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Warianty modelowe

 
Modele 
• Model podstawowys 
• Pakiet sportowy M  
• M240i xDrive

Wyposażenie

Kolorystyka karoserii

Kolorystyka wnętrza 

Koła i opony

M Performance Parts

Najważniejsze cechy 
• Wygląd zewnętrzny i wnętrze 
• Dynamika jazdy 
• Łączność 

BMW M240i xDrive:
19-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 792 M Bicolor z ogumieniem mieszanym, lakier Thundernight metalizowany, fotele sportowe w skórze 
Vernasca w kolorze czarnym z kontrastującym niebieskim pikowaniem, listwy ozdobne M z aluminium Tetragon 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.
 
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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Dane techniczne

Serwis BMW 



K U R S  N A  R A D O Ś Ć .



T O  K I E R O W C A  

P O D E J M U J E  

Ten, kto ma plan, ten rządzi  
– i wyznacza kierunek:
dalej, zawsze do przodu.  
Przybij piątkę statusowi quo,  
a potem swobodnie go wyprzedzaj.
Bo mając na uwadze cel,  
już na starcie jesteś o kilometry 
przed innymi.
Tylko ty znasz drogę:  
BMW SERII 2 COUPÉ.

D E C Y Z J E .



Już wizualnie BMW serii 2 Coupé 
jest uosobieniem klasycznej  
radości z jazdy BMW – kompaktowe 
wymiary zewnętrzne, typowe  
proporcje BMW i szeroka postawa 
na drodze, we wnętrzu zaś  
sportowe, szlachetne wrażenie  
i trzy miejsca dla pasażerów. 
  
Wyraziste wnętrze i wyraźna 
orientacja na kierowcę w kokpicie 
już na pierwszy rzut oka zapowiadają 
czystą radość z jazdy. W tym celu 
imponująco sportowe BMW serii 2 
Coupé łączy klasyczne elementy 
stylistyczne coupé z BMW 2002  
i BMW serii 1 Coupé i ekscytująco 
nowoczesny język stylistyczny.

Z E  Ł Z A M I  R A D O Ś C I  W  O C Z A C H .



KWINTESENCJA SIŁY- 
PRZÓD.
Przód BMW serii 2 Coupé jest niski, szeroki, mocno 
osadzony na drodze. Klasyczne elementy BMW, takie 
jak trzyczęściowy pas przedni, występują tu w nowej, 
jeszcze bardziej sportowej interpretacji. Trójkątne wloty 
powietrza i ukośne linie w kształcie V tworzą nowoczesny 
i dynamiczny wygląd. Pozioma atrapa chłodnicy pośrod-

ku przodu wyraźnie podkreśla niezależną tożsamość 
BMW serii 2 Coupé. Klasyczne pionowe listwy zastąpione 
zostały efektownymi „klapami”.

■ Reflektory w stylistyce podwójnych świateł  
z zaokrąglonymi pojedynczymi lampami nawiązują  
do kompaktowych coupé BMW, takich jak BMW 2002. 
Wraz z dynamicznie wyprofilowanymi wlotami  
powietrza zamykają przód po bokach, potęgując  
wrażenie szerokości.

■ Pozioma stylistyka szerokiej atrapy chłodnicy  
z jednoczęściowym obramowaniem podkreśla  
niezależną tożsamość BMW serii 2 Coupé.

■ Trzyczęściowy pas przedni1 z dużymi i ekscytująco 
wyrazistymi wlotami powietrza o trójkątnym kształcie  
i reflektorami przyciąga wzrok.Dzięki efektownej styli-
styce V jeszcze bardziej podkreśla nowoczesny i pory-
wająco sportowy charakter pojazdu.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
1 Standard w M240i 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.



Sylwetka BMW serii 2 Coupé charakteryzuje się atle-
tyczną trójbryłową stylistyką z długą maską, krótkimi 
zwisami i mocno cofniętą kabiną. Takie proporcje  
zapowiadają euforyczną radość z jazdy. Pionowa atrapa 
chłodnicy emanuje dynamiką, podobnie jak precyzyjne linie 
barkowe biegnące od reflektorów przez całą długość  
karoserii aż do lamp tylnych BMW serii 2 Coupé. Efektownie 
ukształtowana nadbudowa kabiny z dużymi przeszkleniami 
zakończona typowym zagięciem tylnego słupka, tzw.  
„Hofmeister kink”, stanowi nawiązanie do BMW serii 1 Coupé.

