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SKUTKI UBOCZNE: 
NIEPOHAMOWANA EUFORIA.
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DZIENNA DAWKA 
ADRENALINY  
W 3,5 SEKUNDY.



NA ZEWNĄTRZ FURORA. 
WEWNĄTRZ SKANDAL.
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ENDORFINOWY KOKTAJL  
NA DROGĘ.
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KIERUJ SIĘ 
SWOIM INSTYNKTEM.
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WSPÓŁCZYNNIK  
RADOŚCI Z JAZDY 
DO POTĘGI M.
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NOWY IMPULS 
NA DRODZE.

BMW M4 COMPETITION CABRIO  
Z NAPĘDEM M xDRIVE.
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NAPĘD.

M3 LIMUZYNA
- 6-cylindrowy silnik benzynowy BMW M TwinPower Turbo  
 o mocy 353 kW (480 KM) i momencie obrotowym 550 Nm
- przyspieszenie 0-100 km/h: 4,2 s
- prędkość maksymalna: 250 km/h3

- zużycie paliwa w cyklu mieszanym1, 2: 10,0-10,2 l/100 km
- emisja CO2 w cyklu mieszanym1, 2: 227-231 g/km 

M4 COMPETITION COUPÉ
- 6-cylindrowy silnik benzynowy BMW M TwinPower Turbo  
 o mocy 375 kW (510 KM) i momencie obrotowym 650 Nm
- przyspieszenie 0-100 km/h: 3,9 s
- prędkość maksymalna: 250 km/h3

- zużycie paliwa w cyklu mieszanym1, 2: 9,8 l/100 km
- emisja CO2 w cyklu mieszanym1, 2: 223-224 g/km

M4 COMPETITION CABRIO Z M xDRIVE
- 6-cylindrowy silnik benzynowy BMW M TwinPower Turbo  
 o mocy 375 kW (510 KM) i momencie obrotowym 650 Nm
- przyspieszenie 0-100 km/h: 3,7 s
- prędkość maksymalna: 250 km/h3

- zużycie paliwa w cyklu mieszanym1, 2: 10,2 l/100 km
- emisja CO2 w cyklu mieszanym1, 2: 231-233 g/km

NAJWAŻNIEJSZE CECHY SILNIKÓW BMW M3 LIMUZYNA,  
BMW M4 COMPETITION COUPÉ I BMW M4 COMPETITION CABRIO Z NAPĘDEM M xDRIVE.

Podane osiągi, zużycie paliwa i emisja CO2 obowiązują dla samochodów  
ze standardową skrzynią biegów.

1 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 super plus o LO 98.

2  Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone 
na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151  
z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu 
do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych 
oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów  
w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.

3 Ograniczona elektronicznie.

4 Zwiększenie prędkości maksymalnej możliwe jest po przeprowadzeniu inspekcji  
 po dotarciu auta po przejechaniu 2000 km.

Więcej informacji na temat zużycia paliwa, emisji CO2 oraz klas energetycznych  
można znaleźć w danych technicznych i w cenniku. 

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

Innowacje i technologie

■ Wyposażenie standardowe

□ Pakiet M Driver 4 zwiększa prędkość maksymalną do 290 km/h. 
Pakiet M Driver można zamówić bezpośrednio przy zakupie nowego 
samochodu, można go też w każdej chwili dokupić. Wszystkie inne 
parametry techniczne pozostają bez zmian. Oprócz tego obejmuje 
voucher na jednodniowy trening BMW M na torze wyścigowym 
prowadzony przez BMW Driving Experience.

■ Sportowy układ wydechowy M oferuje brzmienie, które można 
zmieniać dzięki wbudowanym przepustnicom. Programom sporto-
wym SPORT i SPORT+ wybieranym przyciskiem SETUP towarzyszy 
jeszcze bardziej intensywne brzmienie, a programom komfortowym 
bardziej umiarkowane odgłosy pracy silnika.

□ Z pakietem M Race Track samochód staje się bezkompromisową 
maszyną dla ekspertów. Hamulce węglowo-ceramiczne, karbonowe 
fotele kubełkowe M i kute obręcze kół M obniżają masę pojazdu 
nawet o 25 kg. M Drive Professional, pakiet M Driver oraz wyświetlacz 
BMW Head-Up zapewniają doskonałą kontrolę nad zwiększonymi 
osiągami.
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□ Wyposażenie dodatkowe



■ 8-stopniowa sportowa skrzynia M Steptronic2, * z układem 
Drivelogic oferuje wiele opcji zmiany przełożeń: ekstremalnie 
sportową i dynamiczną po wybitnie komfortową i niemal nieod-
czuwalną lub obniżającą zużycie paliwa. Kierowca może zmieniać 
biegi ręcznie za pomocą dźwigni biegów lub łopatek na kierownicy 
albo wybrać za pomocą funkcji Drivelogic jeden z trzech programów 
automatycznych.

■ 6-biegowa skrzynia manualna M1 umożliwia bardzo sportowy 
styl jazdy. Charakteryzuje się doskonałym doborem przełożeń 
i precyzyjnymi, krótkimi skokami dźwigni. Odpowiednio dobrane 
przełożenia umożliwiają idealne wykorzystanie charakterystyki 
silnika.

■ Adaptacyjny układ jezdny M umożliwia dostosowanie charakte-
rystyki amortyzatorów do danej sytuacji podczas jazdy, zwiększając 
komfort toczenia i dynamikę jazdy. Oprócz standardowego ustawienia 
COMFORT zapewniającego wysoki komfort jazdy do dyspozycji 
jest tryb SPORT oferujący bardziej sztywniejszą charakterystykę 
amortyzatorów i tryb SPORT+ do jazdy na torze wyścigowym.

■ Aktywny mechanizm różnicowy M optymalizuje trakcję i stabil-
ność jazdy podczas zmiany pasa ruchu i przyspieszaniu na wyjściu 
z zakrętów, przy szybkim pokonywaniu zakrętów oraz na na-
wierzchni o zróżnicowanych właściwościach. Trakcja optymalizo-
wana jest poprzez elektronicznie sterowaną wielopłytkową blokadą 
mechanizmu różnicowego zmniejszającą różnice prędkości 
obrotowej pomiędzy tylnymi kołami.

SPORTOWA SKRZYNIA STEPTRONICSKRZYNIA MANUALNA

ADAPTACYJNY UKŁAD JEZDNY M SPORTOWY MECHANIZM RÓŻNICOWY M

UKŁAD JEZDNY.

1 Standard w BMW M3 Limuzyna oraz BMW M4 Coupé.
2  Standard w BMW M3 Competition Limuzyna, BMW M4 Competition Coupé oraz 

BMW M4 Competition Cabrio.
3 Wyposażenie standardowe w M4 Competition z napędem M xDrive.

