mobilności. Skomponowane przez 
Hansa Zimmera.

Za stworzenie maksymalnie dynamicznego brzmienia 
pojazdu odpowiada nie kto inny jak hollywoodzka  
legenda Hans Zimmer, dzięki czemu jazda BMW i4 
będzie dla Ciebie zawsze okazją do indywidualnej 
radości. We współpracy z projektantem dźwięku 
BMW, Renzo Vitale, laureat nagrody Grammy w im-
ponujący sposób połączył dwa światy elektrycznej 
mobilności przyszłości: z jednej strony cichą jazdę 
bez lokalnej emisji spalin, z drugiej autentyczną  
radość z jazdy napędzaną czystą adrenaliną.

BMW IconicSounds Electric to standard w BMW i4 
M50 i opcja w i4 eDrive40. Brzmienie oferuje 
elektryzujące wrażenia we wszystkich warunkach 
jazdy: zaraz po wciśnięciu przycisku start/stop 
przestrzeń BMW i4 wypełnia elektryzujący dźwięk 
wywołujący dreszcz emocji i budzący apetyt na 
jazdę. W trybie COMFORT powoli wyjeżdżasz  
z garażu. Już na pierwszych metrach towarzyszy Ci 

przyjemna atmosfera. Ale gdy tylko wciśniesz pedał 
gazu, poczujesz fascynującą harmonię dźwięku  
i pojazdu: wraz z prędkością doznania dźwiękowe 
stopniowo potęgują się. Po przejściu w tryb SPORT 
odsłania się pełne spektrum ekspresyjnych, mocnych 
dźwięków. A jeśli chcesz podczas jazdy posłuchać 
ulubionej ścieżki dźwiękowej lub rozkoszować się 
ciszą, to również żaden problem: BMW i4 umożliwia 
oczywiście również jazdę w całkowitej ciszy. W tym 
celu wystarczy przełączyć się na tryb ECO PRO  
i pozwolić, aby cisza podkreśliła Twój wydajny styl 
jazdy.

Dźwięk dostosowuje się dokładnie do tego, czego 
doświadczasz w swoim BMW i4, zapewniając fascy-
nujące rozróżnienie brzmień poszczególnych trybów 
jazdy. Posłuchaj, jak brzmi przyszłość!

Tło dla znanych ścieżek dźwiękowych: w 
swoim studiu Hans Zimmer stworzył aran-
żacje do wielu hitów naszych czasów – a te-
raz również do elektrycznych modeli BMW i.

Niezwykły duet: we współpracy z projektantem dźwięku  
BMW Renzo Vitale, Hans Zimmer opracował brzmienie dla  
elektrycznej mobilności przyszłości.
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i4 M50

Samochód, który łączy to, co najlepsze z obu światów: po raz pierwszy w historii samochód  
łączy w sobie elementy BMW i oraz BMW M. W ten sposób z łatwością wybiega w przyszłość 
i ekspresywnie demonstruje innowacyjny napęd przyszłości.

PAKIET SPORTOWY M

Drift emocji: pakiet sportowy M podkreśla sportową orientację BMW i4 poprzez dynamiczny 
wygląd zewnętrzny i ekskluzywne wyposażenie wnętrza.

PRZEGLĄD WARIANTÓW MODELOWYCH.

MODEL PODSTAWOWY

Czyste, elektryzujące emocje: dynamiczne i ekspresyjne BMW i4 pokazuje, 
co oznacza połączenie sportowego charakteru z napędem elektrycznym 
nowej generacji. Jednocześnie już na pierwszy rzut oka urzeka klarowną 
stylistyką powierzchni i precyzyjnym, nowoczesnym wyglądem.

MODELE M

■ 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.

■ 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.

□ 19-calowe aerodynamiczne obrę-
cze kół 855 Bicolor ciemnoszare, 
frezowane, z ogumieniem mieszanym, 
przód 8,5J x 19, opony 245/40 R19, 
tył 9J x 19, opony 255/40 R19.

MODEL PODSTAWOWY.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

WYBRANE ELEMENTY ZEWNĘTRZNE MODELU PODSTAWOWEGO:
 ■ reflektory diodowe
 ■ diodowe lampy tylne
 ■ system rekuperacji
 ■ 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 851

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

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



■ Kierownica skórzana M z przyci-
skami wielofunkcyjnymi, obręcz  
kierownicy w czarnej skórze Nappa, 
wyprofilowane podparcia na kciuki.

■ Listwy ozdobne z aluminium 
Rhombicle, antracytowe z listwą  
akcentową w perłowym chromie

■ 18-calowe aerodynamiczne obrę-
cze kół M 858 M Bicolor czarno-
-szare, frezowane, z ogumieniem 
mieszanym, przód 8,5J x 18, opony 
245/45 R18, tył 9J x 18, opony 
255/45 R18.

■ Pakiet aerodynamiczny M ze specyficznym dla M pasem przednim  
i tylnym w kolorze karoserii, elementami stylistycznymi na progach w błysz-
czącym kolorze czarnym oraz z dwuczęściową wstawką dyfuzora w metali-
zowanym kolorze Dark Shadow i błyszczącym kolorze czarnym emanuje 
dynamiką i sportowym charakterem.

