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BMW serii 2 Active Tourer 223i:
Luxury Line, 19-calowe obręcze kół BMW Individual ze stopów lekkich Multi Spoke 839 Bicolor, lakier w kolorze bieli mineralnej, fotele sportowe w perforowanym 
Sensateku | ostrygowe, listwy ozdobne z drewna szlachetnego porowatego eukaliptusa z listwą akcentową w perłowym chromie, antracytowa podsufitka M.

BMW serii 2 Active Tourer Plug-in-Hybrid 230e xDrive:
Pakiet sportowy M, 18-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 838 M Bicolor, lakier metalizowany w kolorze niebieskim Portimao M, fotele 
sportowe w tapicerce z Alcantary i Sensateku | czarne z kontrastującym niebieskim pikowaniem, listwy ozdobne z ciemnego aluminium Hexacube z listwą 
akcentową w perłowym chromie. 

Przedstawione są tu modele, elementy wyposażenia i możliwości konfiguracji (wyposażenie standardowe i dodatkowe) samochodów dostarczanych przez 
BMW AG na rynek niemiecki. Zakres wyposażenia i możliwości konfiguracji wyposażenia standardowego i dodatkowego w poszczególnych modelach mogą 
ulec zmianie po terminie zamknięcia wydania 21.03.2022 r. oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Szczegółowych informacji udzielają salony sprzedaży BMW. 
Zmiany konstrukcji i wyposażenia zastrzeżone.  

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

SPIS TREŚCI



CHCIEJ  
WIĘCEJ  
OD Ż YCIA.

TO, CZY DZIEŃ MA TYLKO 24 GODZINY,  
CZY TEŻ SKŁADA SIĘ Z NIEZLICZONEJ  
ILOŚCI NIEPOWTARZALNYCH CHWIL,  

ZALEŻY WYŁĄCZNIE OD TEGO,  
JAK DO NIEGO PODEJDZIESZ. 

BO JEŚLI DROGA JEST CZYMŚ WIĘCEJ NIŻ 
TYLKO PRZEJAZDEM OD A DO B,  

TO NAWET NAJKRÓTSZA TRASA MOŻE  
STAĆ SIĘ FASCYNUJĄCĄ PRZYGODĄ. 

PRZEKONAJ SIĘ O TYM. USIĄDŹ ZA KÓŁKIEM. 
BMW SERII 2 ACTIVE TOURER. 



NAJWAŻNIEJSZE CECHY



Elegancja i orientacja na przyszłość w perfekcyjnym połą-
czeniu: niepowtarzalny wygląd BMW serii 2 Active Tourer 
– dynamiczny i pewny siebie – charakteryzuje wyjątkowa 
stylistyka gwarantująca mocną prezencję, która zapada 
w pamięć. Klarowne, uporządkowane wnętrze daje  
poczucie otwartości i przestronności. 

MIEJSKI CHAR AK TER  
W NOWEJ INTERPRE TAC JI.

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WNĘTRZE



Zredukowane, precyzyjne linie nadają BMW serii 2 Active Tourer 
w widoku bocznym organiczny wygląd. Powierzchnie boczne  
są klarowne i surowe. Dodatkową prezencję zapewniają duże koła. 
Takie detale jak ukryte w powierzchni klamki drzwi wzmacniają 
to wrażenie: elegancja i dynamika są tu wyraźnie na pierwszym 
miejscu.

DYNAMIK A WCIELONA  
W DESIGN.

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WNĘTRZE

Klarowne kontury i szeroka podstawa emanują pewnością 
siebie. Kontrast pomiędzy efektowną partią barkową  
a płaskimi diodowymi lampami tylnymi podkreśla sportową 
dynamikę. Końcówki rur wydechowych są niewidoczne, 
dzięki czemu tył ukazuje się w całej okazałości: pewny 
siebie, nieskażony, autentyczny.

EWIDENTNA  
DYNAMIKA.



■ Deska rozdzielcza w BMW serii 2 Active Tourer jest  
klarowna, uporządkowana i nowoczesna. Jej centralnym 
elementem jest duży, bezramkowy zakrzywiony wy-
świetlacz BMW. Ten elegancko zakrzywiony zespół  
ekranów z antyrefleksyjną szklaną powierzchnią obejmuje 
w pełni cyfrowy wyświetlacz wskaźników o przekątnej 
10,25˝ oraz wysokiej rozdzielczości dotykowy wyświetlacz 
kontrolny o przekątnej 10,70˝. Zakrzywiony ekran BMW  
fascynuje prezentacją informacji perfekcyjnie ukierunko-
waną na kierowcę oraz intuicyjną obsługą.

BMW serii 2 Active Tourer zapewnia otwarty i przestronny charakter wnętrza,  
które zachwyca nowoczesnością i maksymalną funkcjonalnością na co dzień.  
Konsekwentnie cyfrowe, maksymalnie emocjonujące – po prostu oaza dobrego  
samopoczucia – to imponujący dowód na to, jak najwyższy komfort i najnowo- 
cześniejsze technologie harmonijnie łączą się ze sobą, fascynując za każdym  
razem od nowa.

ZDEC YDOWANY CHAR AK TER:  
WNĘ TR ZE.

■ We wnętrzu BMW serii 2 Active Tourer konsola środkowa 
wydaje się niemal swobodnie unosić w powietrzu. Zapew-
nia optymalną ergonomię, jest dostosowana do potrzeb 
kierowcy i na centralnym panelu sterowania łączy  
w sobie wszystkie funkcje istotne podczas jazdy, takie  
jak tryby My Mode. Po raz pierwszy w BMW serii 2 Active 
Tourer zastosowano nowoczesne, multimodalne sterowanie 
za pomocą głosu, dotyku lub kierownicy. Efektem tego jest 
klarowne wnętrze ograniczone do tego, co najważniejsze.

■ Mięsista obręcz i wyprofilowane podparcia na kciuki 
sprawiają, że sportowa kierownica skórzana doskonale 
leży w dłoniach. Funkcje wyświetlacza, systemu audio 
i systemów wspomagających kierowcę można obsługiwać 
bezpośrednio na kierownicy, co zapewnia maksymalną 
wygodę i szybki dostęp.

■ Wydłużone boczki drzwi nawiązują do poziomych  
linii deski rozdzielczej, stanowiąc wyraźną kontynuację 
stylistyki wnętrza. Szyby boczne i lusterka zewnętrzne 
w nowym, przemyślanym układzie zapewniają optymalną 
widoczność we wszystkich kierunkach.

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WNĘTRZE

■ 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.



□ Funkcje i źródła światła pakietu oświetlenia, takie  
jak lampki do wsiadania i wysiadania z przodu, lampki 
w przestrzeni na nogi i lampki do czytania, sprawiają, 
że nowoczesna atmosfera BMW serii 2 Active Tourer jest 
równie fascynująca po zmroku, jak w ciągu dnia. Opcjonalne 
oświetlenie konturowe i ambientowe podkreśla klarowną 
i awangardową stylistykę, zapewniając ciekawe akcenty 
we wnętrzu.