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

■ BMW M xDrive3 z aktywnym mechanizmem różnicowym M pozwala 
jeszcze intensywniej cieszyć się sportowymi osiągami samochodu 
zarówno na co dzień, jak i na torze wyścigowym. Ta technologia M 
zapewnia płynny i w pełni adaptacyjny rozdział napędu 
na oś przednią i tylną, gwarantując niezwykle precyzyjne prowadzenie 
i doskonałe panowanie nad samochodem przy dynamicznej jeździe 
i w złych warunkach pogodowych. Już przy ustawieniu podstawowym 
z włączonym układem dynamicznej kontroli stabilności (DSC) i 4WD 
można cieszyć się zwinnością typową dla M. W trybie M Dynamic 
Mode i 4WD Sport ta zwinność jest jeszcze większa. 

W zależności od preferencji albo nawierzchni kierowca ma przy wy-
łączonym DSC do wyboru napęd 4WD, 4WD Sport i 2WD. Tryb 2WD 
przypadnie do gustu kierowcom o sportowych ambicjach, gdyż na-
pęd trafia tu wyłącznie na oś tylną. W tym przypadku działa tylko 
aktywny mechanizm różnicowy M, który w zależności od sytuacji 
adaptacyjnie rozdziela napęd pomiędzy oba tylne koła, tak aby zapew-
nić optymalną trakcję i stabilność jazdy. Układ M xDrive rozszerza 
więc możliwości dynamiki jazdy, optymalizuje prowadzenie i pozwala 
łatwiej panować nad samochodem, co a tym samym jeszcze inten-
sywniej odczuwać jego osiągi.

M xDRIVE.

Innowacje i technologie

■ Wyposażenie standardowe □ Wyposażenie dodatkowe
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ŁĄCZNOŚĆ I INFOROZRYWKA.
BMW ConnectedDrive 
Rozwiązania, które dają wolność.

□ Nie chcesz rezygnować w swoim BMW 
z funkcji smartfona i chcesz je obsługi-
wać w dotychczasowy sposób? Integracja 
smartfonów2 obsługuje Apple CarPlay 
i Android Auto poprzez bezprzewodowe 
połączenie smartfona z samochodem. 
Umożliwia wygodne korzystanie z funkcji 
i aplikacji w samochodzie w dotychcza-
sowy sposób.

□ 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 podstawce 
na smartfony. Ponadto cyfrowy kluczyk 
można udostępnić nawet pięciu znajo-
mym.

□ BMW Maps z Connected Navigation 
i Connected Parking, Connected Music, 
usługi zdalne, integracja smartfonów2, 
w tym przygotowanie do Apple CarPlay 
i Android Auto, In-Car Experiences oraz 
usługi Concierge – pakiet Connected 
Professional zapewnia wiele opcji łącz-
ności w Twoim BMW. Daje Ci więcej 
komfortu i doskonałą integrację aplikacji 
na Twoim smartfonie.

■ Innowacyjna koncepcja obsługi BMW 
Operating System 7 umożliwia jeszcze 
łatwiejszą obsługę funkcji samochodu 
np. na ekranie dotykowym lub za pomocą 
kontrolera iDrive – całkiem intuicyjnie. 
W tym celu rozszerzono zakres funkcji 
kontrolera, który umożliwia teraz bezpo-
średni wybór menu aplikacji.

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

INTEGRACJA SMARTFONÓW

FUNKCJA BMW DIGITAL KEY

PAKIET CONNECTED PROFESSIONAL

BMW OPERATING SYSTEM 7
STEROWANIE  
BMW ZA POMOCĄ GESTÓW

1 Warunkiem korzystania jest konto BMW ConnectedDrive i kompatybilny smartfon.  
 Dla klientów nieposiadających kompatybilnego smartfona oferowana jest wysokiej  
 jakości karta klucz. Więcej informacji na temat funkcji BMW Digital Key, np. kompaty- 
 bilności Twojego smartfona, można znaleźć na stronie www.bmw.com/digitalkey
2 Integracja smartfonów jest stale dostępna w samochodzie. Obejmuje Apple CarPlay  
 i Android Auto. Integracja Android Auto jest możliwa tylko w połączeniu z BMW Live  

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

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE  
KIEROWCĘ.

□ Asystent parkowania plus3 ułatwia parkowanie samochodu 
i manewrowanie nim. Obejmuje system Surround View z Top 
View, Panorama View i Remote 3D View, a także wspomaganie 
parkowania równoległego, funkcję hamowania awaryjnego Active 
Park Distance Control, asystenta parkowania z prowadzeniem 
wzdłużnym i poprzecznym oraz asystenta cofania.

□ Asystent utrzymania pasa ruchu* z aktywną ochroną przed 
kolizją boczną wspomaga kierowcę przy prędkościach do 210 
km/h poprzez niewielką korektę toru jazdy w razie zagrożenia 
zjechaniem z pasa ruchu i kolizją z pojazdami znajdującymi się 
obok. Asystent zwiększa w ten sposób komfort i bezpieczeństwo 
oraz odciąża kierowcę w monotonnych sytuacjach podczas jazdy.

□ Ostrzeżenie przed kolizją czołową z uruchomieniem  
hamulców* pomaga kierowcy zapobiegać kolizjom z pieszymi 
i rowerzystami. Przy prędkościach do 65 km/h ostrzega Cię 
przed niebezpieczeństwem i jednocześnie przygotowuje hamulce 
do szybszego zadziałania. W sytuacji awaryjnej system zapobiega 
kolizji i znacznie zmniejsza prędkość uderzenia.

□ Asystent omijania* wspiera kierowcę podczas manewrów 
omijania zatrzymanych lub poruszających się pojazdów, rowe-
rzystów i pieszych. W razie zagrożenia kolizją analizuje istniejącą 
wolną przestrzeń do manewru omijania oraz poprzez wspoma-
ganie działanie układu kierowniczego i jezdnego zapobiega kolizji.

□ Ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z uruchomieniem 
hamulców* wykrywa sygnalizację świetlną, znaki drogowe  
i pojazdy nadjeżdżające z boku i może w ten sposób zapobiegać 
wypadkom. Jeżeli nie można uniknąć kolizji, system pomaga 
zmniejszyć prędkość zderzenia.

□ Ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z przodu* ostrzega 
przy wjeżdżaniu w krzyżujący ruch przy złej widoczności. System 
działa przy prędkościach do 7 km/h, włącza i wyłącza się 
go w menu „Parkowanie”.
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■ Wyposażenie standardowe □ Wyposażenie dodatkowe

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



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

BMW M3 LIMUZYNA.