□ 19-calowe obręcze kół M ze sto-
pów lekkich Y Spoke 859 M Bicolor 
Jet Black niemetalizowane, fre-
zowane, z ogumieniem mieszanym, 
przód 8,5J x 19, opony 245/40 R19, 
tył 9J x 19, opony 255/40 R19.

PAKIET SPORTOWY M.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

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

 ■  18-calowe aerodynamiczne obręcze kół M Double Spoke 858 M Bicolor 
z ogumieniem mieszanym, oferowane są też inne obręcze kół

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

 ■  znaczek M po bokach
 ■  ozdobne listwy dachowe w kolorze karoserii
 □  ekskluzywny lakier niebieski Portimao M metalizowany lub szary 
Brooklyn M metalizowany; oferowane są też inne lakiery

ELEMENTY WNĘTRZA PAKIETU SPORTOWEGO M:
 ■  listwy progowe M
 ■  podnóżek M i pedały M
 ■  sportowe fotele przednie w tapicerce z Alcantary i Sensateku 
z perforacją i kontrastującym niebieskim pikowaniem, 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

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 i4 M50.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE i4 M50:
 ■ spojler tylny M
 ■ błyszczące elementy M Shadow Line 
 ■ 18-calowe aerodynamiczne obręcze kół M 858 M Bicolor  
z ogumieniem mieszanym 

 ■ SPORT BOOST 
 ■ adaptacyjny układ jezdny M 
 ■ adaptacyjny sportowy układ kierowniczy 
 ■ sportowe hamulce M

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA i4 M50:
 ■  połączenie alcantary i Sensateku | czarne z kontrastującym  
niebieskim pikowaniem

 ■ listwy ozdobne M z aluminium Rhombicle, antracytowe
 ■ antracytowa podsufitka M
 ■ BMW IconicSounds Electric
 ■ kierownica M

■ W trybie SPORT BOOST elek-
tryczne silniki BMW M eDrive wytwa-
rzają dodatkową moc do 50 kW  
(68 KM). Napęd reaguje jeszcze  
bardziej bezpośrednio na pedał jazdy. 
Wyraźnie odczuwalna funkcja Boost 
zapewnia doskonałą elastyczność, 
a tym samym wyjątkowe, niezwykle 
sportowe wrażenia z jazdy.

■ 18-calowe aerodynamiczne  
obręcze kół M 858 M Bicolor czarno- 
szare, frezowane, z ogumieniem 
mieszanym, przód 8,5J x 18, opony 
245/45 R18, tył 9J x 18, opony 
255/45 R18.

□ 19-calowe obręcze kół M ze sto-
pów 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.

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

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy od wersji 
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■ Błyszczące elementy M Shadow Line obejmują liczne elementy wyposa-
żenia w błyszczącym kolorze czarnym. Są to listwy szybowe, obramowania 
szyb oraz ramki, trójkąty i nóżki lusterek zewnętrznych.
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NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

□ Górna część deski rozdzielczej BMW Individual obita jest czarną skórą 
Nappa, a dolna czarną skórą Merino. Górna część ma ponadto kontrastujące 
czarnoszare szwy. Jej szlachetny wygląd nadaje wnętrzu wyjątkowo luksu-
sowy charakter.

□ Wielofunkcyjna kierownica skórzana M ze zintegrowaną poduszką po-
wietrzną kierowcy i logo M jest trójramienna. Grubsza obręcz kierownicy 
obita czarną skórą Nappa z czarnym stebnowaniem i wyprofilowanym pod-
parciem kciuków zapewnia sportowo bezpośrednie wyczucie kierownicy.

■ 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.

□ 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 włą-
czający umieszczony jest wygodnie przy kierownicy.

□ Ekskluzywne galwanizowane wykończenie elementów obsługi, np. prze-
łączników podnośników szyb, zespołu przełączników w drzwiach, lusterek 
zewnętrznych i przycisków wielofunkcyjnych na kierownicy, nadają wnętrzu 
szlachetny, luksusowy charakter.
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1 Z polaryzacyjnymi okularami przeciwsłonecznymi wskazania wyświetlacza BMW Head- 
Up widoczne są w ograniczonym zakresie. Wyświetlane elementy zależą od wyposażenia. 
Wskazania zakładają posiadanie dalszego wyposażenia dodatkowego.

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

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

□ Doskonale brzmiący system nagłośnienia Surround marki Harman Kardon 
ma wzmacniacz cyfrowy o mocy 535 W z dziewięcioma kanałami i 17 gło-
śników z chromowanymi aplikacjami. Gwarantuje on klarowne, przestrzenne 
brzmienie. Korekcja dźwięku działająca zależnie od prędkości precyzyjnie 
równoważy wpływ odgłosów jazdy.

■ BMW Live Cockpit Plus obejmuje zakrzywiony zespół ekranów, który  
łączy wyświetlacz wskaźników o przekątnej 12,3 cala oraz dotykowy  
wyświetlacz kontrolny o przekątnej 14,9 cala. Wyposażenie obejmuje też 
dwa gniazda USB oraz złącze Bluetooth®2/Wi-Fi.