□ Doskonały komfort na wszystkich miejscach: czy to fotele 
standardowe, czy fotele sportowe – dzięki szerokim 
możliwościom regulacji i opcjonalnym aktywnym fotelom 
z funkcją masażu możesz zawsze cieszyć się najwyższym 
komfortem.

■ 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.

Wyjątkowy komfort i przemyślana funkcjonalność: każdy szczegół Twojego BMW serii 2 
Active Tourer został zaprojektowany z myślą o Twoim dobrym samopoczuciu. Począw-
szy od przestronnego, sportowego wnętrza po inteligentne funkcje i technologie, dzięki 
którym każda podróż jest jeszcze przyjemniejsza. Dodatkowy komfort i dynamiczny 
wygląd zapewniają wygodne opcjonalne fotele sportowe przednie umożliwiające  
szeroki zakres regulacji. Z tyłu pasażerowie mogą korzystać z regulowanych oparć, 
które również zwiększają funkcjonalność: pozycja cargo i opcjonalne przesuwanie 
kanapy zwiększają pojemność bagażnika i sprawiają, że BMW serii 2 Active Tourer 
idealnie sprawdza się w każdej sytuacji. Prosta, intuicyjna i innowacyjna klimatyzacja 
automatyczna zapewnia zawsze optymalną temperaturę wnętrza. Uwzględnia ona 
przy tym różne informacje, takie jak liczba i rozmieszczenie pasażerów. Na podstawie 
indywidualnych ustawień użytkownika system automatycznie reguluje elementy dodat-
kowe, rejestruje wszystkie regulacje ustawień klimatyzacji i zapisuje je – jeszcze nigdy 
nie było tak łatwo zapewnić sobie dobre samopoczucie.

KOMFORT OD POCZ ĄTKU 
DO KOŃC A.

KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ



BMW iDrive otwiera nowe możliwości w zakresie interakcji między pasażerami a pojazdem –  
innowacyjnej, inteligentnej i multimodalnej. Standardowa koncepcja obsługi umożliwia intuicyjną 
obsługę różnych funkcji pojazdu i inforozrywki. To Ty decydujesz, jak chcesz obsługiwać swoje 
BMW serii 2 Active Tourer – dotykowo czy głosowo. Za pomocą funkcji dotykowej zakrzywionego 
wyświetlacza BMW lub po prostu komendy głosowej możesz na przykład ustawiać temperaturę 
wnętrza, a inteligentna współpraca wszystkich komponentów zajmie się resztą. W ten sposób 
każda interakcja z BMW serii 2 Active Tourer jest jeszcze bardziej emocjonalna i osobista.

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

WR A ŻENIA Z JA ZDY. 
W NOWEJ ODSŁONIE.

□ Nawigowanie jest teraz jeszcze wygodniejsze: nawigacja 
z funkcją „Augmented View” pokazuje na ekranie  
dotykowym BMW serii 2 Active Tourer wskazówki skrętu, 
sugerowany pas ruchu i inne ważne informacje w postaci 
strumienia wideo na żywo. Dzięki temu zawsze intuicyjnie 
wiesz, dokąd jechać – i możesz cieszyć się relaksującą  
jazdą.

■ Dzięki nawigacji BMW Maps szybko i wygodnie dotrzesz 
do celu. Oferowana standardowo w BMW Live Cockpit 
Plus bazująca na chmurze nawigacja jest intuicyjna w ob-
słudze i umożliwia wprowadzanie adresów docelowych 
w postaci dowolnego tekstu lub głosowo. Trasa jest obli-
czana dynamicznie na podstawie danych w czasie rzeczy-
wistym. BMW Maps zawsze wskaże Ci najszybszą drogę 
do celu i ciekawe miejsca w okolicy. 

□ W BMW Live Cockpit Professional masz wszystkie  
informacje istotne podczas jazdy zawsze pod ręką. Oprócz 
funkcji BMW Live Cockpit Plus wyświetlacz Head-Up1  
wyświetla wybrane informacje bezpośrednio w polu  
widzenia, zapewniając jeszcze większy komfort i bezpie-
czeństwo. A funkcja Augmented View zapewni Ci zupełnie 
nowy sposób prowadzenia do celu.

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

ŁĄCZNOŚĆ

■ 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.



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

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

BMW serii 2 Active Tourer jest zawsze u Twojego boku i wspiera Cię  
niezawodnie nawet w trudnych sytuacjach na drodze. Inteligentne połą-
czenie czujników, systemów wspomagających kierowcę i technologii 
bezpieczeństwa sprawia, że czujesz się całkowicie bezpiecznie podczas 
każdej jazdy i pewnie radzisz sobie w każdej sytuacji.

Z  PE WNOŚCIĄ DO T WOICH 
USŁUG.

□ System asystujący kierowcy Professional1 oferuje 
większy komfort i bezpieczeństwo w monotonnych lub  
niejasnych sytuacjach na drodze: oprócz funkcji systemu 
asystującego kierowcy zawiera wiele innych funkcji, na przy-
kład regulatora prędkości i funkcję kierowania, z którymi  
podróż jest jeszcze przyjemniejsza i bezpieczniejsza.

■ Oparty na kamerach i ultradźwiękach asystent parko-
wania2 z Active Park Distance Control i kamerą cofania  
nie tylko wskazuje krytyczne przeszkody z tyłu i po bokach, 
ale także ułatwia parkowanie równoległe, ukośne i po-
przeczne, przejmując podczas parkowania całkowitą  
kontrolę nad kierowaniem, hamowaniem i wyborem biegu. 
Dzięki temu każda podróż w BMW serii 2 Active Tourer 
kończy się tak przyjemnie, jak się zaczęła.

■ Ostrzeganie przed opuszczeniem pasa ruchu, ostrzega-
nie przed kolizją z funkcją hamowania, wskazanie ograni-
czeń prędkości z wyprzedzeniem oraz wskazanie zakazu 
wyprzedzania – z Active Guard dzięki różnorakim funkcjom 
wspomagającym opartym na kamerach jazda jest jeszcze 
przyjemniejsza, bezpieczniejsza i bardziej komfortowa.

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ

■ 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.



Fascynuje przy każdym przyspieszeniu i na każdym zakręcie: BMW serii 2 Active Tourer zachwyca  
absolutną radością z jazdy od pierwszego metra. Precyzyjna reakcja układu kierowniczego, doskonałe 
oddawanie mocy i euforyczna dynamika w połączeniu z imponującą wydajnością sprawiają, że jazda 
BMW serii 2 Active Tourer jest zawsze wyjątkowym przeżyciem – niezależnie od tego, jaką trasę  
wybierzesz. 