BMW M3 Limuzyna przyspiesza puls od pierwszego wejrzenia i na długo pozostaje w pamięci. Świeży i współczesny lakier metalizowany w żywym  
kolorze zielonym Isle of Man stanowi nową interpretację klasycznego koloru British Racing Green. Fotele sportowe M zapewniają doskonałą ergonomię 
i optymalne trzymanie boczne. Opcjonalna pełna tapicerka ze skóry Merino w kolorze pomarańczowym Kyalami i czarnym sprawia, że wnętrze nowego 
BMW M3 Limuzyna wygląda bardzo wyraziście i niezależnie.

■ Kierownica skórzana M z wyprofilowanymi oparciami na kciuki zapewnia 
sportowy, bezpośredni kontakt z kierownicą i maksymalną kontrolę. 
Wbudowane przyciski wielofunkcyjne pozwalają na obsługę różnych 
systemów multimedialnych i wspomagających kierowcę. Czerwonymi 
przyciskami M1/M2 można aktywować dwa zaprogramowane ustawienia 
M Drive.

■ Regulowane w wielu płaszczyznach przednie fotele sportowe M 
o kubełkowym charakterze z półzintegrowanymi zagłówkami  
zapewniają optymalne trzymanie boczne. Poza tym istnieje możliwość 
indywidualnej regulacji szerokości oparcia. Charakterystyczna stylistyka 
z podświetlonym logo M3 dodatkowo podkreśla sportowy charakter auta.

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

Lakierowany bezbarwnie karbonowy dach M wizualnie podkreśla konstrukcję sprawdzoną w wyścigach, obniżając jednocześnie środek ciężkości  
pojazdu. Płetwy na krawędzi dachu i spojler tylny M w kolorze karoserii optymalizują aerodynamikę BMW M3 Limuzyna. Znajdujące się po obu  
stronach końcówki rur wydechowych w błyszczącym chromie oraz szeroki dyfuzor M świadczą o zastosowanych technologiach wyścigowych i wizualnie 
zamykają tylną część pojazdu.

■ Listwy progowe z oznacze-
niem modelu podkreślają spor-
towo elegancki charakter 
samochodu.

□ Hamulce pływające M z za-
ciskami w błyszczącym kolorze 
czerwonym poprzez specjalny 
dobór materiałów zapewniają 
doskonałą skuteczność hamo-
wania i wysoką odporność.

□ 19/20-calowe kute obręcze 
kół M Double Spoke 825  
M Bicolor czarne z ogumie-
niem mieszanym, polerowane/
frezowane, przód 9,5J x 19, 
opony 275/35 R19, tył 10,5J x 20, 
opony 285/30 R20.

□ 18/19-calowe kute obręcze 
kół M Double Spoke 824 M Orbit 
Grey z ogumieniem mieszanym, 
przód 9,5J x 18, opony 275/40 
R18, tył 10,5J x 19, opony 
285/35 R19.



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

BMW M4 COMPETITION COUPÉ.

W BMW M4 Competition Coupé absolutną gotowość do walki widać już od pierwszego wejrzenia. Czarne błyszczące elementy BMW Individual Shadow 
Line o rozszerzonym zakresie doskonale podkreślają intensywność lakieru niemetalizowanego w kolorze żółtym Sao Paulo. Duże wloty powietrza  
zaspokajają duże zapotrzebowanie na chłodzenie mocnego silnika. Szczególnie w połączeniu z pakietem karbonowych elementów zewnętrznych M 
pokrytych bezbarwnym lakierem podkreślają wyścigowy charakter nowego BMW M4 Competition Coupé.

□ Sportowe wnętrze wyróżnia typowa dla M orientacja na kierowcę 
i doskonałe wykończenie materiałów. Maskownice kierownicy i łopatki 
zmiany biegów kierownicy skórzanej M, podobnie jak listwy ozdobne M, 
wykonane są z lekkiego karbonu. Wyrazisty napis M4 Competition 
wskazuje na szczególny charakter tego modelu.

□ Niska pozycja siedzenia, wysokie podparcia boczne, zintegrowane 
zagłówki i otwory w karbonowych fotelach kubełkowych M, tu w pełnej 
tapicerce skórzanej Merino w kolorze niebieskim Yas Marina i czarnym, 
zapewniają wrażenia jak w samochodzie wyścigowym.

28 | 29Wyposażenie

■ Wyposażenie standardowe □ Wyposażenie dodatkowe

Widoczna struktura włókien w ekskluzywnym karbonowym dachu M i spojlerze tylnym M pozwala dostrzec gołym okiem rozwiązania zmniejszające 
masę pojazdu.

■ Listwy progowe z napisem 
„M4 Competition” na progach 
przednich drzwi.

□ 19/20-calowe kute obręcze 
kół M Double Spoke 826 
M czarne z ogumieniem  
mieszanym, torowym, przód 
9,5J x 19, opony 275/35 R19,  
tył 10,5J x 20, opony 285/30 R20.

□ 19/20-calowe kute obręcze 
kół M Double Spoke 826  
M Bicolor czarne z ogumie-
niem mieszanym, Translucent 
Shadow, przód 9,5J x 19, opony 
275/35 R19, tył 10,5J x 20, opony 
285/30 R20.

□ Lekkie hamulce węglowo-
ceramiczne M 1,* zapewniają  
doskonałą skuteczność, wysoką 
odporność termiczną i dłuższą 
żywotność.

1 Z uwagi na właściwości materiału mogą w zależności od sytuacji i zużycia występować  
 odgłosy podczas działania, szczególnie na mokrej nawierzchni krótko przed całkowitym  
 zatrzymaniem pojazdu.

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



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

BMW M4 COMPETITION CABRIO Z NAPĘDEM 
M xDRIVE.

BMW M4 Competition Cabrio z M xDrive zapewnia czystą radość z jazdy z otwartym dachem oraz bezkompromisowe osiągi. Błyszczące elementy 
BMW Individual Shadow Line o rozszerzonym zakresie tworzą na tle lakieru metalizowanego BMW Individual w mroźnym kolorze niebieskim Portimao 
wizualne akcenty w błyszczącym kolorze czarnym.

□ Listwy ozdobne M Carbon Fibre z listwą akcentową w perłowym 
chromie oraz karbonowe aplikacje na kierownicy i łopatkach zmiany biegów

□ Karbonowe fotele kubełkowe M z podświetlanym logo M4 łączą 
w sobie lekkość i wyścigowy charakter fotela kubełkowego z funkcjonal-
nością fotela sportowego M. Ich kontury oferują doskonałe trzymanie 
boczne i komfort na długich dystansach. Są kompatybilne z pasami 
wielopunktowymi i dlatego w pełni nadają się do wyścigów.