■ Jednoczęściowy wyświetlacz  
panoramiczny łączy ergonomiczną, 
intuicyjną obsługę z wyświetlaczem 
wskaźników o przekątnej 12,3˝  
i wyświetlaczem centralnym o prze-
kątnej 14,9˝. Ten ostatni można  
wygodnie obsługiwać dotykowo. 
Wygląd swobodnego unoszenia się 
w powietrzu i zakrzywiony kształt 
wyświetlacza panoramicznego daje 
filigranowy wygląd.

□ BMW Live Cockpit Professional obejmuje bezramkowy zakrzywiony 
ekran BMW, który łączy w sobie wyświetlacz wskaźników o przekątnej 12,3 
cala i ekran dotykowy o przekątnej 14,9 cala. Ponadto istotne informacje 
wyświetlane są na przedniej szybie na wyświetlaczu BMW Head-Up1.



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.
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■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

□ BMW Maps – Connected Navigation wyróżnia się dużą dokładnością 
przewidywanego czasu przybycia, niezwykle szybkim obliczaniem trasy 
i uproszczonym wprowadzaniem celu podróży. Jest to możliwe dzięki swo-
bodnemu wprowadzaniu tekstu. Dynamiczne obliczanie trasy w chmurze 
bezpośrednio dostosowuje zalecenia dotyczące trasy do wszelkich zmian 
sytuacji w ruchu drogowym.

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

□ Nie chcesz rezygnować w swoim BMW z funkcji smartfona i chcesz je 
obsługiwać w dotychczasowy sposób? Integracja smartfonów 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.

□ Funkcja Remote 3D View umożliwia zdalną obserwację otoczenia zapar-
kowanego samochodu na smartfonie. Można ją aktywować w aplikacji  
My BMW. Umożliwia na również zapisywanie zdjęć 3-D na smartfonie.

□ BMW Maps z Connected Navigation i Connected Parking, Connected 
Music, 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 doskonałą integrację aplikacji na Twoim smartfonie.

1 Standard w i4 M50.
2 Działanie systemu może być ograniczone w ciemności, we mgle lub przy mocnym 

świetle z naprzeciwka. 
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■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

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

□ Adaptacyjny sportowy układ  
kierowniczy1 z funkcją Servotronic 
zmienia wymaganą liczbę i siłę  
obrotów kierownicy zależnie od 
prędkości i skrętu kół.

□ System asystujący kierowcy Professional2 oferuje optymalny komfort 
i bezpieczeństwo w monotonnych i niepewnych sytuacjach. Oprócz ele-
mentów systemu asystującego kierowcy zawiera on wiele innych funkcji, 
dzięki którym jazda jest jeszcze przyjemniejsza i bezpieczniejsza. Regulacja 
odstępu (aktywny regulator prędkości z funkcją Stop & Go) z ostrzeżeniem 
przed kolizją czołową z uruchomieniem hamulców utrzymuje do 210 
km/h ustawioną prędkość i odstęp od poprzedzającego pojazdu. Asystent 
ograniczeń prędkości przejmuje automatycznie aktualną prędkość rozpo-
znaną przez wskazanie ograniczeń prędkości i zakazów wyprzedzania. 
Również do 210 km/h działa asystent kierowania i toru jazdy ze wspoma-
ganiem w ciasnych miejscach, który poprzez korekty toru jazdy pomaga 
utrzymać stabilny kurs na danym pasie ruchu. Asystent utrzymania pasa 
ruchu z aktywną ochroną przed kolizją boczną pomaga uniknąć kolizji. 
Ostrzeżenie przed kolizją czołową z uruchomieniem hamulców reaguje 
w razie potrzeby coraz intensywniejszym ostrzeganiem i przyhamowaniem. 
W przypadku nagłego zasłabnięcia kierowcy włączony asystent zatrzymania 
awaryjnego może przez krótki czas prowadzić Twoje BMW i zatrzymać je. 
Widok wspomaganej jazdy umożliwia wyświetlanie w czasie rzeczywistym 
działania poszczególnych elementów systemu asystującego kierowcy  
Professional w postaci wizualizacji otoczenia 3D na zestawie wskaźników.

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

□ 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 prowadzenia 
po pasie ruchu, naciskając dłużej dźwignię kierunkowskazów.

□ Widok wspomaganej jazdy prezentuje w czasie rzeczywistym informacje 
o otoczeniu pojazdu gromadzone przez różne systemy wspomagające kie-
rowcę. Animowane wskazanie 3D na zestawie wskaźników odzwierciedla 
sposób, w jaki samochód „postrzega” aktualną sytuację na drodze, pozwa-
lając zrozumieć działanie systemów.

□ Regulacja odstępu utrzymuje przy prędkościach od 30 do 160 km/h żądany 
odstęp od poprzedzającego pojazdu, zatrzymuje się i rusza z miejsca 
w trybie stop-and-go. Asystent ograniczeń prędkości umożliwia przejmowanie 
ograniczeń prędkości do regulatora prędkości. Ostrzeganie przed kolizją 
czołową z uruchomieniem hamulców reaguje na zatrzymane pojazdy,  
pieszych i rowerzystów.