ADRENALINA? OCZ Y WIŚCIE!

■ Niezwykle szybka i komfortowa zmiana biegów i zopty-
malizowana wydajność – dwusprzęgłowa skrzynia 
Steptronic fascynuje wyjątkowo wysoką dynamiką zmiany 
biegów, oferując jeszcze większą radość z jazdy, a jedno-
cześnie cały komfort automatycznej skrzyni biegów.

■ Trakcja, stabilny tor i bezpieczeństwo jazdy w połączeniu 
z maksymalną zwinnością i typową dla BMW dynamiką: 
inteligentny napęd na wszystkie koła xDrive łączy w sobie 
to, co daje radość z jazdy – niezależnie od nawierzchni.

1 Tylko w połączeniu z systemem asystującym kierowcy Plus, przygotowaniem  
 do systemu asystującego kierowcy plus Plus i systemem asystującym kierowcy  
 Professional. 
2 Modele hybrydowe typu plug-in bez obniżenia.

■ Większa dynamika i wysoka wydajność: technologia 
mild hybrid w BMW 220i, BMW 223i i BMW 223d xDrive 
zmniejsza zużycie paliwa i zwiększa wydajność Twojego 
BMW serii 2 Active Tourer. System rekuperacji 48 V obej-
muje silnik elektryczny zintegrowany z automatyczną 
skrzynią biegów oraz dodatkowy akumulator pod podłogą 
bagażnika. Kiedy zdejmiesz nogę z gazu lub hamulca, 
Twoje BMW automatycznie zamienia energię kinetyczną 
na elektryczną. Podczas przyspieszania dostępna jest  
dodatkowa moc z silnika elektrycznego, która zapewnia 
bardzo dynamiczną jazdę. Opcjonalnie dostępna jest  
adaptacyjna rekuperacja1, która inteligentnie dostosowuje 
poziom hamowania w zależności od sytuacji.

□ Obniżony o 15 mm adaptacyjny układ jezdny M2 auto-
matycznie dostosowuje się do warunków drogowych i sty-
lu jazdy. Daje Ci doskonałą dynamikę jazdy i świetne 
właściwości jezdne przy wysokim komforcie jazdy –  

DYNAMIKA JAZDY

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

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

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

również na długich trasach. Ekskluzywny sportowy układ 
kierowniczy M zapewnia bardziej bezpośrednie wyczucie 
kierownicy.



1 Przewidywany termin wprowadzenia funkcji: 3. kwartał 2022 r.

W BMW serii 2 Active Tourer od pierwszej chwili cieszysz się dobrym samo-
poczuciem bez kompromisów. Już w wersji seryjnej zachwyca cechami  
łączącymi to, co najlepsze w zakresie komfortu, łączności, bezpieczeństwa 
i wzornictwa. Dzięki elastycznym funkcjom i usługom, które można łatwo 
dodać w późniejszym czasie, zawsze będziesz na bieżąco – ciesząc się  
jazdą za każdym razem na nowo.

■ Bogate wyposażenie standardowe, jak np. zakrzywiony wyświetlacz 
BMW, automatyczna obsługa klapy tylnej, asystent parkowania z kamerą 
cofania, nawigacja BMW Maps i inne funkcje sprawiają, że jazda BMW serii 
2 Active Tourer jest zawsze niezwykłym przeżyciem. W idealnie dopasowanej 
ofercie znajdziesz dokładnie takie BMW serii 2 Active Tourer, jakiego szukasz.

WIĘCEJ OD Ż YCIA  
OD SAMEGO POCZ ĄTKU.

□ W BMW serii 2 Active Tourer zawsze masz pod ręką dokładnie te funkcje 
i usługi, których potrzebujesz. Aktualizuj swój pojazd dzięki zdalnej aktuali-
zacji oprogramowania i funkcji na żądanie1. Na przykład BMW serii 2  
Active Tourer z odpowiednim pakietem wyposażenia jest przygotowane 
do aktywacji systemu asystującego kierowcy Plus.

WYPOSAŻENIE

■ 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.



HYBRYDY PLUG-IN BMW



1 Moc zależy od stanu naładowania akumulatora.
2 Generowana przez silnik spalinowy (podana wartość znamionowa) oraz silnik  
 elektryczny (maksymalnie podana wartość znamionowa).

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

■ BMW serii 2 Active Tourer Plug-in Hybrid można rozpoznać 
po akcentach w kolorze niebieskim BMW i wokół emblematów 
BMW oraz logo electrified by i.

BMW serii 2 Active Tourer Plug-in Hybrid w wersji BMW 230e xDrive o mocy  
do 240 kW (326 KM)1, 2. przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,5 s BMW 225e xDrive  
wykonuje ten standardowy sprint w 6,7 s, dysponując mocą do 180 kW (245 KM)1, 2. 
Inteligentny napęd na wszystkie koła BMW xDrive adaptacyjnie i płynnie rozdziela moc 
na przednie i tylne koła, poprawiając trakcję, dynamikę jazdy i zwiększając bezpieczeń-
stwo jazdy w każdej sytuacji. Zasięg elektryczny do 92 km3 (BMW 225e xDrive) lub  
do 93 km3 (230e xDrive) oraz czas ładowania akumulatora od 0 do 100% w ciągu  
2,5 h przy maksymalnej mocy ładowania 7,4 kW (AC) czynią ten innowacyjny samochód 
hybrydowy niezawodnym towarzyszem codziennej jazdy.

IMPONUJĄCO ZRÓWNOWAŻONE:  
OSIĄGI I  DYNAMIKA JAZDY.

BMW serii 2 Active Tourer Plug-in Hybrid łączy w sobie napęd elektryczny BMW 
eDrive z mocnym silnikiem spalinowym BMW. Razem gwarantują wrażenia z jaz-
dy łączące najwyższą wydajność z maksymalną radością z jazdy: w zależności 
od trybu bez lokalnej emisji spalin i niemal bezgłośnie lub z dużym momentem 
obrotowym oraz z wystarczającymi rezerwami nawet na dłuższych dystansach. 
Cenny wkład wnosi także rekuperacja: jeśli zdejmiesz nogę z gazu lub zaczniesz 
lekko hamować, BMW serii 2 Active Tourer będzie automatycznie przetwarzać 
energię kinetyczną na elektryczną magazynowaną w akumulatorze. Dzięki temu 
możesz jeszcze dłużej doświadczać typowo fascynującego uczucia zrównowa-
żonej mobilności.

ZRÓWNOWA ŻONA R ADOŚĆ Z JA ZDY. 
MAK SYMALNA EL AST YCZNOŚĆ.