NIEODPARCIE DYNAMICZNY - 
WIDOK BOCZNY.

■ 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.

Sportową stylistykę szczególnie wyraźnie widać z boku: 
długa maska silnika, krótkie zwisy i mocno cofnięta nadbu-
dowa kabiny oraz muskularne nadkola wyrażają niezwykle 
sportowy charakter BMW serii 2 Coupé.

BMW serii 2 Coupé wyróżnia szeroka, sportowa  
sylwetka. Jego wyrazisty tył dzieli i porządkuje gra 
światła i cieni. Umieszczenie kompaktowych lamp  
tylnych na zewnętrznych krawędziach podkreśla szero-
kość pojazdu. Podczas gdy zewnętrzne kontury lamp  
diodowych są niezwykle proste, ich wnętrze fascynuje 
technicznie dopracowanym blaskiem. Z kolei sześciokątny 
dyfuzor nawiązuje do kształtu centralnego wlotu powie-
trza z przodu, a kształt końcówek rur wydechowych  
harmonijnie komponuje się z atletyczną stylistyką tyłu.

■ Lampy tylne o zupełnie nowym kształcie L stanowią  
wyraźny, indywidualny znak rozpoznawczy. W kompakto-
wych konturach wyraźnie odznacza się diodowy element 
świetlny: rozszerza się po bokach i zagięty jest na końcu 
elegancko w dół.

WYBITNIE ATLETYCZNY: 
TYŁ.



□ Ekscytujące wrażenia z jazdy na każdym zakręcie:  
elektrycznie sterowany sportowy mechanizm różnico-
wy M1 zwiększa zarówno trakcję, jak i zwinność  
i sprawia, że jazda BMW serii 2 Coupé jest bez  
porównania przyjemniejsza.

□ Zawsze pełna kontrola: sportowe hamulce M1, 2 z cztero-
tłoczkowymi zaciskami stałymi z przodu i jednotłoczkowymi 
zaciskami z tyłu zapewniają idealne wyczucie pedału ha-
mulca i wytrzymują nawet największe obciążenia. Lakiero-
wane na granatowo zaciski hamulcowe, jak również 
17-calowe lekkie tarcze hamulcowe, sygnalizują swoją 
ogromną wydajność nawet podczas postoju. 

□ Doskonała trakcja i bezpośrednia reakcja bez 
uszczerbku dla komfortu jazdy na długich trasach – spor-
towy układ jezdny M1 wynosi atletyczny charakter BMW 
serii 2 Coupé na nowy poziom, dzięki czemu nawet co-
dzienna jazda jest nieco bardziej naładowana adrenaliną.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

1 Standard w M240i xDrive.
2 Oferowane w pakiecie sportowym M.
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.

Emocje przy każdym przyspieszeniu: BMW serii 2 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.

T E M P E R A M E N T : 

B E Z G R A N I C Z N Y .



□ Kokpit oferuje kierowcy i pasażerowi obok ergono-
miczne i sportowe elementami obsługi i wyświetlacze. 
To w połączeniu z kierownicą skórzaną M1 tworzy  
typową dla BMW orientację na kierowcę.

Wnętrze BMW serii 2 Coupé, podobnie jak karoserię, 
wyróżnia sportowo kompaktowy charakter. Jego  
wyraźna orientacja na kierowcę potęguje poczucie  
maksymalnej kontroli i pozwala zobaczyć i poczuć  
charakter nowoczesnego samochodu. To również zasługa 
sportowych, zwartych siedzeń oraz wysokiej jakości de-
tali, które fascynują za każdym razem na nowo.

□ Komfort, który poczujesz od razu: fotele 
sportowe w BMW serii 2 Coupé są obite  
miękką skórą Vernasca w kolorze czarnym. 
Oprócz przyjemnego dotyku zachwyca 
ona również wyglądem ze sportowym  
ozdobnym pikowaniem w kolorze niebieskim.

NIEZWYKLE ATRAKCYJNE 
— WNĘTRZE.