■ Kamera cofania zapewnia lepszą orientację podczas cofania przy parko-
waniu i przy prędkości do 20 km/h. Wskazuje na wyświetlaczu centralnym 
obszar za Twoim BMW. Interaktywne linie wskazujące odstęp i średnicę za-
wracania oraz funkcja zoom do jazdy z przyczepą pomagają w manewrach 
i kolorami sygnalizują przeszkody.

□ Wspomaganie parkowania równoległego jest częścią funkcji Park Distance 
Control i zapewnia podczas manewrowania „widok” na bliskim obszarze 
wokół pojazdu. Wykrywa również bliskie przeszkody po bokach i sygnalizuje 
je akustycznie i wizualnie.

□ Asystent parkowania1 obejmuje klika systemów, dzięki którym parkowanie 
na ciasnej przestrzeni jest łatwiejsze i bezpieczniejsze. Kamera cofania  
zapewnia lepszą widoczność do tyłu. Wspomaganie parkowania równoległego 
wykorzystuje dodatkowe czujniki do nadzorowania obszaru po bokach pojaz-
du i wyświetla przeszkody na wyświetlaczu centralnym. Funkcja hamowania 
awaryjnego w Active Park Distance Control pomaga w zapobieganiu szko-
dom parkingowym. Asystent parkowania automatycznie parkuje samochód 
równolegle lub prostopadle do jezdni. Może on również automatycznie wy-
parkowywać równolegle do jezdni. System mierzy luki parkingowe podczas 
przejeżdżania z prędkością poniżej 35 km/h w maksymalnej odległości 1,5 m. 
Po znalezieniu odpowiednio dużego miejsca wystarczy włączyć kierunkowskaz, 
a asystent parkowania przejmuje kierowanie, wybór właściwego biegu oraz 
obsługę gazu. Kierowca musi tylko nadzorować parkowanie. W ten sam  
sposób działa wyparkowanie równoległe. Podczas manewrowania asystent 
cofania rejestruje do 50 m drogi przebytej do przodu, aby w razie potrzeby 
wycofać tą samą drogą. Pozostały dystans pokazywany jest na widoku 
z kamery cofania.

□ Z asystentem parkowania Plus1 parkowanie i manewrowanie pojazdem 
jest bardzo łatwe. Wyposażenie obejmuje funkcję Surround View, Active 
Park Distance Control oraz asystenta parkowania i cofania. System Surround 
View ułatwia parkowanie poprzez funkcje Top View, Panorama View z au-
tomatyczną aktywacją oraz 3D View na wyświetlaczu centralnym. Dzięki 
funkcji Remote 3D View możesz nawet z dużej odległości wyświetlić widok 
otoczenia pojazdu na swoim smartfonie. Podczas ręcznego parkowania 
dodatkowe czujniki nadzorują strefę po bokach pojazdu, a przeszkody wy-
świetlane są na wyświetlaczu centralnym. Funkcja hamowania awaryjnego 
w Active Park Distance Control pomaga w zapobieganiu szkodom parkin-
gowym. Asystent parkowania parkuje Twoje BMW automatycznie w miej-
scach znajdujących się równolegle lub prostopadle do jezdni i może też 
automatycznie wyjeżdżać z miejsc parkingowych. System mierzy luki par-
kingowe podczas przejeżdżania z niewielką prędkością (poniżej 35 km/h) 
w maksymalnej odległości 1,5 m. Po znalezieniu odpowiednio dużego miej-
sca wystarczy włączyć kierunkowskaz, a asystent parkowania przejmuje 
kierowanie, wybór właściwego biegu oraz obsługę gazu. Kierowca musi  
tylko nadzorować parkowanie. Podczas manewrowania asystent cofania 
rejestruje odcinek do 50 m przejechany do przodu, aby w razie potrzeby 
samochód mógł ponownie przejechać go tą samą drogą wstecz.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

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

□ Przyciemniane lampy M Shadow Line mają czarne wykończenie wszystkich 
chromowanych elementów w reflektorach głównych, co nadaje im niepowta-
rzalny wygląd.

□ 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.



□ Ogrzewanie foteli reguluje trzystopniowo temperaturę siedzisk i oparć  
foteli przednich oraz zewnętrznych foteli tylnych i można ustawiać je indy-
widualnie dla każdego fotela.

□ Elektryczna regulacja foteli przednich sprawia, że ich ustawianie jest  
bardzo łatwe i wygodne. Pamięć ustawień umożliwia zapisanie wybranych 
ustawień fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych oraz ich aktywację w każ-
dej chwili.

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

□ Szklany dach z funkcją przesuwania i unoszenia, z elektrycznie przesuwaną 
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.

□ Pakiet schowków obejmuje uchylany schowek w desce rozdzielczej po 
stronie kierowcy, siatki na oparciach foteli przednich oraz dwa gniazda USB 
z funkcją ładowania w konsoli środkowej z tyłu. W bagażniku znajdują się 
siatki na drobiazgi po lewej i prawej stronie oraz wielofunkcyjny hak. Dodat-
kowe gniazdka 12 V znajdują się z tyłu konsoli środkowej i w bagażniku.