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

Przy otwartym dachu szeroki, pewny siebie tył sprawia szczególnie atletyczne wrażenie poprzez spojler tylny M oraz widoczne karbonowe fotele  
kubełkowe M.

■ Listwy progowe z napisem 
„M4 Competition” na progach 
przednich drzwi.

□ 19/20-calowe kute obręcze 
kół M Double Spoke 826  
M Bicolor czarne z ogumieniem 
mieszanym, Translucent  
Shadow, przód 9,5J x 19, opony 
275/35 R19, tył 10,5J x 20,  
opony 285/30 R20.

□ 19/20-calowe kute obręcze 
kół M Double Spoke 825  
M Bicolor Orbit Grey matowe 
z ogumieniem mieszanym,  
frezowany rant, przód 9,5J x 19, 
opony 275/35 R19, tył 10,5J x 20, 
opony 285/30 R20.

■ Hamulce pływające M z za-
ciskami w błyszczącym kolorze 
niebieskim poprzez specjalny 
dobór materiałów zapewniają 
doskonałą skuteczność hamo-
wania i wysoką odporność.



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

BMW M340i LIMUZYNA,  
BMW M340i xDRIVE LIMUZYNA I  
BMW M340d xDRIVE LIMUZYNA.

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

■ 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.

■ 18-calowe obręcze kół M 
ze stopów lekkich Double  
Spoke 790 M Bicolor Orbit 
Grey, 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 792 M Bicolor  
Cerium Grey ze sportowym 
ogumieniem mieszanym,  
frezowane, przód 8J x 19,  
opony 225/40 R19, tył 
8,5J x 19, opony 255/35 R19.

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

BMW M440i COUPÉ,  
BMW M440i xDRIVE COUPÉ I  
BMW M440d xDRIVE COUPÉ.

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

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

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

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

BMW M440i CABRIO, M440i xDRIVE CABRIO I 
M440d xDRIVE CABRIO.

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

□ 19-calowe obręcze kół 
ze M stopów lekkich Double 
Spoke 791 M Jet Black nieme-
talizowane ze sportowym  
ogumieniem mieszanym, przód 
8J x 19, opony 225/40 R19, tył 
8,5J x 19, opony 255/35 R19.



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

Jeśli ktoś ma decydować, to właśnie Ty: BMW Individual oferuje 
wszystkie możliwości indywidualnego zaprojektowania nowego 
BMW M3 Limuzyna, nowego BMW M4 Coupé i nowego BMW 
M4 Competition Cabrio z napędem M xDrive zgodnie z Twoimi 
życzeniami, przy czym stopień indywidualizacji zależy wyłącznie 
od Ciebie. Osobiste wrażenia z jazdy wzbogacą typową radość 
z jazdy BMW. Spośród szerokiej gamy szczególnie wysokiej 
jakości opcji wyposażenia wybierz zestaw, który najbardziej 

Ci odpowiada. Na przykład ekskluzywne lakiery BMW Individual, 
dzięki którym możesz zademonstrować styl i pewność siebie. 
Albo miękkie, grube 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.

Ekskluzywne matowe lakiery BMW Individual wyróżnia najwyższa jakość wykonania oraz 
jedwabisty połysk. Specjalna pigmentacja w procesie lakierowania wielowarstwowego pozwala 
uwypuklić każdą linię i każdej powierzchni nadać maksymalną siłę wyrazu – tak jak w przypadku 
lakieru metalizowanego BMW Individual w kolorze mroźnej brylantowej bieli.

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

Listwy ozdobne M Carbon Fibre z listwą akcentową  
w perłowym chromie oraz karbonowe aplikacje na kierownicy 
i łopatkach zmiany biegów

Listwy ozdobne M Carbon Fibre z listwą akcentową w perło-
wym chromie oraz karbonowe aplikacje na kierownicy  
i łopatkach zmiany biegów

Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry Merino VBTQ,  
truflowa, częściowo perforowana

Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry Merino ZBFV  
błękit fiordów i czarny, częściowo perforowana

Pełna tapicerka BMW Individual ze skóry Merino VBHZ 
czerwień Fiona i czarny, częściowo perforowana
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INNE WYPOSAŻENIE.

□ Kompozycja BMW Individual na-
daje autu wybitnie elegancki  
i unikalny charakter. To zasługa 
zarówno wyjątkowego lakieru 
BMW Individual, jak i listew 
ozdobnych BMW Individual oraz 
pełnej tapicerki BMW Individual 
ze skóry Merino.

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

□ Błyszczące elementy M Shadow Line o rozszerzonym zakresie* 
obejmują charakterystyczne czarne elementy: lusterka zewnętrzne 
w błyszczącym kolorze czarnym oraz końcówki rur wydechowych 
w czarnym chromie.

□ Antracytowa podsufitka M nadaje sportowemu wnętrzu ekskluzywny 
i szlachetny charakter.

■ Błyszczące elementy M Shadow Line obejmują liczne elementy  
wyposażenia w błyszczącym kolorze czarnym. Są listwy szybowe, 
osłony miękkiego dachu, ramki lusterek zewnętrznych oraz trójkąty 
i nóżki lusterek.

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

Wyposażenie

■ Wyposażenie standardowe □ Wyposażenie dodatkowe
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□ Pakiet karbonowych elementów 
zewnętrznych M podkreśla spor-
towy charakter samochodu.  
Elementy prowadzenia powietrza 
w zderzaku przednim oraz lusterka 
zewnętrzne wykonane są z two-
rzywa sztucznego wzmocnionego 
włóknem węglowym (CFRP).  
Pakiet uzupełnia charakterystyczna 
wstawka dyfuzora tylnego z karbonu.

□ Karbonowe elementy prowadzenia powietrza w zderzaku wizualnie 
podkreślają wyścigowe geny samochodu. Lekki element tworzy dwa 
charakterystyczne kanały chłodzącego powietrza i stanowi wyrazisty 
akcent w pasie przednim.

□ Aerodynamicznie zoptymalizowane lusterka zewnętrzne M zmniej-
szają opór powietrza BMW M4 Coupé. Obudowy lusterek wykonane z 
karbonu o widocznej strukturze włókien wizualnie podkreślają użycie 
tego materiału.

□ Wysokiej klasy dyfuzor tylny z karbonu podkreśla nowoczesny charakter 
pojazdu i tworzy indywidualny sportowy akcent. Jest wykonany z lekkiego, 
wykonanego ręcznie karbonu i wzorowany na rozwiązaniach z motor-
sportu. Jego wyrazista stylistyka z charakterystycznymi listwami uosabia 
maksymalną wydajność.