HYBRYDA PLUG-IN

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

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

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

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



BMW Charging to nasze komfortowe rozwiązanie w zakresie ładowania Twojej 
hybrydy plug-in BMW serii 2 Active Tourer. Produkty i usługi BMW Charging dają 
Ci szeroką gamę różnych ofert ładowania w domu i w miejscach publicznych. 
W wyposażeniu standardowym oferowany jest kabel do ładowania w miejscach 
publicznych (typu 3), szybka ładowarka uniwersalna oraz karta BMW Charging. 
Na całym świecie masz dostęp do stale rosnącej sieci punktów ładowania w cen-
trach miast, na parkingach i przy głównych trasach komunikacyjnych – a dzięki 
BMW Charging wszystko to na wyjątkowo dobrych warunkach. 

KOMFORT BEZ OGRANICZEŃ.
□ Rozszerz swój sprzęt do ładowania dzięki indywidualnym rozwiązaniom 
BMW Charging. Na przykład stacja Wallbox umożliwia jeszcze wygodniejsze 
ładowanie pojazdu w domu. Oprócz stacji BMW Wallbox dostępna jest także 
stacja Smart Wallbox naszego partnera, która oprócz kompleksowej łączności 
oferuje także usługi dodatkowe w zakresie inteligentnego ładowania. Chcesz 
podpisać umowę na zieloną energię elektryczną do ładowania w domu lub  
zamówić nasz serwis instalacyjny do montażu stacji Wallbox? Twój partner 
BMW chętnie Ci doradzi – także w zakresie wygodnych pakietów i możliwości 
ładowania w miejscu pracy.

SZ YBSZE Ł ADOWANIE. WIĘK SZ Y  
Z ASIĘG. WIĘCEJ Z Ż YCIA .

Chcesz jak najlepiej wykorzystać swój napęd elektryczny? Nie ma problemu. 
Wszystko, czego potrzebujesz do ładowania w miejscach publicznych, 
masz już przy sobie: kabel do ładowania (typu 3). Karta BMW Charging 
pozwala Ci bezproblemowo korzystać z rozległej sieci ładowania w różnych 
krajach. W przypadku ładowania w miejscach publicznych korzystasz 
w Europie ze szczególnie atrakcyjnych i indywidualnych stawek przygoto-
wanych dla kierowców BMW – przez pierwszy rok bez opłaty podstawowej. 
Usługi cyfrowe Connected Charging zapewniają przy tym większy komfort 
i transparentność ładowania, umożliwiając korzystanie z nich w dowolnym 
momencie bezpośrednio w pojeździe lub za pośrednictwem aplikacji 
My BMW – zarówno w domu, jak i w drodze.

PROSTE ŁADOWANIE.

ŁADOWANIE

■ 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. 
Tylko w połączeniu ze sportowym układem jezdnym M.
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LUXURY LINE

 

Aura ekskluzywności: BMW serii 2 Active Tourer Luxury Line.

PAKIET SPORTOWY M1

 

Na sportowo: BMW serii 2 Active Tourer z pakietem sportowym M.

 

Połączenie tego, co najlepsze: BMW serii 2 Active Tourer Plug-in Hybrid2.

MODEL PODSTAWOWY

Chciej więcej od życia: BMW serii 2 Active Tourer.

HYBRYDA PLUG-IN BMW

1 Przedstawione na zdjęciu modele z pakietem sportowym BMW M są pokazane 
z opcjonalnymi błyszczącymi elementami M Shadow Line o rozszerzonym zakresie. 

2 Przedstawione na zdjęciu hybrydy plug-in BMW są pokazane z opcjonalnym  
pakietem sportowym M. 

PRZEGLĄD WARIANTÓW MODELOWYCH.

■ Czarna skórzana kierownica spor-
towa z przyciskami wielofunkcyjny-
mi i wyprofilowanymi podparciami 
na kciuki jest bardzo przyjemna 
w dotyku i świetnie leży w dłoniach. 
Element dekoracyjny w perłowym 
chromie na ramionach kierownicy 
nadaje jej szlachetny wygląd. Wyso-
kość i odległość kierownicy można 
regulować ręcznie w celu uzyskania 
optymalnej pozycji.

■ Standardowe fotele przednie 
mają wiele możliwości ergonomicz-
nej regulacji. Wysokość siedzenia, 
pozycja wzdłużna, nachylenie opar-
cia i wysokość zagłówka regulują 
się ręcznie. Z tyłu znajduje się kie-
szeń na mapę. Napinacze pasów 
bezpieczeństwa i ograniczniki siły 
naciągu zwiększają bezpieczeń-
stwo pasażerów.

■ 16-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Double Spoke 186 srebrno-
szare, 7J x 16, opony 205/65 R16.

□ 17-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Star Spoke 875 jasnoszare, 
7J x 17, opony 205/60 R17.1

WYBRANE ELEMENTY ZEWNĘTRZNE MODELU PODSTAWOWEGO:
■ 16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Double Spoke 186 Silver Grey
■ diodowe reflektory i lampy tylne
■ automatyczna obsługa klapy tylnej
■ asystent parkowania z kamerą cofania
 

WYBRANE ELEMENTY WNĘTRZA MODELU PODSTAWOWEGO:
■ tkanina Arktur, antracytowa
■ listwy ozdobne w kolorze kwarcowego srebra, matowe ze strukturą
■ skórzana kierownica sportowa
■ skrzynia Steptronic z podwójnym sprzęgłem
■ zakrzywiony wyświetlacz BMW 
■ BMW Live Cockpit Plus z nawigacją BMW Maps.
■ inteligentny asystent osobisty BMW
■ 2-strefowa klimatyzacja automatyczna
■ pakiet oświetlenia

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
1 Standard w 230e 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.

MODEL PODSTAWOWY.



■ Standardowe fotele przednie 
mają wiele możliwości ergonomicz-
nej regulacji. Wysokość siedzenia, 
pozycja wzdłużna, nachylenie opar-
cia i wysokość zagłówka regulują się 
ręcznie. Z tyłu znajduje się kieszeń 
na mapę. Napinacze pasów bezpie-
czeństwa i ograniczniki siły naciągu 
zwiększają bezpieczeństwo pasa-
żerów.

■ Listwy ozdobne z drewna szla-
chetnego porowatego eukaliptusa 
z listwą akcentową w perłowym 
chromie na desce rozdzielczej 
i przednich drzwiach i z dodatkową 
listwą akcentową na konsoli  
środkowej

■ 17-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich V Spoke 833 Bicolor ciem-
noszare, frezowane, 7J x 17, opony 
205/60 R17.