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.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

□ Kabel (typ 3) do publicznych punktów ładowania umożliwia wygodne 
ładowanie akumulatora z publicznych stacji. Można go stosować do łado-
wania 1-fazowego o mocy do 7,4 kW oraz do ładowania 3-fazowego o mocy 
do 11 kW3. Pięciometrowy kabel do ładowania ma praktyczną torbę do  
przechowywania.

□ Dostęp komfortowy umożliwia dostęp do samochodu przez wszystkie 
drzwi oraz klapę tylną bez użycia kluczyka. W momencie zbliżania się do 
pojazdu przed automatycznym otwarciem drzwi włącza się oświetlenie  
powitalne. Oprócz tego dostęp do pojazdu i jego uruchamianie możliwe są 
za pośrednictwem funkcji BMW Digital Key na kompatybilnym iPhonie lub 
za pomocą karty klucz.

□ 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.

□ BMW IconicSounds Electric2 pozwala jeszcze bardziej zwiększyć  
emocjonalne doznania podczas elektrycznej jazdy. Podkład dźwiękowy daje  
natychmiastową akustyczną informację zwrotną o różnych manewrach 
związanych z jazdą. Dźwięk emitowany jest wewnątrz przez system audio.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

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. kompatybilności 
Twojego smartfona, można znaleźć na stronie www.bmw.com/digitalkey

2 Standard w i4 M50.
3 W BMW i4 do 11 kW.

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.



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. 
OSIĄGI.

□ 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 hamowa-
nia.

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

□ Pakiet M Technik przygotowuje Twoje BMW do sportowej jazdy. Zopty-
malizowany pakiet chłodzenia utrzymuje silnik oraz intercooler w odpowied-
nim zakresie temperatur nawet przy dużych obciążeniach. A sportowe 
hamulce M są dodatkowo wzmocnione przez większe tarcze na przedniej 
osi.

■ W trybie SPORT BOOST elektryczne silniki BMW M eDrive wspomaga 
wytwarzają dodatkową mocą do 50 kW (68 KM). Napęd reaguje jeszcze 
bardziej bezpośrednio na pedał jazdy. Wyraźnie odczuwalna funkcja Boost 
zapewnia doskonałą elastyczność, a tym samym wyjątkowe, niezwykle 
sportowe wrażenia z jazdy.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.
OSIĄGI.

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

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

□ Błyszczące elementy M Shadow Line o rozszerzonym zakresie obejmują 
obramowanie atrapy chłodnicy w błyszczącym kolorze czarnym. W modelu 
i4 M50 zastosowano elementy prowadzenia powietrza w zderzaku przednim 
i lusterka zewnętrzne M w błyszczącym kolorze czarnym.

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



KOLORYSTYKA ZEWNĘTRZNA.

[ 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 i4 M50.
2 Opcja niedostępna w pakiecie sportowym M i w i4 M50.
3 Tylko z pakietem sportowym M i w i4 M50.
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

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

□ BMW Individual C3Z niebieski 
tanzanit metalizowany 

□ Lakier specjalny BMW Individual 
mroźny niebieski Portimao,  
metalizowany3

□ Metalizowany A96 biel mineralna

□ Metalizowany C31 niebieski  
Portimao M3

□ Niemetalizowany 300 biel  
alpejska1

□ Metalizowany C4P szary  
Brooklyn M3

■ Niemetalizowany 668 czarny2

□ Metalizowany C4W szary 
Skyscraper2

□ Metalizowany 475 szafirowoczarny □ Metalizowany C4E zielony  
San Remo

□ BMW Individual C36 szary drawit 
metalizowany

□ Lakier specjalny BMW Individual 
mroźny czysty szary metalizowany3

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

□ Metalizowany C57 czerwony 
awenturyn 

□ Metalizowany C1X pomarańczowy 
zachód słońca

BMW INDIVIDUAL

Pokaż swój indywidualny 
styl. Lakiery specjalne 
BMW Individual oferują 
niezliczone możliwości 
podkreślenia ekskluzyw-
nego charakteru Twojego 
BMW i4. Zeskanuj kod 
QR lub zapytaj swojego 
dealera BMW.

□ Sensatec perforowany KHFS beż Canberra   

□ Sensatec KHSW perforowany, czarny □ Skóra Vernasca MAH7 czarna z ozdobnym  
pikowaniem 

□ Skóra Vernasca MAOI ostrygowa z ozdobnym 
pikowaniem 

□ Skóra Vernasca MAPQ koniak z ozdobnym  
pikowaniem2

□ Skóra Vernasca MAMU mokka z ozdobnym  
pikowaniem 

□ Skóra Vernasca MANL czarna z kontrastującym 
niebieskim pikowaniem2

■ Tkanina i Sensatek KFSW czarny1 □ Sensatec perforowany KHFR beż Canberra   □ Połączenie alcantary i Sensateku KGNL,  
czarne z perforacją, akcent: niebieski2, 3

TAPICERKI

KOLORYSTYKA WNĘTRZA.