□ Karbonowy spojler tylny M* podkreśla dynamikę tyłu. Jako  
ekskluzywny i efektowny akcent ukazuje on już na pierwszy rzut  
oka naładowane adrenaliną, wyścigowe geny BMW M4 Coupé.
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INNE WYPOSAŻENIE.

□ 19/20-calowe kute obręcze kół 
M Double Spoke 826 M czarne 
z ogumieniem mieszanym,  
torowym, przód 9,5J x 19, opony 
275/35 R19, tył 10,5J x 20, opony 
285/30 R20.1, 2

□ 19/20-calowe kute obręcze 
kół M Double Spoke 825  
M Bicolor Orbit Grey matowe 
z ogumieniem mieszanym,  
frezowany rant, przód 9,5J x 19, 
opony 275/35 R19, tył 10,5J x 20, 
opony 285/30 R20.

■ 18/19-calowe kute obręcze 
kół M Double Spoke 824  
M Orbit Grey z ogumieniem 
mieszanym, przód 9,5J x 18, 
opony 275/40 R18, tył 10,5J x 19, 
opony 285/35 R19.

□ 19/20-calowe kute obręcze kół 
M Double Spoke 825 M Bicolor 
czarne z ogumieniem mieszanym, 
polerowane/frezowane, przód 
9,5J x 19, opony 275/35 R19, tył 
10,5J x 20, opony 285/30 R20.

□ 19/20-calowe kute obręcze kół 
M Double Spoke 826 M Bicolor 
czarne z ogumieniem mieszanym, 
Translucent Shadow, przód 9,5J x 19, 
opony 275/35 R19, tył 10,5J x 20, 
opony 285/30 R20.3

1 Dostępne również bez opon torowych.
2 Dynamiczne właściwości jezdne opon torowych różnią się w zależności  
 od pogody i nawierzchni.
3 Dostępne również z oponami torowymi.
4 Tylko w Limuzyna i Coupé.

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

■ Karbonowy dach4 z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem 
węglowym (CFRP) będący elementem koncepcji inteligentnej lekkiej 
konstrukcji zmniejsza masę i obniża środek ciężkości pojazdu. Efektem 
tego jest większa zwinność i dynamika na zakrętach oraz podczas 
przyspieszania i hamowania.

■ Dzięki zastosowaniu różnych materiałów hamulce pływające M oprócz 
doskonałych parametrów hamowania oferują wysoką odporność oraz 
niższą masę. Ten wysokowydajny układ hamulcowy M wyróżniają zaciski 
hamulcowe w błyszczącym kolorze niebieskim z logo M.

□ 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. Wbudowany wiatrochron zapobiega przeciągom 
wewnątrz samochodu i minimalizuje szum wiatru.

□ Lusterko wewnętrzne i lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przy-
ciemniane są automatycznie. Oprócz tego lusterko zewnętrzne po stronie 
pasażera ma funkcję przestawiania do parkowania po włączeniu biegu 
wstecznego. Obydwa lusterka zewnętrzne mają praktyczną funkcję 
elektrycznego składania i rozkładania oraz funkcję pamięci ustawień. 
Ułatwia to parkowanie i chroni samochód przed uszkodzeniem.

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

□ Szyby przeciwsłoneczne ograniczają nagrzewanie się wnętrza  
samochodu na słońcu. Mocniej zabarwione szkło od słupka B lepiej 
pochłania światło słoneczne. Przyciemnienie nie ogranicza widoczności 
na zewnątrz, ale utrudnia zaglądanie do wnętrza.
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INNE WYPOSAŻENIE.

■ Regulowane w wielu płaszczyznach przednie fotele sportowe M 
o kubełkowym charakterze z półzintegrowanymi zagłówkami zapew-
niają optymalne trzymanie boczne. Poza tym istnieje możliwość  
indywidualnej regulacji szerokości oparcia. Charakterystyczna stylistyka 
z podświetlonym logo M4 dodatkowo podkreśla sportowy charakter auta.

■ Kierownica skórzana M z wyprofilowanymi oparciami na kciuki za-
pewnia sportowy, bezpośredni kontakt z kierownicą i maksymalną  
kontrolę. Wbudowane przyciski wielofunkcyjne pozwalają na obsługę 
różnych systemów multimedialnych i wspomagających kierowcę. Czer-
wonymi przyciskami M1/M2 można aktywować dwa zaprogramowane 
ustawienia M Drive.

□ Pasy bezpieczeństwa M mają wpleciony dyskretny akcent w typowych 
kolorach M i podkreślają wysokogatunkowy i sportowy charakter wnętrza.

□ Ekskluzywne galwanizowane wykończenia na elementach obsługi, 
takich jak podnośniki szyb, panel przycisków w drzwiach i przełącznik 
blokady drzwi, nadają wnętrzu szlachetny, luksusowy charakter.

□ Antracytowy miękki dach ze srebrnym połyskiem doskonale komponuje 
się z dynamiczną sylwetką samochodu. Za naciśnięciem przycisku 
otwiera i zamyka się elektrycznie w ok. 18 s – również podczas jazdy 
z prędkością do 50 km/h. Jedną z wyjątkowych właściwości tego  
doskonale wykonanego miękkiego dachu jest jego doskonała izolacja 
akustyczna.

□ Karbonowe fotele kubełkowe M z podświetlanym logo M4 łączą w sobie 
lekkość i wyścigowy charakter fotela kubełkowego z funkcjonalnością 
fotela sportowego M. Ich kontury oferują doskonałe trzymanie boczne 
i komfort na długich dystansach. Są kompatybilne z pasami wielopunk-
towymi i dlatego w pełni nadają się do wyścigów.
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■ Wyposażenie standardowe □ Wyposażenie dodatkowe

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

□ System asystujący kierowcy Professional1, * oferuje optymalny  
komfort i bezpieczeństwo w krytycznych i monotonnych sytuacjach. 
Oprócz elementów systemu asystującego kierowcy zawiera on asy-
stenta kierowania i prowadzenia po pasie ruchu z rozszerzonymi  
funkcjami, asystenta zatrzymania awaryjnego, a także asystenta utrzy-
mania pasa ruchu z aktywną ochroną przed kolizją boczną.1

□ M Setup pozwala skonfigurować różne parametry dynamiki jazdy,  
takie jak charakterystyka silnia, skrzyni biegów, układu kierowniczego, 
amortyzacji, intensywność regulacji dynamicznej kontroli stabilności 
(DSC) czy rozdział napędu na wszystkie koła M xDrive, zgodnie z indy-
widualnymi preferencjami.