□ 18-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Star Spoke 837 Bicolor, czar-
noszare, frezowane, z oponami spor-
towymi, 7,5J x 18, opony 225/50 R18.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA W LUXURY LINE:
■ listwy progowe z przodu z aluminium z napisem BMW
■ standardowe fotele przednie w tapicerce z perforowanego Sensateku  
 w kolorze czarnym; oferowane są też inne tapicerki
■ listwy ozdobne z porowatego drewna szlachetnego eukaliptusa;  
 oferowane są też inne listwy ozdobne

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE W LUXURY LINE:
■ atrapa chłodnicy z przednią powierzchnią listew grilla w kolorze  
 satynowanego aluminium
■ zderzak przedni z charakterystycznymi elementami stylistycznymi  
 w kolorze satynowanego aluminium
■ środkowa część wlotu powietrza w pasie przednim z wersji danej linii  
 stylistycznej z listwą ozdobną w kolorze satynowanego aluminium
■ poszycie zderzaka tylnego z listwą ozdobną w kolorze satynowanego  
 aluminium
■ 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 833 Bicolor;  
 oferowane są też inne obręcze kół
■ elementy zewnętrzne BMW Individual w kolorze satynowanego  
 aluminium, alternatywnie M Shadow Line
■ ozdobne listwy dachowe w kolorze karoserii

■ 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.

LUXURY LINE.

■ Kierownica skórzana M z wyprofi-
lowanymi oparciami na kciuki i łopat-
kom zmiany biegów zapewnia 
sportowy, bezpośredni kontakt.  
Przyciski wielofunkcyjne na ramionach 
kierownicy umożliwiają wygodną  
obsługę różnych funkcji pojazdu, np. 
wyświetlacza wskaźników. Listwa 
akcentowa w kolorze perłowego 
chromu tworzy atrakcyjny detal.

■ Sportowe i wygodne: indywidualnie 
regulowane sportowe fotele przednie 
mają wiele możliwości ustawień, m.
in. wysokości i nachylenia siedzenia. 
Wyższe podparcia boczne siedzenia 
i oparcia oraz lepsze podparcie  
ramion gwarantują doskonałą ergo-
nomię i lepsze trzymanie boczne 
na szybkich zakrętach.

■ 17-calowe obręcze kół M ze stopów 
lekkich Double Spoke 834 M Bicolor 
ciemnoszare, frezowane, 7J x 17, 
opony 205/60 R17.

□ 18-calowe obręcze kół M ze sto-
pów lekkich Double Spoke 838 
M Bicolor ciemnoszare, frezowane, 
z oponami sportowymi, 7,5J x 18, 
opony 225/50 R18.

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE PAKIETU SPORTOWEGO M:
■ chromowane obramowanie atrapy chłodnicy z przednimi powierzchniami  
 grilla w kolorze satynowanego aluminium
■ poszycia progów w oryginalnej stylistyce w kolorze karoserii
■ poszycie zderzaka przedniego i tylnego w charakterystycznej stylistyce  
 w kolorze karoserii ze wstawkami w błyszczącym kolorze czarnym
■ 17-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 834 M Bicolor;  
 oferowane są też inne obręcze kół
■ adaptacyjny układ jezdny M
■ elementy zewnętrzne ze wstawkami ozdobnymi na poszyciu zderzaka  
 przedniego i tylnego w kolorze satynowanego aluminium
■ ozdobne listwy dachowe w kolorze karoserii
■ znaczek M po bokach
■ lakier niemetalizowany w kolorze bieli alpejskiej, oferowane są też inne  
 lakiery

ELEMENTY WNĘTRZA PAKIETU SPORTOWEGO M:
■ listwy progowe M z przodu i podnóżek M
■ sportowe fotele przednie w tapicerce z Alcantary i Sensateku, czarne  
 z kontrastującym niebieskim pikowaniem; oferowane są też inne tapicerki
■ kierownica skórzana M z łopatkami i funkcją Sport Boost
■ kluczyk samochodowy z ekskluzywnym znaczkiem M
■ antracytowa podsufitka M
■ listwy ozdobne z ciemnego aluminium Hexacube; oferowane  
 są też inne listwy ozdobne

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
1 Przedstawione na zdjęciu modele z pakietem sportowym BMW M są pokazane 

z opcjonalnymi błyszczącymi elementami M Shadow Line o rozszerzonym zakresie. 
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.

PAKIET SPORTOWY M. 1



WYBRANE ELEMENTY ZEWNĘTRZNE HYBRYDY PLUG-IN:
■ 16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Double Spoke 186  
 (tylko w 225e)
■ 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Star Spoke 875 (tylko w 230e)
■ niebieskie akcenty na plakietkach BMW i napisach electrified by i
■ diodowe reflektory i lampy tylne
■ automatyczna obsługa klapy tylnej
■ maksymalna moc ładowania 7,4 kW (AC)

WYBRANE ELEMENTY WNĘTRZA HYBRYDY PLUG-IN:
■ zakrzywiony wyświetlacz BMW
■ BMW Live Cockpit Plus
■ inteligentny asystent osobisty BMW
■ asystent parkowania
■ klimatyzacja automatyczna
■ zestaw głośnikowy
■ niebieski akcent na plakietce
■ przygotowanie temperatury wnętrza

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
1 Przedstawione na zdjęciu hybrydy plug-in BMW są pokazane z opcjonalnym  
 pakietem 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.

HYBRYDA PLUG-IN BMW1.
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Nawet podstawowe BMW serii 2 Active Tourer wyróżnia się bogatym wyposażeniem standardowym. Pakiet Premium oferuje  
ponadto inne wyposażenie dodatkowe zapewniające jeszcze większą radość z jazdy. 

PAKIET PREMIUM.

□ Deska rozdzielcza Luxury w kolorze czarnym, wraz z górną częścią boczków 
drzwi przednich ma powierzchnię o delikatnej fakturze i kontrastujące 
stebnowanie.

□ Diodowe reflektory adaptacyjne w atrakcyjnej stylistyce „czworga oczu” 
mają dynamiczne funkcje świetlne nieoślepiającego asystenta świateł  
drogowych.

□ Pakiet lusterka wewnętrznego i lusterek zewnętrznych, w tym m.in. auto-
matyczne przyciemnianie lusterka wewnętrznego i zewnętrznego lusterka 
kierowcy oraz elektryczne składanie lusterek zewnętrznych.

□ Przygotowanie do systemu asystującego kierowcy plus, ogrzewania foteli 
i ogrzewania kierownicy umożliwia późniejszą aktywację wyposażenia  
dodatkowego za pomocą usługi „funkcji na żądanie2”. Informacje i oferty 
znaleźć można w aplikacji My BMW oraz w Sklepie BMW ConnectedDrive 
online lub bezpośrednio w samochodzie.

□ Podstawka do ładowania bezprzewodowego umożliwia indukcyjne  
ładowanie urządzeń mobilnych obsługujących tę funkcję.

□ Dostęp komfortowy1 z BMW Digital Key Plus umożliwia dostęp do Twojego 
BMW zarówno za pomocą kluczyka samochodowego, jak i kompatybilnego 
iPhone’a. Umożliwia odblokowanie pojazdu bez konieczności sięgania 
po kluczyk lub iPhone’a.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
1 Generowana przez silnik spalinowy (podana wartość znamionowa) oraz silnik  
 elektryczny (maksymalnie podana wartość znamionowa).
2 Przewidywany termin wprowadzenia funkcji: 3. kwartał 2022 r.