□ Skóra Vernasca MAG6 czerwień Tacora 
z ozdobnym pikowaniem 

□ Sensatec perforowany KHKC koniak □ Sensatec perforowany KHG7 czerwień Tacora

1 Opcja niedostępna w i4 M50.
2 Tylko z pakietem sportowym M i w i4 M50.
3 Standard w pakiecie sportowym M i w i4 M50. 
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



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

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

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

□ Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry  
Merino ZBSW, czarna

□ Rozszerzona tapicerka BMW Individual ze 
skóry Merino VAEW kość słoniowa

□ Rozszerzona tapicerka BMW Individual ze 
skóry Merino VATQ truflowa

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

TAPICERKI BMW INDIVIDUAL

KOLORYSTYKA WNĘTRZA.

□ Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry  
Merino VBTQ truflowa

□ Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry  
Merino VBEW kość słoniowa

□ Rozszerzona tapicerka BMW Individual ze skó-
ry Merino ZASW, czarna

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

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, aluminium z efektem siatki 

□ Listwy ozdobne BMW Individual, czarny lakier 
fortepianowy 

■ Listwy ozdobne w błyszczącym kolorze  
czarnym1

□ Drewno szlachetne, szarobrązowy jesion, 
błyszczący 

□ Listwy ozdobne z drewna szlachetnego,  
porowaty dąb słojowany 

LISTWY OZDOBNE

LISTWY OZDOBNE BMW INDIVIDUAL

KOLORYSTYKA WNĘTRZA.

□ Listwy ozdobne BMW Individual z aluminiowej 
plecionki, błyszczące 

□ Listwy ozdobne M Carbon Fibre2□ Listwy ozdobne z aluminium Rhombicle,  
antracytowe2, 3

1 Opcja niedostępna w pakiecie sportowym M i w i4 M50.
2 Tylko z pakietem sportowym M i w i4 M50.
3 Standard w pakiecie sportowym M i w i4 M50.
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



1 Opcja niedostępna w i4 M50.
2 Opcja niedostępna w pakiecie sportowym M i w i4 M50.
3 Standard w i4 M50.
4 Tylko w i4 M50. 

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.

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

□ 19-calowe obręcze kół M ze sto-
pów lekkich Y Spoke 859 M Bicolor 
Jet Black niemetalizowane, fre-
zowane, z ogumieniem mieszanym, 
przód 8,5J x 19, opony 245/40 R19, 
tył 9J x 19, opony 255/40 R19.2

□ 20-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 868 M Bicolor 
Jet Black niemetalizowane, frezowane, ze sportowym ogumieniem miesza-
nym, przód 8,5J x 20, opony 255/35 R20, tył 10J x 20, opony 285/30 R20.4

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

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

□ 18-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Double Spoke 853 M Bicolor 
ciemnoszare, frezowane, z ogumie-
niem mieszanym, przód 8,5J x 18, 
opony 245/45 R18, tył 9J x 18,  
opony 255/45 R18.1 

□ 19-calowe obręcze kół M ze sto-
pów lekkich Double Spoke 861 M 
Bicolor Jet Black niemetalizowane, 
frezowane, z ogumieniem mieszanym, 
przód 8,5J x 19, opony 245/40 R19, 
tył 9J x 19, opony 255/40 R19.4

□ 18-calowe aerodynamiczne obrę-
cze kół 854 Multicolor ciemnoszare 
niemetalizowane z ogumieniem 
mieszanym, przód 8,5J x 18, opony 
245/45 R18, tył 9J x 18, opony 
255/45 R18.1

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

KOŁA I OPONY.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

□ 18-calowe aerodynamiczne obrę-
cze kół M 858 M Bicolor czarno- 
szare, frezowane, z ogumieniem 
mieszanym, przód 8,5J x 18, opony 
245/45 R18, tył 9J x 18, opony 
255/45 R18.2, 3

□ 19-calowe aerodynamiczne obrę-
cze kół 855 Bicolor ciemnoszare, 
frezowane, z ogumieniem mieszanym, 
przód 8,5J x 19, opony 245/40 R19, 
tył 9J x 19, opony 255/40 R19.1 

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 lakie-
rze fortepianowym. Usiądź w fotelu, poczuj nieskazitelną, miękką skórę 
i ciesz się wyśmienitą elegancją.

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

Jeśli ktoś ma decydować, to właśnie Ty: BMW Individual oferuje wszelkie możliwości indywidualnego kształtowania 
BMW i4 zgodnie z Twoimi życzeniami, przy czym stopień indywidualizacji zależy wyłącznie od Ciebie. Wzbogać  
typową radość z jazdy BMW o indywidualne wrażenia. Spośród szerokiej gamy szczególnie wysokiej jakości opcji 
wyposażenia wybierz zestaw, który najbardziej Ci odpowiada. Na przykład ekskluzywne lakiery BMW Individual, 
dzięki którym możesz pokazać swój styl i pewność siebie. Albo miękkie, pełne tapicerki skórzane i listwy ozdobne 
z drewna szlachetnego, dzięki którym wnętrze staje się osobistą strefą komfortu. Możesz też pójść własną drogą, 
podążając wyłącznie za własnymi pomysłami – BMW Individual sprawi, że staną się one rzeczywistością.