□ M Drive Professional to idealne wyposażenie do jazdy z dodatkową 
dawką adrenaliny. Tryb M TRACK i dziesięciostopniowa kontrola trakcji 
M umożliwiają dostosowanie właściwości jezdnych do indywidualnych 
potrzeb, a M Drift Analyser i dostępna oddzielnie aplikacja M Laptimer 
(dostępna na Apple iPhone, do pobrania w App Store) wspierają Cię  
w dążeniu do idealnego okrążenia.

□ Pełnokolorowy wyświetlacz BMW Head-Up2 z ekranem M wskazuje 
informacje istotne podczas jazdy w Twoim bezpośrednim polu widzenia. 
Naciśnięcie przycisku umożliwia przełączenie na ekran M wyświetlający 
m.in. bieg, dynamiczny zakres obrotów z kontrolkami Shift Lights wska-
zującymi optymalny punkt zmiany biegu.

1 Działanie systemu może być ograniczone w ciemności, we mgle lub przy mocnym  
 świetle z naprzeciwka.
2 Z polaryzacyjnymi okularami przeciwsłonecznymi wskazania wyświetlacza BMW 
 Head-Up widoczne są w ograniczonym zakresie. Wyświetlane elementy zależą  
 od wyposażenia. Wskazania zakładają posiadanie dalszego wyposażenia dodatkowego.
3 W tym modelu nie jest obecnie oferowana funkcja dotykowego kontrolera BMW.

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

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

□ System telefoniczny z ładowaniem bezprzewodowym obejmuje  
nieckę z funkcją ładowania bezprzewodowego i drugim mikrofonem 
zapewniającym lepszą słyszalność kierowcy i pasażera. Dodatkowe 
połączenie z anteną dachową zapewnia optymalną łączność z siecią 
komórkową. Złącze Bluetooth umożliwia jednoczesne podłączenie 
dwóch telefonów komórkowych i jednego odtwarzacza audio. Do tego 
dochodzi przygotowanie do hotspotu Wi-Fi.1, 2

□ Dynamicznie ukształtowany i doskonale wykonany kluczyk BMW 
z wyświetlaczem dotykowym i logo M wskazuje różne dane pojazdu 
i umożliwia nawet obsługę niektórych funkcji.

□ 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 oświe-
tlenie powitalne. Oprócz tego dostęp do pojazdu i jego uruchamianie 
możliwe są za pośrednictwem funkcji BMW Digital Key3 na kompatybilnym 
iPhonie lub za pomocą karty klucz.2

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

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

■ 3-strefowa klimatyzacja auto-
matyczna umożliwia automatyczną 
regulację temperatury oddzielnie 
dla kierowcy i pasażera z przodu 
oraz dla pasażerów z tyłu. Oferuje 
też automatyczną recyrkulację 
powietrza (AUC), mikrofiltr z wę-
glem aktywnym, czujnik zaparo-
wania i nasłonecznienia oraz 
nawiewy powietrza z cyfrowym 
wyświetlaczem.

■ Oświetlenie ambientowe z ambientowym oświetleniem konturowym 
w przednich i tylnych drzwiach tworzy relaksującą, przytulną atmosferę 
wewnątrz samochodu. Jedenaście ściemnialnych kompozycji świetlnych 
oferuje również funkcję dynamiczną w czterech zastosowaniach.

□ W wysokich temperaturach aktywna wentylacja foteli znaczącą  
podwyższa komfort jazdy. Wentylatory w oparciach i siedziskach tłoczą 
z regulowaną intensywnością powietrze z wnętrza kabiny poprzez drob-
no perforowaną tapicerkę, zapewniając kierowcy i pasażerowi obok 
przyjemną temperaturę foteli.4

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

□ Ogrzewanie foteli reguluje trzystopniowo temperaturę siedzisk i oparć 
foteli przednich oraz zewnętrznych foteli tylnych i można ustawiać 
je indywidualnie dla każdego fotela. Jeszcze zanim silnik osiągnie tem-
peraturę roboczą, ogrzewanie foteli szybko zapewni przyjemne ciepło 
nawet przy najniższych temperaturach zewnętrznych – i to jednym  
naciśnięciem przycisku.5

1 Możliwe indukcyjne ładowanie zgodnie ze standardem QI kompatybilnych telefonów  
 komórkowych. Do wybranych smartfonów bez funkcji ładowania indukcyjnego zgodnie  
 ze standardem QI dostępne są w ofercie oryginalnych akcesoriów BMW specjalne  
 etui do ładowania.
2 Hotspot Wi-Fi umożliwia w samochodzie korzystanie z internetu w maksymalnym  
 standardzie LTE. Korzystanie jest odpłatne.
3 Warunkiem korzystania jest konto BMW ConnectedDrive i kompatybilny smartfon.  

 Dla klientów nieposiadających kompatybilnego smartfona oferowana jest wysokiej  
 jakości karta klucz. Więcej informacji na temat funkcji BMW Digital Key, np. kompaty- 
 bilności Twojego smartfona, można znaleźć na stronie www.bmw.com/digitalkey 
4 Opcja niedostępna w połączeniu z karbonowymi fotelami kubełkowymi M.
5 Tylko w BMW M3 Limuzyna i BMW M3 Competition Limuzyna.
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KOLORYSTYKA KAROSERII.

■ Niemetalizowany 300  
biel alpejska

□ Metalizowany C4P  
szary M Brooklyn

□ Metalizowany C4W  
szary Skyscraper

□ Metalizowany 475  
szafirowoczarny

□ Niemetalizowany C4H  
żółty M Sao Paulo

□ Metalizowany C31  
niebieski M Portimao

□ Metalizowany C3G  
czerwony M Toronto

□ Metalizowany C4G  
zielony M Isle of Man

[ 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.
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■ Wyposażenie standardowe □ Wyposażenie dodatkowe

BMW INDIVIDUAL

□ BMW Individual X16 mroźna 
brylantowa biel, metalizowany

□ Lakier specjalny BMW  
Individual mroźny ciemnoszary 
metalizowany1

□ BMW Individual lakier  
specjalny mroźna czerń,  
metalizowany

□ BMW C4A Szary Oxide,  
metalizowany2

□ BMW Individual X1E mroźny 
niebieski Portimao, metalizowany

□ BMW Individual C57 czerwony 
awenturyn metalizowany

□ Lakier specjalny BMW  
Individual mroźny pomarań-
czowy, metalizowany

□ BMW Individual C3Z niebieski 
tanzanit, metalizowany

□ Lakier specjalny BMW  
Individual mroźny głęboki szary 
metalizowany2

□ BMW Individual C36 szary 
drawit, metalizowany

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

1 Tylko w M3 oraz M3 Competition.
2 Tylko w M4 oraz M4 Competition.
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KOLORYSTYKA WNĘTRZA.