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.

PAKIET INNOWACJI.
Pakiet innowacji zawiera wszystkie elementy wyposażenia standardowego oraz pakietu Premium i oferuje dodatkowo dalsze  
ekskluzywne wyposażenie standardowe, które sprawi, że jazda nowym BMW serii 2 Active Tourer jest prawdziwym przeżyciem. 

□ Asystent parkowania Plus2, oprócz funkcji asystenta parkowania,  
obejmuje dodatkowe kamery, pomagając w parkowaniu i manewrowaniu 
oraz wskazując otoczenie pojazdu w trzech wymiarach. Dzięki temu  
manewrowanie jest jeszcze łatwiejsze.

□ Dotrzyj do celu jeszcze wygodniej i bezpieczniej: BMW Live Cockpit Professional dodaje kolejne przydatne funkcje do BMW Live Cockpit Plus. Wyświetlacz 
Head-Up1 wyświetla informacje ważne podczas jazdy bezpośrednio w polu widzenia kierowcy. System Augmented View wyświetla wskazówki nawigacyjne 
w rzeczywistym obrazie otoczenia na żywo.

□ System Augmented View ułatwia nawigację. Na wyświetlaczu kontrolnym 
wskazywany jest obraz wideo na żywo z perspektywy osoby siedzącej 
za kierownicą. Uzupełniają go dodatkowe wskazówki dotyczące celu podróży, 
parkowania i ciekawych miejsc. Symbole na obrazie wideo wskazują, gdzie 
należy skręcić lub gdzie wolno parkować.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
1 Z polaryzacyjnymi okularami przeciwsłonecznymi wskazania wyświetlacza  
 BMW Head-Up widoczne są w ograniczonym zakresie.
2 Kierowca jest odpowiedzialny za stałe nadzorowanie autonomicznego  
 parkowania zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

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



NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

□ Obniżony o 15 mm adaptacyjny układ jezdny M1 automatycznie dostosowuje się do warunków drogowych i stylu jazdy. Daje Ci doskonałą dynamikę jazdy 
i świetne właściwości jezdne przy wysokim komforcie jazdy – również na długich trasach. Ekskluzywny sportowy układ kierowniczy M zapewnia bardziej  
bezpośrednie wyczucie kierownicy.

■ Automatyczna 7-biegowa skrzynia Steptronic z podwójnym sprzęgłem 
łączy wysoką wydajność z wysokim komfortem jazdy i zmiany biegów  
dzięki lepszemu zestopniowaniu przełożeń i mniejszym skokom obrotów. 
Daje Ci imponującą dynamikę jazdy przy niskim zużyciu paliwa. Funkcja 
swobodnego toczenia dodatkowo zwiększa wydajność.

□ Automatyczna 7-biegowa skrzynia Steptronic z łopatkami łączy sportową 
 zmianę przełożeń z wysoką wydajnością i najwyższym komfortem jazdy. 
Dodatkowe łopatki przy kierownicy umożliwiają niezwykle bezpośrednią 
zmianę biegów bez konieczności odrywania rąk od kierownicy. Zapewnia 
to optymalną obsługę i wysokie bezpieczeństwo.

□ Automatyczna 7-stopniowa sportowa skrzynia Steptronic z podwójnym 
sprzęgłem zapewnia jeszcze więcej radości z jazdy. Łopatki przy kierownicy 
umożliwiają niezwykle szybką zmianę biegów bez konieczności odrywania 
rąk od kierownicy. W trybie SPORT biegi zmieniane są tak, aby zapewnić 
maksymalną dynamikę jazdy. Funkcja Launch Control zapewnia najlepsze 
przyspieszenie ze startu zatrzymanego.

Poznaj najważniejsze elementy wyposażenia standardowego BMW serii 2 Active Tourer i zwiększ swój komfort dzięki  
opcjonalnym dodatkom.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
1 Modele hybrydowe typu plug-in bez obniżenia.
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.

□ To, co ważne, zawsze w zasięgu wzroku: BMW Live Cockpit Professional 
z dużym zakrzywionym ekranem, wyświetlaczem Head-Up1 oraz funkcją 
prowadzenia do celu Augmented View.

■ BMW Digital Key zamienia kompatybilne smartfony w kluczyk samochodo-
wy. Twoje BMW włącza światła i odblokowuje drzwi, gdy tylko się zbliżysz.

■ Zakrzywiony ekran BMW łączy intuicyjną obsługę z zespołem ekranów 
obejmującym wyświetlacz wskaźników 10,25˝ i wyświetlacz centralny 10,7˝.

■ BMW Live Cockpit Plus obejmuje zakrzywiony zespół ekranów, który  
łączy wyświetlacz wskaźników o przekątnej 10,25 cala oraz dotykowy  
wyświetlacz kontrolny o przekątnej 10,7 cala.

□ Dostęp komfortowy2 z BMW Digital Key Plus obejmuje liczne funkcje  
ułatwiające dostęp do samochodu.

■ Cyfrowe usługi pakietu Connected Professional sprawiają, że podróż staje 
się jeszcze bardziej komfortowa. Twoje BMW dowiezie Cię do celu tak 
szybko, jak to możliwe, i pomoże znaleźć miejsce do zaparkowania.  
Zintegruj aplikacje swojego smartfona3 w wygodny sposób bez połączenia 
kablowego.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
1 Z polaryzacyjnymi okularami przeciwsłonecznymi wskazania wyświetlacza BMW  

Head-Up widoczne są w ograniczonym zakresie.
2 Aby zapewnić kontrolowane zarządzanie energią, pojazd odblokowuje się po dłuższym 

czasie postoju dopiero wtedy, gdy kierowca położy dłoń na klamce drzwi.Funkcja BMW 
Digital Key Plus jest kompatybilna tylko z wybranymi iPhone'ami. Lista kompatybilnych 
iPhone'ów znajduje się na stronie bmw.com/digitalkey.

3 Integracja smartfonów jest stale dostępna w samochodzie. Obejmuje Apple CarPlay 
i Android Auto. Działania usługi Apple CarPlay i usługi Google Android Auto nie można 

zagwarantować na stałe ze względu na ewentualny przyszły rozwój techniczny (np. 
telefonów komórkowych). CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc. Android Auto 
jest znakiem towarowym Google LLC.

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



□ System asystujący kierowcy Professional1 oferuje kompleksowy pakiet  
inteligentnych systemów wspomagających kierowcę zapewniających  
bezpieczną i komfortową jazdę. Należą do nich m.in. działający na bazie  
kamery i radaru aktywny regulator prędkości z funkcją Stop&Go, automatycz-
ny asystent ograniczania prędkości, system ostrzegania przed jazdą pod 
prąd oraz asystent utrzymania pasa ruchu.