■ W BMW serii 2 Coupé znajduje się centralnie 
umieszczony duży i klarownie zaprojektowany panel  
obsługi na konsoli środkowej. Zapewnia intuicyjną obsłu-
gę pojazdu – oraz idealne wrażenie wewnątrz pojazdu.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

1 Standard w M240i 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.



Zostaw wszystko za sobą – ale pozostań w kontakcie ze wszyst-
kim, co dla Ciebie ważne: w BMW serii 2 Coupé dzięki wszechstronnym 
funkcjom łączności i inforozrywki jesteś podczas każdej podróży w cen-
trum wydarzeń – niezależnie od tego, dokąd zaprowadzi Cię droga.

K O M U N I K A C J A ,  K T Ó R A 

D A J E  W O L N O Ś Ć .

□ W BMW serii 2 Coupé radość 
z jazdy zaczyna się jeszcze 
przed uruchomieniem silnika 
BMW TwinPower Turbo: BMW 
Live Cockpit Professional łą-
czy cyfrową rozrywkę i informa-
cje istotne podczas dla jazdy  
w jednym innowacyjnym syste-
mie. Prezentuje je klarownie na 
zestawie ekranów o wysokiej 
rozdzielczości, a obsługuje się 
go intuicyjnie za pomocą głosu, 
dotyku lub kontrolera iDrive.

■ 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.



PRZEGLĄD WARIANTÓW MODELOWYCH.

BMW serii 2 Coupé wyraża wszystko, co oznacza BMW, i zapewnia przede wszystkim jedno, elegancko i dynamicznie, zarówno podczas postoju,  
jak i w ruchu: absolutną radość z jazdy.

PAKIET SPORTOWY M

 
Fascynująco energiczne: z pakietem sportowym M ekskluzywne detale  
we wnętrzu i na zewnątrz oparte są na wyposażeniu sprawdzonym  
na torze wyścigowym.

MODEL PODSTAWOWY

 

MODELE M
M240i xDRIVE

 

BMW M240i xDrive Coupé jest bezkonkurencyjnie atletyczne. Jego wyjątkowy 
6-cylindrowy rzędowy silnik benzynowy BMW M TwinPower Turbo, sportowy 
mechanizm różnicowy M i napęd xDrive z większą transmisją na tył  
gwarantują radość z jazdy już od pierwszego metra każdej podróży.

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

■ 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.

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

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

MODEL PODSTAWOWY.

Wybrane elementy zewnętrzne modelu podstawowego:
reflektory diodowe
diodowe lampy tylne
standardowy układ jezdny
17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 778
Park Distance Control (PDC)
błyszczące elementy BMW Individual Shadow Line

Wybrane elementy wnętrza modelu podstawowego:
BMW Live Cockpit Plus z zakrzywionym wyświetlaczem
skórzana kierownica sportowa
zestaw głośnikowy Stereo
skrzynia Steptronic z łopatkami zmiany biegów
sportowe fotele przednie w tapicerce z tkaniny i sensateku, czarne
listwy ozdobne w kolorze matowego ciemnego grafitu
dywaniki welurowe
lusterko wewnętrzne przyciemniane automatycznie
pakiet schowków
3-strefowa klimatyzacja automatyczna
regulator prędkości z funkcją hamowania

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

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

PAKIET SPORTOWY M.

□ Regulowane w wielu płaszczyznach przednie fotele sportowe M o kubełko-
wym charakterze z półzintegrowanymi zagłówkami zapewniają optymalne 
trzymanie boczne.

■ 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.

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

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE PAKIETU SPORTOWEGO M:
pakiet aerodynamiczny M z pasem przednim, progami oraz pasem  
tylnym w kolorze karoserii ze wstawką dyfuzora w metalizowanym kolorze 
Dark Shadow
18-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 848 M Bicolor 
Jet Black z ogumieniem mieszanym; oferowane są też inne obręcze kół
sportowy układ jezdny M z adaptacyjnym sportowym układem  
kierowniczym; oferowane są też inne układy jezdne
błyszczące elementy M Shadow Line, alternatywnie elementy 
zewnętrzne BMW Individual w satynowanym aluminium
znaczek M po bokach
ozdobne listwy dachowe w kolorze karoserii
obramowanie atrapy chłodnicy i końcówki rur wydechowych 
w błyszczącym chromie
lakier niemetalizowany w kolorze bieli alpejskiej; oferowane są też inne lakiery