□ Rozszerzona tapicerka ze skóry Me-
rino LKIA, srebrny Silverstone i czarny 
z szaroczarnym i szarym kontrastem

□ Rozszerzona tapicerka ze skóry 
Merino LKG5, niebieski Yas Marina 
i czarny z żółtym kontrastem

□ Rozszerzona tapicerka ze skóry Meri-
no LKKX, pomarańczowy Kyalami i czar-
ny z szaroczarnym i czarnym kontrastem

■ Rozszerzona tapicerka ze skóry 
Merino LKSW, czarna z szaroczarnym 
i szarym kontrastem

□ Pełna tapicerka ze skóry Merino 
X3IA, srebrny Silverstone z szaro-
czarnym i szarym kontrastem*

□ Pełna tapicerka ze skóry Merino 
X3G5, niebieski Yas Marina z żółtym 
kontrastem*

□ Pełna tapicerka ze skóry Merino 
X3KX, pomarańczowy Kyalami z sza-
roczarnym i czarnym kontrastem*

□ Pełna tapicerka ze skóry Merino 
X3SW, czarna z szaroczarnym  
i szarym kontrastem*

SKÓRZANE KARBONOWE FOTELE KUBEŁKOWE M

□ Pełna tapicerka ze skóry Merino 
X3IA, srebrny Silverstone z szaro-
czarnym i szarym kontrastem*

□ Pełna tapicerka ze skóry Merino 
X3G5, niebieski Yas Marina z żółtym 
kontrastem*

□ Rozszerzona tapicerka ze skóry Me-
rino LKIA, srebrny Silverstone i czarny 
z szaroczarnym i szarym kontrastem*

□ Rozszerzona tapicerka ze skóry 
Merino LKG5, niebieski Yas Marina 
i czarny z żółtym kontrastem*

□ Rozszerzona tapicerka ze skóry Merino 
LKKX, pomarańczowy Kyalami i czarny 
z szaroczarnym i czarnym kontrastem*

■ Rozszerzona tapicerka ze skóry 
Merino LKSW, czarna z szaroczarnym 
i szarym kontrastem*

□ Pełna tapicerka ze skóry Merino 
X3KX, pomarańczowy Kyalami z sza-
roczarnym i czarnym kontrastem*

□ Pełna tapicerka ze skóry Merino 
X3SW, czarna z szaroczarnym  
i szarym kontrastem*

LISTWY OZDOBNE

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

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

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

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.

1 Zawiera dodatkowe nakładki dekoracyjna na kierownicę oraz – w BMW M3 Competition  
 i BMW M4 Competition – łopatki zmiany biegów z karbonu.
2 Opcja niedostępna w połączeniu z karbonowymi fotelami kubełkowymi M.
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SKÓRA BMW INDIVIDUAL

■ Wyposażenie standardowe □ Wyposażenie dodatkowe

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

□ Pełna tapicerka BMW Individual 
ze skóry Merino ZBEW kość słoniowa

□ Pełna tapicerka BMW Individual 
ze skóry Merino VBTQ truflowa2,*

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

□ Rozszerzona tapicerka BMW  
Individual ze skóry Merino ZAEW 
kość słoniowa

□ Rozszerzona tapicerka BMW  
Individual ze skóry Merino VATQ tru-
flowa2, *

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

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

LISTWY OZDOBNE BMW INDIVIDUAL

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

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

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

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

○ Mocne akcenty: dokładka przednia M Performance wykonana w 100 
procentach z karbonu w wyjątkowo ekskluzywny sposób podkreśla  
męski wygląd samochodu. Indywidualny styl sportów motorowych dla 
najbardziej wymagających.

BMW M3 i BMW M4 to drogowe samochody o wyścigowych parametrach. Liczne technologie zaczerpnięte ze sportów motorowych oferują maksymalne 
osiągi i doskonałą dynamikę – w każdej sytuacji. Zapierającą dech w piersiach wyścigową atmosferę dopełniają ekskluzywne akcesoria BMW M Performance 
Parts o wyjątkowym karbonowym wyglądzie. Takie połączenie tworzy pojazd, który dostarcza adrenaliny i przyciąga uwagę. Nadaj swojemu BMW 
maksymalną indywidualność i prawdziwie wyścigowy charakter dzięki akcesoriom BMW M Performance Parts z szeroką gamą produktów w zakresie 
aerodynamiki, układu napędowego, stylistyki karoserii, kokpitu, układu jezdnego i kół. 

○ Uczta dla uszu: układ wydechowy M Performance fascynuje  
bezkompromisowym brzmieniem rodem ze sportów motorowych.  
Tłumik końcowy i sportowy moduł końcówek rur wydechowych  
wykonane są w całości z tytanu przeznaczonego do wyścigów.
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○ Akcesoria

○ 20-/21-calowe kute obręcze 
kół M Performance Cross Spoke 
1000 M, złotobrązowe. Zestaw 
kompletnych kół letnich z czuj-
nikiem ciśnienia w oponach.

○ Sportowa jazda na okrągło: kierownica M Performance Pro gwaran-
tuje autentyczny wyścigowy klimat w kokpicie. Zachwyca swym wyrazi-
stym kształtem i niezwykle wydatną częścią chwytną obitą alcantarą, 
co zapewnia bezpośrednie wyczucie kierowania. Z błękitnym skórzanym 
oznaczeniem ze sportów motorowych.

○ 19-/20-calowe kute obręcze 
kół M Performance Y Spoke 
963 M w matowym kolorze Jet 
Black do samochodów ze śrubą 
centralną. Zestaw kompletnych 
kół letnich z czujnikiem ciśnie-
nia w oponach.

○ Otwarty spojler tylny  
M Performance wykonany jest 
w 100 procentach z wysokiej 
jakości karbonu i stanowi nie-
powtarzalny wyścigowy akcent.

○ Karbonowy dyfuzor tylny 
M Performance podkreśla 
sportowy wygląd samochodu.