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

BMW INDIVIDUAL.
Realizuj swoje pomysły dzięki wysokiej jakości ekstrawaganckiemu wypo-
sażeniu BMW Individual i konfiguruj swój wymarzony samochód zgodnie  
z własnymi życzeniami. Ekskluzywny lakier metalizowany BMW Individual 
w kolorze szarego drawitu doskonale podkreśla wygląd Twojego BMW i4,  
a wybrane elementy stylistyczne we wnętrzu zapewniają maksymalnie  
dynamiczny charakter w pełni zgodny z Twoim gustem.

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



ORYGINALNE AKCESORIA BMW.
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 ory-
ginalnych akcesoriów BMW znajdziesz dokładnie takie indywidualne 
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  
dopasowane do Twojego BMW, przechodzą zaawansowane testy 
materiałowe i testy działania oraz zostały opracowane w ścisłej 
współpracy z wiodącymi producentami opon – indywidualnie  
dopasowane do dynamiki jazdy i stylistyki każdego modelu BMW.

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 c 
zy akcesoria do bagażnika – na oryginalnych akcesoriach BMW 
możesz zawsze polegać: są precyzyjnie dopasowane do Twojego 
BMW i wygodne w użyciu.

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

AKCESORIA DO ŁADOWANIA.

Nieważne, gdzie i jak chcesz ładować swoje BMW – oryginalne 
akcesoria BMW do ładowania oferują Ci produkty i usługi dosto-
sowane do Twoich potrzeb. Podczas gdy Twoje BMW ładuje się 
prywatnie za pomocą szybkiej ładowarki uniwersalnej BMW z do-
wolnego gniazdka lub – jeszcze wygodniej – ze stacji BMW Wall-
box z oferty oryginalnych akcesoriów BMW, na drogach dostępna 
jest szeroka sieć publicznych punktów ładowania. Innowacyjne 
usługi Connected Charging pokazują na przykład stacje ładowa-
nia na wyświetlaczu informacyjnym Twojego BMW lub pozwalają 
przygotować temperaturę wnętrza za pomocą smartfona.

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 widocznym 
i odczuwalnym doświadczeniem. Ekskluzywne materiały i dosko-
nała jakość gwarantują perfekcyjną dynamikę jazdy. Poznaj  
inspirującą doskonałość produktu: indywidualną, wyrazistą i bez-
kompromisową.

KOMUNIKACJA, INFORMACJA I TECHNOLOGIA. 

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

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



ORYGINALNE AKCESORIA BMW.

○ Nowoczesny pojemnik dachowy BMW w kolorze czarnym z tytano-
wosrebrnymi bokami ma pojemność 420 l i pasuje do wszystkich systemów 
belek dachowych BMW. Dwustronny system otwierania z potrójnym zam-
kiem centralnym po obu stronach umożliwia łatwy załadunek i utrudnia  
kradzież zawartości pojemnika.

○ Wieszak na odzież zatrzaskuje 
się w uchwycie bazowym lub syste-
mie „Travel & Comfort” i można go 
stosować również poza samocho-
dem.

○ 17-calowe aerodynamiczne obrę-
cze kół BMW V Spoke 852 Bicolor 
(Midnight Grey, frezowane).  
Przystosowane do łańcuchów  
śniegowych kompletne koło zimowe 
z czujnikiem ciśnienia.

○ BMW WaterBlade to innowacyjna 
wycieraczka przedniej szyby – za-
pewniająca znacznie skuteczniejszy 
efekt czyszczenia.

○ Dachowy uchwyt rowerowy BMW umożliwia bezpieczny przewóz rowerów 
szosowych, turystycznych i górskich o masie do 20 kg. Elementy obsługi są 
wygodnie dostępne na wysokości bagażnika dachowego. W razie potrzeby 
stronę załadunku można zmienić z prawej na lewą.

○ Safety Case oferuje optymalną 
ochronę dla wszystkich tabletów 
Apple iPad™ Pro o przekątnej  
10,5 cala.

○ 18-calowa obręcz koła BMW ze 
stopów lekkich Double Spoke 853 
Gunmetal Grey. Przystosowane do 
łańcuchów śniegowych kompletne 
koło zimowe RDC z czujnikiem  
ciśnienia, rozmiar 8,5J x 18.

○ Akcesoria

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

○ Idealnie dopasowane zabezpie-
czenie przed wilgocią i brudem 
w przestrzeni na nogi z przodu. Czar-
na wersja ze wstawką ze stali szla-
chetnej idealnie pasuje do wnętrza.

○ Wysokoczuła kamera Full HD 
w przypadku wstrząsów automa-
tycznie rejestruje zdarzenia przed 
i za samochodem.

○ Domowa stacja paliw. Stacja 
BMW Wallbox umożliwia szybkie, 
niezawodne i wygodne ładowanie  
z mocą do 22 kW.

○ Pewne mocowanie tabletów 
z BMW Safety Case. Regulowany 
uchwyt montuje się na uchwycie  
bazowym lub wyposażeniu dodat-
kowym „Travel & Comfort”.
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DANE TECHNICZNE.