ELEMENTY WNĘTRZA PAKIETU SPORTOWEGO M:
listwy progowe M i dywaniki M
podnóżek M i pedały M
sportowe fotele przednie w tapicerce z Alcantary i Sensateku z perforacją 
i kontrastującym niebieskim pikowaniem; oferowane są też inne tapicerki
kierownica skórzana M
kluczyk samochodowy z ekskluzywnym znaczkiem M
antracytowa podsufitka M
listwy ozdobne w błyszczącym kolorze czarnym; oferowane są też inne 
listwy ozdobne
oświetlenie ambientowe
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WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE M240i xDRIVE:
19-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 792 M Bicolor 
z ogumieniem mieszanym
sportowy mechanizm różnicowy M
sportowy układ jezdny M
sportowa skrzynia Steptronic
błyszczące elementy M Shadow Line
spojler tylny M
adaptacyjny sportowy układ kierowniczy
sportowe hamulce M, granatowe metalizowane

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA M240i xDRIVE:
połączenie Alcantary i Sensateku, czarny z kontrastującym niebieskim  
pikowaniem | czarny
listwy ozdobne w błyszczącym kolorze czarnym
kierownica skórzana M
antracytowa podsufitka M
oświetlenie ambientowe

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

□ Komfort, który poczujesz od razu: 
fotele sportowe w BMW serii 2 Coupé 
są obite miękką skórą Vernasca w 
kolorze czarnym. Oprócz przyjemne-
go dotyku zachwyca ona również 
wyglądem ze sportowym ozdobnym 
pikowaniem w kolorze niebieskim.

□ Podświetlane powierzchnie akcentowe M prezentują kolory M w wyjątkowy 
sposób, stanowiąc niezwykle atrakcyjny element wnętrza. Podświetlane 
powierzchnie w kolorach M w boczkach drzwi podkreślają ekskluzywny, 
sportowy charakter samochodu. Efekt cieniowania podkreśla dynamikę, 
jaką reprezentuje najmocniejsza litera świata.

■ 19-calowe obręcze kół M ze sto-
pów lekkich Double Spoke 792 
M Bicolor Cerium Grey matowe, fre-
zowane z ogumieniem mieszanym, 
przód 8J x 19, opony 225/40 R19, tył 
8,5J x 19, opony 255/35 R19.

□ 19-calowe obręcze kół ze M sto-
pów lekkich Double Spoke 893 M 
Bicolor Jet Black niemetalizowane, 
frezowane, ze sportowym ogumie-
niem mieszanym, przód 8,5J x 19, 
opony 245/35 R19, tył 9,5J x 19, 
opony 255/35 R19.

■ 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.

M240i xDRIVE.
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■ Reflektory ze światłami pozycyjnymi, dziennymi, mijania i drogowymi 
w technologii diodowej są niezwykle trwałe i energooszczędne.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

□ Diodowe reflektory adaptacyjne umożliwiają optymalne dostosowanie 
oświetlenia do sytuacji na drodze dzięki wielu dynamicznym funkcjom 
świetlnym. Nieoślepiający asystent świateł drogowych wykrywa na przy-
kład nadjeżdżające i poprzedzające pojazdy i wycina je ze snopa światła. 
Gruby klosz nadaje reflektorom efektowny wygląd.

1 Warunkiem korzystania jest wyposażenie Usługi ConnectedDrive i kompatybilny 
smartfon. Zakres funkcji zależy od aplikacji zainstalowanych w smartfonie.

□ Szklany dach z funkcją przesu-
wania i unoszenia, z elektrycznie 
przesuwaną podsufitką, zabezpie-
czeniem przed zakleszczeniem oraz 
otwieraniem i zamykaniem komfor-
towym zapewnia indywidualną re-
gulację przepływu powietrza, a tym 
samym przyjemny klimat wewnątrz 
samochodu. Wbudowany wia-
trochron zapobiega przeciągom  
wewnątrz samochodu i minimalizuje 
szum wiatru.

□ Aktualizuj swoje BMW na bieżąco. Zdalne aktualizacje oprogramowania po-
biera się przez aplikację My BMW1 lub w samochodzie, a następnie instaluje.

□ BMW Live Cockpit Professional z zakrzywionym wyświetlaczem uzupełnia 
BMW Live Cockpit Plus o praktyczny, pełnokolorowy wyświetlacz Head-Up.