Odkryj innowacyjne rozwiązania BMW obejmujące elementy zewnętrzne, wyposażenie 
wnętrza, systemy komunikacyjne i informacyjne oraz transport i wyposażenie bagażnika. 
Dealer BMW chętnie doradzi Ci w kwestii wyboru oryginalnych akcesoriów BMW  
i innych produktów BMW M Performance Parts. Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć na stronie www.bmw.pl
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DANE TECHNICZNE.
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Masa

Masa własna wg WE1 kg 1780 1805 1855 1775 1800 1850 1995

Dopuszczalna masa całkowita kg 2210 2210 2260 2155 2155 2205 2345

Ładowność kg 505 480 480 455 430 430 425

Pojemność bagażnika l 480 480 480 440 440 440 300 –  385

Silnik BMW M TwinPower Turbo2

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

Pojemność cm3 2993 2993 2993 2993 2993 2993 2993

Moc maksymalna  
przy prędkości obrotowej

kW (KM) 
przy obr/min

353 
(480)/6250

375 
(510)/6250

375 
(510)/6250

353 
(480)/6250

375 
(510)/6250

375 
(510)/6250

375 
(510)/6250

Maks. moment obrotowy  
przy prędkości obrotowej

Nm / 
obr/min

550/ 
2650 – 6130

650/ 
2750 – 5500

650/ 
2750 – 5500

550/ 
2650 – 6130

650/ 
2750 – 5500

650/ 
2750 – 5500

650/ 
2750 – 5500

Przeniesienie napędu

Rodzaj napędu – tylny tylny na wszystkie 
koła tylny tylny na wszystkie 

koła
na wszystkie 

koła

Standardowa skrzynia biegów – manualna M Steptronic  M Steptronic manualna M Steptronic M Steptronic M Steptronic

Osiągi

Prędkość maksymalna4 km/h 250 250 250 250 250 250 250

Prędkość maksymalna  
z opcjonalnym pakietem M Driver 4, 5 km/h 290 290 290 290 290 290 280

Przyspieszenie 0–100 km/h s 4,2 3,9 3,5 4,2 3,9 3,5 3,7

Zużycie paliwa2, 3 – Wszystkie silniki spełniają wymogi normy Euro 6

Cykl mieszany l/100 km 10,0–10,2 9,8 10,0–10,1 9,9–10,1 9,8 10,0–10,1 10,2

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

Emisja CO2 w cyklu mieszanym g/km 227–231 223–224 228–230 226–230 223–224 227–230 231–233

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

Koła / opony

Rozmiar opon – 275/40 R18 Y 
285/35 R19 Y

275/40 R18 Y 
285/35 R19 Y

275/35 R19 Y 
285/30 R20 Y

275/40 R18 Y 
285/35 R19 Y

275/40 R18 Y 
285/35 R19 Y

275/35 R19 Y 
285/30 R20 Y

275/35 R19 Y 
285/30 R20 Y

Rozmiar obręczy kół – 9,5J x 18 
10,5J x 19

9,5J x 18 
10,5J x 19

9,5J x 19 
10,5J x 20

9,5J x 18 
10,5J x 19

9,5J x 18 
10,5J x 19

9,5J x 19 
10,5J x 20

9,5J x 19 
10,5J x 20

Materiał – stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki
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Wszystkie wartości na rysunkach technicznych podano w mm. 
Podane osiągi, zużycie paliwa i emisja CO2 obowiązują dla samochodów ze standardową skrzynią biegów.

1 Masa własna wg WE odnosi się do pojazdu z wyposażeniem standardowym bez wyposażenia dodatkowego. Masa własna uwzględnia 90-procentowe napełnienie  
 zbiornika paliwa i 75 kg wagi kierowcy. Wyposażenie dodatkowe może wpływać na masę samochodu, ładowność oraz, w przypadku wpływu na aerodynamikę,  
 na prędkość maksymalną.
2 Dane dotyczące mocy silników benzynowych odnoszą się do paliwa o liczbie oktanowej 98. Dane dotyczące zużycia odnoszą się do paliwa referencyjnego zgodnie  
 z 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 super plus o LO 98.
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 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych  
 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy  
 i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.
4 Ograniczona elektronicznie.
5 Zwiększenie prędkości maksymalnej możliwe jest po przeprowadzeniu inspekcji po dotarciu auta po przejechaniu 2000 km.

BMW M3 Limuzyna

BMW M4 Coupé

BMW M4 Competition Cabrio z napędem M xDrive
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BMW M3 LIMUZYNA:  
6-cylindrowy silnik benzynowy BMW M TwinPower Turbo, moc 353 kW (480 KM), 19-/20-calowe kute 
obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 825 M Bicolor czarne z ogumieniem mieszanym, lakier 
metalizowany w kolorze zielonym Isle of Man, światła laserowe BMW, fotele sportowe M w pełnej  
tapicerce ze skóry Merino w kolorze pomarańczowym Kyalami i czarnym, listwy ozdobne BMW Individual 
z błyszczącą aluminiową plecionką.

BMW M4 COMPETITION COUPÉ:  
6-cylindrowy silnik benzynowy BMW M TwinPower Turbo, 375 kW (510 KM), 19-/20-calowe kute  
obręcze kół M Double Spoke 826 M czarne z ogumieniem mieszanym, torowym, lakier w kolorze  
żółtym Sao Paulo, światła laserowe BMW, karbonowe fotele kubełkowe M w pełnej tapicerce ze  
skóry Merino w kolorze niebieskim Yas Marina i czarnym, listwy ozdobne M Carbon Fibre.

BMW M4 COMPETITION CABRIO Z NAPĘDEM M xDRIVE:  
6-cylindrowy silnik benzynowy BMW M TwinPower Turbo, 375 kW (510 KM), 19-/20-calowe kute obręcze 
kół M Double Spoke 825 M w matowym kolorze Orbit Grey z ogumieniem mieszanym, lakier metalizowany 
BMW Individual w kolorze mroźnym niebieskim Portimao, światła laserowe BMW, karbonowe fotele 
kubełkowe M w pełnej tapicerce ze skóry Merino w kolorze srebrnym Silverstone i czarnym, listwy ozdobne 
M Carbon Fibre. 

Przedstawione są tu modele, elementy wyposażenia i możliwości konfiguracji (wyposażenie standardowe 
i dodatkowe) samochodów dostarczanych przez BMW AG na rynek niemiecki. Zakres wyposażenia 
i możliwości konfiguracji wyposażenia standardowego i dodatkowego w poszczególnych modelach 
mogą ulec zmianie po terminie zamknięcia wydania 12.11.2021 r. oraz w innych krajach Unii Europejskiej. 
Szczegółowych informacji udzielają salony sprzedaży BMW. Zmiany konstrukcji i wyposażenia zastrze-
żone. Po zakończeniu fazy użytkowania każdy pojazd może oczywiście zostać poddany recyklingowi lub 
zutylizowany. Więcej informacji na temat zwrotu starego samochodu można znaleźć na naszej stronie 
internetowej www.bmw.pl/recycling.

© BMW AG, Monachium / Niemcy. Przedruk, również we fragmentach, tylko za pisemną zgodą  
BMW AG, Monachium.
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