□ System asystujący kierowcy1 obejmuje ostrzeganie przy zmianie pasa  
ruchu z aktywną korektą toru jazdy, które pomaga uniknąć kolizji podczas 
zmiany pasa ruchu. Ostrzeganie przed ruchem poprzecznym ułatwia wypar-
kowywanie i w razie potrzeby hamuje. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia 
ostrzeganie przed kolizją z tyłu i ostrzeganie przy wysiadaniu.

■ Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera obok, poduszki boczne umiesz-
czone od strony drzwi w oparciach foteli przednich oraz znajdujące się 
w słupkach A poduszki powietrzne chroniące głowę na wszystkich czterech 
zewnętrznych miejscach są elementem optymalnie dobranego systemu  
bezpieczeństwa w BMW i zapewniają efektywną ochronę w razie wypadku. ■ System Active Guard1 zwiększa komfort i bezpieczeństwo jazdy. Ostrze-

ga przed innymi pojazdami przy skręcaniu w lewo i hamuje w sytuacjach 
awaryjnych. Oferuje też ostrzeganie przed opuszczeniem pasa ruchu z na-
prowadzaniem na pas, wskazanie ograniczeń prędkości z przewidywaniem 
oraz wskazanie zakazu wyprzedzania i ręcznego asystenta ograniczeń 
prędkości.

□ Asystent parkowania2 ułatwia parkowanie i manewrowanie w ciasnych miej-
scach. Kamera cofania, czujniki odległości i funkcja hamowania awaryjnego 
zapobiegają szkodom parkingowym. Ponadto Twoje BMW rozpoznaje pod-
czas jazdy odpowiednie miejsca do parkowania i w razie potrzeby parkuje  
automatycznie. Asystent cofania wspomaga Cię, np. na ciasnej przestrzeni.

□ Z systemem asystującym kierowcy Plus jazda jest mniej męcząca. Szcze-
gólnie podczas dłuższych podróży system odciąża kierowcę, samodzielnie 
utrzymując żądaną prędkość, tor jazdy i odległość od poprzedzającego  
pojazdu oraz hamując w razie niebezpieczeństwa. Ostrzega również przed 
ograniczeniami prędkości lub zakazami wyprzedzania.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

□ W razie wypadku liczy się każda sekunda. Inteligentne połączenie alarmowe 
reaguje automatycznie w razie wypadku i zapewnia szybką pomoc Tobie 
i Twoim pasażerom.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

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

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

NAJCIEKAWSZE WYPOSAŻENIE.

□ Fotel aktywny dla kierowcy i pasażera obok zapewnia optymalny komfort 
siedzenia dzięki elektrycznie regulowanemu podparciu lędźwiowemu 
z funkcją masażu.

□ Elektryczna regulacja fotela  
kierowcy i pasażera obok z funkcją 
pamięci fotela kierowcy i lusterek 
zewnętrznych zwiększa komfort.

□ Jeszcze zanim silnik osiągnie temperaturę roboczą, regulowane w kilku 
poziomach ogrzewanie foteli przednich szybko zapewnia przyjemne ciepło. 
Elementy grzewcze ogrzewają siedzisko oraz całą powierzchnię kontaktu 
oparcia.

□ Dzięki możliwościom regulacji tylnych siedzeń można jeszcze elastyczniej 
korzystać z miejsca na siedzeniach i w bagażniku. Siedzenia można prze-
suwać o 130 mm oddzielnie w proporcjach 60:40.

□ Ogrzewanie kierownicy w krótkim czasie podgrzewa obręcz kierownicy, 
dając szczególnie zimą przyjemny komfort.

□ Hak holowniczy z elektrycznie składaną główką. Układ kontroli stabilności 
przyczepy i zabezpieczenie przed kradzieżą zwiększają bezpieczeństwo.

■ Automatyczna obsługa klapy tyl-
nej umożliwia wygodne otwieranie 
i zamykanie przyciskiem w boczkach 
drzwi i w kluczyku.

□ Siatka oddzielająca bagażnik montowana za tylnymi lub przednimi sie-
dzeniami zapobiega wpadaniu przedmiotów do przestrzeni pasażerskiej.

■ 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.

□ Szklany dach panoramiczny, elektryczny, z funkcją unoszenia i przesu-
wania, roletą przeciwsłoneczną, wiatrochronem oraz otwieraniem i zamy-
kaniem komfortowym za pomocą kluczyka.

□ W słoneczne dni szyby przeciwsłoneczne zapobiega nadmiernemu  
nagrzewaniu się wnętrza.

□ Diodowe reflektory adaptacyjne w atrakcyjnej stylistyce „czworga oczu” 
mają dynamiczne funkcje świetlne nieoślepiającego asystenta świateł  
drogowych.

■ Reflektory diodowe emitują wyjątkowo jasne światło i zużywają  
stosunkowo mało energii.

□ Zestaw głośnikowy Hi-Fi Harman Kardon z dwunastoma głośnikami  
zapewnia równomierne nagłośnienie całego wnętrza Twojego BMW – 
a przy tym szlachetny wygląd.

□ Antracytowa podsufitka M: podsufitka i maskownice słupków A wykoń-
czone są tkaniną w kolorze antracytowym i mają czarne detale.

■ 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.

□ Elementy zewnętrzne obejmują liczne elementy wyposażenia i stylistyki 
w kolorze satynowanego aluminium i w błyszczącej czerni.

□ Płasko przylegające relingi dachowe w kolorze satynowanego aluminium 
doskonale komponują się z wyglądem pojazdu i stanową podstawę dla 
wielofunkcyjnego bagażnika dachowego BMW pozwalającego na prosty 
montaż pojemników dachowych, rowerów, desek surfingowych itp.

□ Błyszczące elementy M Shadow Line obejmują zewnętrzne elementy 
wyposażenia i detale stylistyczne w sportowo ekskluzywnym błyszczącym 
kolorze czarnym.

□ Płasko przylegające relingi dachowe M Shadow Line podkreślają linię 
dachu i stanowią bazę dla wielofunkcyjnego bagażnika dachowego BMW.

□ Błyszczące elementy M Shadow Line o rozszerzonym zakresie1 obejmu-
ją dodatkowo obramowanie i grill atrapy chłodnicy w błyszczącym kolorze 
czarnym.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe
1 Tylko w połączeniu z pakietem 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.



■ 16-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Double Spoke 186 srebrno-
szare, 7J x 16, opony 205/65 R16.

□ 17-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Star Spoke 875 jasnoszare, 
7J x 17, opony 205/60 R17.4

□ 18-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Star Spoke 837 Bicolor, 
czarnoszare, frezowane, z oponami 
sportowymi, 7,5J x 18, opony 225/50 
R18.