■ 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.

□ Integracja smartfonów5 umożliwia korzystanie z Apple CarPlay®  
i Android Auto® w samochodzie. Umożliwia wygodne korzystanie  
z aplikacji w samochodzie.

□ Kilkadziesiąt milionów utworów na drogę. Dzięki Connected Music 
i Spotify możesz mieć swoją ulubioną muzykę zawsze przy sobie.  
Bezpośrednio w Twoim BMW.

■ 8-stopniowa skrzynia Steptronic z łopatkami zmiany biegów umożliwia 
znacznie większy komfort zmiany biegów i jazdy dzięki gęstszemu zestop-
niowaniu przełożeń i zmniejszeniu skoków obrotów. Takie rozwiązanie po-
zwala połączyć maksymalny komfort z imponującą dynamiką oraz niższym 
zużyciem paliwa.

□ Gotowe na każdą ewentualność: 
pakiet Connected Professional za-
pewnia najważniejsze usługi BMW 
ConnectedDrive.

□ „Alexa, włącz światła”. Ciesz się w swoim BMW takim samym komfortem 
asystenta głosowego Alexa Amazon3,4 jak w domu.

1 Warunkiem korzystania jest wyposażenie Usługi ConnectedDrive i kompatybilny  
 smartfon. Zakres funkcji zależy od aplikacji zainstalowanych w smartfonie.
2 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.
3 Do integracji Amazon Alexa w samochodzie wymagane jest m.in. konto Amazon.
4 Amazon, Alexa i wszystkie przynależne logo są znakiem towarowym Amazon.com Inc.  
 lub powiązanych przedsiębiorstw.

5 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  
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■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

□ System telefoniczny z ładowaniem bezprzewodowym2 oferuje szeroki pa-
kiet funkcji obejmujący złącze Bluetooth i przygotowanie do hotspotu Wi-Fi.

□ Doskonale brzmiący system nagłośnienia Surround marki Harman Kar-
don ze wzmacniaczem cyfrowym o mocy 464 W z dziewięcioma kanałami, 
indywidualną korekcją dźwięku i 14 głośnikami.

□ Inteligentna, aktualna, przemyśla-
na: aplikacja My BMW1 w nowocze-
snej szacie graficznej i z intuicyjnym 
interfejsem użytkownika daje Ci  
w zupełnie nową jakość mobilności. 
Planuj kolejną jazdę, sprawdzaj stan 
swojego BMW, rezerwuj wizytę w 
serwisie lub korzystaj z jednej z wie-
lu funkcji zdalnego sterowania –  
wygodnie ze smartfona.



□ Asystent parkowania Plus2 obejmuje m.in. funkcję Surround View, Remote 
3D View, Active PDC oraz asystenta automatycznego parkowania i cofania.

□ Sportowy układ jezdny M1 wyróżnia się sportową charakterystyką ze 
sztywniejszym ustawieniem amortyzatorów. Oprócz tego ma nieco sztyw-
niejsze sprężyny i twardsze stabilizatory. Wszystko to razem zapewnia 
jeszcze bardziej bezpośrednie działanie zawieszenia sprzyjające wybitnie 
sportowej jeździe.

□ Adaptacyjny sportowy układ kierowniczy1 z funkcją Servotronic umożliwia 
bardziej bezpośrednie i zwinne kierowanie pojazdem przy mniejszym na-
kładzie 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.

□ Asystent parkowania2 ułatwia parkowanie m.in. za pomocą kamery cofa-
nia, układu Active Park Distance Control oraz asystenta parkowania i cofania.

□ System asystujący kierowcy3 wspiera kierowcę w wielu niebezpiecznych 
sytuacjach podczas jazdy, a w razie niebezpieczeństwa samoczynnie  
wyhamowuje samochód.

1 Standard w M240i xDrive.
2 Kierowca jest odpowiedzialny za stałe nadzorowanie autonomicznego parkowania  
 zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
3 Działanie systemu może być ograniczone w ciemności, we mgle lub przy mocnym  
 świetle z naprzeciwka.