1 Podana wartość uwzględnia 75 kg wagi kierowcy. Masa własna dotyczy samochodów z wyposażeniem standardowym. Wyposażenie dodatkowe może wpływać na masę  
samochodu, ładowność oraz, w przypadku wpływu na aerodynamikę, na prędkość maksymalną. 

2 Zależnie od lokalnej infrastruktury energetycznej. Czas ładowania AC odnosi się do mocy ładowania 11 kW, czas ładowania DC do mocy ładowania do 205 kW.
3 Wskazane dane dotyczące zużycia energii i zasięgu na napędzie elektrycznym 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 brzmie-
niu 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 Zużycie energii w cyklu mieszanym zależy od wybranego rozmiaru kół i opon.
5 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 pomiaru zużycia i emisji CO2. Od 1 września 2018 r. WLTP zastąpił dotychczasowy proces kontroli – nowy europejski cykl jezdny (NEDC). Ze względu na 
bardziej realistyczne warunki kontroli wartości zużycia i emisji CO2 mierzone zgodnie z WLTP są w wielu przypadkach wyższe niż mierzone zgodnie z NEDC.

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

BMW i4 i4 eDrive40 i4 M50

Masa / pojemność

Masa własna wg WE (xDrive)1 kg 2125 2290

Dopuszczalna masa całkowita (xDrive) kg 2605 2735

Pojemność bagażnika l 470–1290 470–1290

Moc i moment obrotowy

▸ Moc systemowa kW (KM) 250 (340) 400 (544)

▸ Systemowy moment obrotowy Nm 430 795

Wysokonapięciowy akumulator litowo-jonowy

Pojemność akumulatora netto kWh 80,7 80,7

Czas ładowania (AC 0–100%)2 h 8,25 8,25

Czas ładowania (DC 10–80%)2 min 31 31

Przeniesienie napędu

Rodzaj napędu – tylny na wszystkie koła

Osiągi

Prędkość maksymalna (xDrive) km/h 190 225

Przyspieszenie 0-100 km/h (xDrive) s 5,7 3,9

Zużycie i zasięg3, 5

▸ Zużycie energii w cyklu mieszanym4 kWh/100 km 16,1–19,1 18,0–22,5

▸ Zasięg elektryczny (xDrive)6 km 493–590 416–520

Koła

Standardowe koła _

Przód:  
225/55 R17 101 Y XL 

Tył:  
225/55 R17 101 Y XL

Przód:  
245/45 R18 100 Y XL 

Tył:  
255/45 R18 103 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 po-
może Ci we wszystkim, co dotyczy Twojego BMW. Naszym celem 
jest, aby każda podróż Twoim BMW była tak przyjemna, jak to  
tylko możliwe. Rozległa sieć warsztatów na całym świecie oferuje 
najwyższej jakości usługi specjalistów BMW, innowacyjne techno-
logie diagnostyczne, szybką dostępność precyzyjnie dopasowa-
nych oryginalnych części BMW oraz oryginalnego oleju silnikowego 
BMW. Istnieje wiele powodów, dla których warto wybrać usługi 
BMW. Ale przede wszystkim jeden: dzięki serwisowi BMW przez 
wiele lat będziesz odczuwać radość z jazdy, którą zapewni Ci tylko 
Twoje BMW.

DOSTĘPNY ZAWSZE I WSZĘDZIE:  
NASZ KOMPLEKSOWY SERWIS.

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

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 wyko-
nanie wszystkich ujętych w ofercie przeglądów i prac serwisowych 
i możesz jeździć bez żadnych obaw – i bez ukrytych kosztów. 
Twoje BMW jest przy tym zawsze w najlepszych rękach – i to we 
wszystkich serwisach BMW na całym świecie.

PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI BMW.

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

APLIKACJA MY BMW. 

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

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



NOTATKI.
Albo gryzmoły.

NOTATKI.
Albo gryzmoły.



Zrównoważony rozwój ma wiele aspektów 
– i każdy z nich jest istotny. Dlatego też  
wydawnictwo, który trzymasz w rękach,  
wydrukowane zostało na papierze  
NAUTILUS® producenta Mondi. 
 
Ten niepowlekany papier jest wykonany  
w 100% z makulatury, ma oznaczenie eko-
logiczne UE i certyfikat Forest Stewardship 
Council, międzynarodowej organizacji  
non-profit zajmującej się ochroną lasów. 
Masa celulozowa pochodzi wyłącznie  
z lasów zarządzanych w sposób zrówno-
ważony, posiadających certyfikat FSCTM. 
 
Aby jeszcze bardziej zredukować ślad  
ekologiczny i zrekompensować emisję CO2 
powstającą podczas produkcji, firma inwe-
stuje w elektrownię wodną Pesqueiro  
w Brazylii, która pozwoli zaoszczędzić około 
20 000 ton CO2 rocznie. 
 
W ten sposób powstaje papier neutralny 
pod względem emisji CO2 – rezultat, który 
można poczuć, ale który przede wszystkim 
przyczynia się do zachowania zasobów  
naszej planety dla wszystkich przyszłych 
pokoleń.

NAMACALNY  
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ.



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.

411 009 536 003 2022 CB. 