4 Tylko w pakiecie sportowym M
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

□ Pakiet sportowy M Pro4 nadaje Twojemu BMW jeszcze bardziej sportowy 
charakter. Na zewnątrz rasowy wygląd zapewniają między innymi elementy 
stylistyczne w błyszczącym kolorze czarnym. Sportowa skrzynia Steptronic, 
funkcja Sprint i sportowa charakterystyka brzmienia wewnątrz pojazdu za-
pewniają ekscytujące wrażenia z jazdy.

■ Składane siedzenia tylne z opar-
ciem dzielonym w proporcjach 
40:20:40 gwarantują elastyczność 
w transporcie osób i bagażu.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

1 Standard w M240i 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

■ Sportowe fotele przednie gwa-
rantują optymalne trzymanie bocz-
ne dzięki wyższym podparciom 
bocznym i ręcznej regulacji podpar-
cia ud. Oprócz tego można regulo-
wać ręcznie pozycję wzdłużną 
i pochylenie fotela.

□ Oświetlenie ambientowe1  
tworzy wewnątrz auta relaksującą 
atmosferę, a jego barwę,  
jasność i kompozycje można  
indywidualnie regulować.
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□ Spojler tylny M1,2 podkreśla sportową sylwetkę pojazdu i odczu-
walnie redukuje niepożądany wypór.

□ Lampy M Shadow Line mają  
różne elementy w reflektorach  
głównych w kolorze czarnym, co  
nadaje im niepowtarzalny wygląd.

■ Błyszczące elementy M Shadow 
Line1,2 obejmują liczne elementy wy-
posażenia w błyszczącym kolorze 
czarnym. Są to listwy szybowe, ob-
ramowania szyb oraz ramki, trójkąty 
i nóżki lusterek zewnętrznych.

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

1 Tylko w pakiecie sportowym M i w M240i xDrive.
2 Standard w M240i 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

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.
PERFORMANCE.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE. 
PERFORMANCE.

□ Regulowane w wielu płaszczyznach przednie fotele sportowe M1 o kubeł-
kowym charakterze z półzintegrowanymi zagłówkami zapewniają optymal-
ne trzymanie boczne.

■ Sportowy mechanizm różnicowy 
M1,2 optymalizuje trakcję i stabilność 
jazdy podczas zmiany pasa ruchu 
i przyspieszaniu na wyjściu z zakrę-
tów, przy szybkim pokonywaniu  
zakrętów oraz na nawierzchni 
o zróżnicowanych właściwościach. 
Trakcja optymalizowana jest po-
przez elektronicznie sterowaną wie-
lopłytkową blokadą mechanizmu 
różnicowego zmniejszającą różnice 
prędkości obrotowej pomiędzy  
tylnymi kołami.

□ Wydajne sportowe hamulce M1,2 
mają zaciski lakierowane w metalizo-
wanym kolorze granatowym oraz na-
pis M i zapewniają bardzo wysoką 
skuteczność hamowania.

□ Wydajne sportowe hamulce M1 
mają zaciski lakierowane w błysz-
czącym kolorze czerwonym oraz 
napis M i zapewniają bardzo wyso-
ką skuteczność hamowania.

□ Pasy bezpieczeństwa M1 z napi-
naczami i ogranicznikami siły nacią-
gu mają wpleciony dyskretny akcent 
w typowych kolorach M.

□ Antracytowa podsufitka M2: podsufitka, półka oraz słupki obite są tkaniną 
w kolorze antracytowym.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
1 Tylko w pakiecie sportowym M i w M240i xDrive.
2 Standard w M240i 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.



□ Metalizowany C31 niebieski Portimao M2

□ Niemetalizowany 300 biel alpejska1 ■ Niemetalizowany 668 czarny3

□ Metalizowany C4P szary Brooklyn M2 □ Metalizowany 475 szafirowoczarny

□ Metalizowany C56 Thundernight □ Metalizowany A75 czerwień Melbourne

□ Metalizowany A96 biel mineralna

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.
2 Tylko w pakiecie sportowym M, pakiecie sportowym M Pro i w M240i xDrive.
3 Opcja niedostępna w M240i xDrive.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

LISTWY OZDOBNE

KOLORYSTYKA WNĘTRZA.
TAPICERKI

1 Tylko w pakiecie sportowym M i w M240i xDrive.
2 Standard w M240i xDrive.
3 Opcja niedostępna w M240i xDrive.
4 Tylko w połączeniu z opcjonalnym oświetleniem ambientowym.

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

□ Listwy ozdobne z aluminium z efektem siatki 
z listwą akcentową w perłowym chromie4

■ Listwy ozdobne w kolorze matowego  
ciemnego grafitu3

□ Skóra Vernasca MAPQ koniak z ozdobnym pi-
kowaniem, kolor wnętrza: czarny

□ Listwy ozdobne w błyszczącym kolorze  
czarnym, listwa akcentowa: perłowy chrom2, 4

□ Listwy ozdobne M z aluminium Tetragon, li-
stwa akcentowa: perłowy chrom1

□ Sensatec KHRI perforowany, koniak

□ Sensatec KHSW perforowany, czarny

□ Skóra Vernasca MAG6, czerwień Tacora 
z ozdobnym pikowaniem, kolor wnętrza: czarny

□ Skóra Vernasca MAH7 czarna z ozdobnym pi-
kowaniem, kolor wnętrza: czarny

□ Skóra Vernasca MANL czarna z kontrastują-
cym niebieskim pikowaniem, kolor wnętrza:  
czarny1

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

■ Tkanina i Sensatek KFSW czarny

□ Połączenie alcantary i Sensateku KGNL, czar-
ne z perforacją, akcent: niebieski1,2

□ Sensatec KHFY perforowany, beż Canberra



■ 19-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 792 M Bicolor 
Cerium Grey matowe, frezowane z ogumieniem mieszanym, przód 8J x 19, 
opony 225/40 R19, tył 8,5J x 19, opony 255/35 R19.2,4

□ 19-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Y Spoke 783 Bicolor Jet 
Black niemetalizowane, frezowane, 
z ogumieniem mieszanym, przód 8J 
x 19, opony 225/40 R19, tył 8,5J x 
19, opony 255/35 R19.1

□ 19-calowe obręcze kół M ze sto-
pów lekkich Double Spoke 797 
M Bicolor Jet Black matowe, fre-
zowane z ogumieniem mieszanym, 
przód 8J x 19, opony 225/40 R19,  
tył 8,5J x 19, opony 255/35 R19.3

■ 17-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich V Spoke 778 Reflex Silver, 
7,5J x 17, opony 225/50 R17.¹

□ 18-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich V Spoke 780 Bicolor Orbit 
Grey z ogumieniem mieszanym, fre-
zowane, przód 7,5J x 18, opony 
225/45 R18, tył 8,5J x 18, opony 
255/40 R18.¹

□ 19-calowe obręcze kół M ze sto-
pów lekkich Double Spoke 791 M Jet 
Black niemetalizowane, z ogumie-
niem mieszanym, przód 8J x 19, 
opony 225/40 R19, tył 8,5J x 19, 
opony 255/35 R19.3

□ 19-calowe obręcze kół ze M sto-
pów lekkich Double Spoke 893 M 
Bicolor Jet Black niemetalizowane, 
frezowane, ze sportowym ogumie-
niem mieszanym, przód 8,5J x 19, 
opony 245/35 R19, tył 9,5J x 19, 
opony 255/35 R19.4

□ 18-calowe obręcze kół M ze sto-
pów lekkich Double Spoke 848 
M Bicolor Jet Black, frezowane, 
z ogumieniem mieszanym, przód 
7,5J x 18, opony 225/45 R18, tył  
8,5J x 18, opony 255/40 R18.3,5

□ 18-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Double Spoke 782 Bicolor 
Jet Black, niemetalizowane, fre-
zowane, 7,5J x 18, opony 225/45 
R18.1

KOŁA I OPONY.

1 Opcja niedostępna w M240i xDrive.
2 Standard w M240i xDrive.
3 Tylko w pakiecie sportowym M i w M240i xDrive.
4 Tylko w M240i xDrive.
5 Standard w pakiecie sportowym M.

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

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

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.



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 za-
wsze stawiasz również na atrakcyjną stylistykę BMW oraz szcze-
gólnie 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 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.

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

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

○ 20-calowe kute obręcze kół 
M Performance Cross Spoke 794 
M Bicolor Jet Black, frezowane. Ze-
staw kompletnych kół letnich z czuj-
nikiem ciśnienia w oponach i funkcją 
jazdy awaryjnej.

○ 20-calowe kute obręcze kół 
M Performance Y Spoke 795 M Bi-
color Jet Black, matowe. Zestaw 
kompletnych kół letnich z czujnikiem 
ciśnienia w oponach i funkcją jazdy 
awaryjnej.

○ Krótka droga hamowania:  
18-calowe hamulce M Performance 
z wentylowanymi lekkimi sportowy-
mi tarczami hamulcowymi. W kolo-
rze czerwonym M Performance. 
Z trójkolorowym logo M.

○ Dyfuzor tylny M Performance  
o wyglądzie karbonu zapewnia  
jeszcze nowocześniejszy wygląd, 
podkreślając jednocześnie sportowy 
charakter pojazdu.

○ Z charakterem: karbonowy spojler tylny M Performance podkreśla szla-
chetny, sportowy wygląd auta. A do tego poprawia właściwości aerodyna-
miczne, umożliwiając jeszcze bardziej sportową jazdę.

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

○ Tył oparcia foteli przednich M Performance nadaje im rasowy wyścigowy 
wygląd. Wyjątkowo atrakcyjna w dotyku: porowata faktura wykonanych 
ręcznie z karbonu osłon zagłówków. Pozostała część tyłu pokryta jest  
Alcantarą. Z aluminiową plakietką M Performance.

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

○ Akcesoria

PERFORMANCE PARTS



DANE TECHNICZNE.

1 Masa własna wg WE odnosi się do pojazdu z wyposażeniem standardowym bez wyposażenia dodatkowego. Masa własna uwzględnia 90-procentowe napełnienie zbiornika  
 paliwa i 75 kg wagi kierowcy. Wyposażenie dodatkowe może wpływać na masę samochodu, ładowność oraz, w przypadku wpływu na aerodynamikę, na prędkość maksymalną.
2 Dane dotyczące mocy silników benzynowych odnoszą się do paliwa o liczbie oktanowej 98. Dane dotyczące zużycia odnoszą się do paliwa referencyjnego zgodnie z rozporządzeniem  
 (WE) 715/2007. Dopuszczalne jest stosowanie paliwa bezołowiowego o liczbie oktanowej 91 lub wyższej i zawartości etanolu do 10% (E10). BMW zaleca stosowanie benzyny  
 bezołowiowej o LO 95.
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 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.
5 Ograniczona elektronicznie.

BMW serii 2 Coupé 220i M240i xDrive 220d

Masa / pojemność

Masa własna wg WE1 kg 1565 1765 1655

Dopuszczalna masa całkowita kg 1965 2165 2055

Pojemność bagażnika l 390 390 390

Pojemność zbiornika paliwa ok. l 52 52 51

Moc i moment obrotowy2

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

Moc maksymalna kW (KM) / 
 obr/min 135 (184)/5000 – 6500 275 (374)/5500 – 6500 140 (190)/4000

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

Maksymalny moment obrotowy Nm /obr/ 300/1350 – 4000 500/1900 – 5000 400/1750 – 2500

Przeniesienie napędu

Rodzaj napędu – tylny na wszystkie koła tylny

Standardowa skrzynia biegów – 8-stopniowa Steptronic 8-stopniowa sportowa Steptronic 8-stopniowa Steptronic

Osiągi

Prędkość maksymalna km/h 236 250⁵ 237

Przyspieszenie 0 – 100 km/h s 7,5 4,3 6,9

Zużycie, emisja2, 3, 4 

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

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

▸ Emisja CO2 w cyklu mieszanym g/km 142 – 156 185 – 200 120 – 133

Koła

Standardowe koła – 225/50 R17 98 Y XL Przód: 225/40 R19 93 Y XL 
Tył: 255/35 R19 96 Y XL 225/50 R17 98 Y XL
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DANE TECHNICZNE.

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



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  
dopasowanych oryginalnych części BMW oraz oryginalnego  
oleju silnikowego BMW.  
Istnieje wiele powodów, dla których warto wybrać usługi BMW. 
Ale przede wszystkim jeden: dzięki serwisowi BMW przez wiele 
lat będziesz odczuwać radość z jazdy, którą zapewni Ci tylko 
Twoje BMW.

DOSTĘPNY ZAWSZE I WSZĘDZIE: NASZ  
KOMPLEKSOWY SERWIS.

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

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.



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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