□ 19-calowe obręcze kół BMW Individual ze stopów lekkich Multi Spoke 
839 I Bicolor czarne, frezowane, 8J x 19, opony 225/45 R19.

□ 18-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 838 M Bicolor 
ciemnoszare, frezowane, 7,5J x 18, opony 225/50 R18.2

■ 17-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Star Spoke 832 jasnoszare, 
7J x 17, opony 205/60 R17.1

■ 17-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich V Spoke 833 Bicolor ciem-
noszare, frezowane, 7J x 17, opony 
205/60 R17.3

■ 17-calowe obręcze kół M ze stopów 
lekkich Double Spoke 834 M Bicolor 
ciemnoszare, frezowane, 7J x 17, 
opony 205/60 R17.2

KOŁA I OPONY.

1 Standard w 223i, 223i xDrive oraz 223d xDrive.
2 Tylko w połączeniu z pakietem sportowym M.

3 Tylko w połączeniu z Luxury Line. 
4 Standard w 230e xDrive.

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

□ Metalizowany C1M niebieski  
Phytonic2

□ Metalizowany A96 biel mineralna2

□ Metalizowany C31 niebieski  
Portimao M3

KOLORYSTYKA ZEWNĘTRZNA.

[ Pola kolorów ] Przedstawione tutaj pola kolorów mają dać ogólne wyobrażenie o wy-
glądzie 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 Opcja niedostępna w połączeniu z pakietem sportowym M.

3 Tylko w połączeniu z pakietem 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.

□ Niemetalizowany 300 biel  
alpejska1

■ Niemetalizowany 668 czarny2

□ Metalizowany C4W szary 
Skyscraper

□ Metalizowany 475 szafirowoczarny

□ Metalizowany C4E zielony San 
Remo

□ Metalizowany C55 połyskujący 
miedziany szary

□ BMW Individual C3N Storm Bay 
metalizowany

□ Metalizowany C3C czerwień  
Piemont2

BMW INDIVIDUAL

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe



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

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

□ Listwy ozdobne z drewna szlachetnego poro-
watego eukaliptusa, listwa akcentowa: perłowy 
chrom

■ Listwy ozdobne z ciemnego aluminium Hexa-
cube z listwą akcentową w perłowym chromie1

■ Listwy ozdobne w kolorze kwarcowego srebra 
matowe ze strukturą na desce rozdzielczej

□ Sensatec KHMY perforowany, mokka2 

□ Skóra Vernasca MAMY mokka2

■ Tkanina Arktur BLAT, antracytowa □ Sensatec KHCX perforowany, ostrygowy2■ Połączenie alcantary i Sensateku KGNL  
czarne, akcent: niebieski1

LISTWY OZDOBNE

TAPICERKI

KOLORYSTYKA WNĘTRZA.

□ Skóra Vernasca MASW czarna

□ Skóra Vernasca MASW czarna2□ Skóra Vernasca MACX ostrygowy2

□ Sensatec KHSW perforowany, czarny

■ Wyposażenie standardowe  □ Wyposażenie dodatkowe

1 Tylko w połączeniu z pakietem sportowym M. 
2 Tylko w połączeniu z fotelami sportowymi.
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.

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

ORYGINALNE AKCESORIA BMW.
Intensywne wrażenia z jazdy jeszcze wzbogacone: do oryginalnego  
BMW najlepiej pasują oryginalne akcesoria BMW. Czy to koła 
i opony, rozwiązania transportowe i wyposażenie bagażnika,  
akcesoria wewnętrzne, komunikacja, informacja i technologia,  
akcesoria do ładowania czy M Performance Parts – w ofercie  
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.



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

AKCESORIA WEWNĘTRZNE.

Pasują idealnie – wszystkie produkty z oferty oryginalnych 
akcesoriów wewnętrznych BMW pozwalają Ci zaprojektować 
wnętrze Twojego BMW całkowicie zgodnie z własnym wyobra-
żeniem. Poza wysoką funkcjonalnością oryginalnych akcesoriów 
BMW zawsze stawiasz również na atrakcyjną stylistykę BMW 
oraz szczególnie dobrą jakość wykonania i materiałów – a także 
na wnętrze, które zachwyca za każdym razem na nowo.

M PERFORMANCE PARTS.

Dzięki akcesoriom M Performance Parts możesz doświadczyć 
motorsportowych genów BMW z fascynującą intensywnością 
także poza torem wyścigowym. Liczne komponenty techniczne 
i wizualne sprawiają, że wybitna technologia staje się widocznym  
i odczuwalnym doświadczeniem. Ekskluzywne materiały i do-
skonała 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.

ORYGINALNE AKCESORIA BMW.

○ Dopasowane dywaniki całoroczne 
BMW chronią przestrzeń na nogi 
przed wilgocią i brudem. W kolorze 
czarnym, z napisem BMW.

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

○ 16-calowa obręcz koła ze stopów 
lekkich BMW Double Spoke 840 Jet 
Black. Przystosowane do łańcuchów 
śniegowych kompletne koło zimowe 
z czujnikiem ciśnienia.

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

○ Lekki i stabilny bagażnik tylny Pro 2.0 na dwa rowery lub rowery  
elektryczne. Udźwig do 60 kg, składany do niewielkich wymiarów.

○ Czarna, dopasowana, antypośli-
zgowa i wytrzymała wanienka 
do bagażnika BMW chroniąca przed 
brudem i wilgocią.

○ Kamery QHD i Full HD funkcji 
BMW Advanced Car Eye 3.0 Pro au-
tomatycznie rejestrują to, co dzieje 
się przed i za pojazdem w momen-
cie wystąpienia różnych zdarzeń.

○ Ekskluzywna 18-calowa aerodyna-
miczna obręcz koła BMW ze stopów 
lekkich Double Spoke 838 M Bicolor 
Midnight Grey, frezowana. Kompletne 
koło zimowe z czujnikami ciśnienia.

○ Akcesoria

Czasowa i techniczna dostępność przedstawionych i opisanych akcesoriów może się 
różnić w zależności od wyposażenia, wersji silnikowej i rynku. Twój dealer BMW chętnie 
doradzi Ci zakresie oferty oryginalnych akcesoriów BMW.

BMW oferuje szeroki wybór akcesoriów zwiększających radość z jazdy. Skonfiguruj swoje BMW serii 2 Active Tourer zgodnie 
z własnymi preferencjami i potrzebami. Oprócz przedstawionego tu asortymentu dostępny jest szeroki wybór innych praktycznych 
i estetycznych oryginalnych akcesoriów BMW. Znajdziesz je na stronie www.bmw.pl
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BMW 2er Active Tourer 218i 220i6 223i6 223i xDrive6 218d 223d xDrive6 225e xDrive5 230e xDrive5

Masa / pojemność

Masa własna wg WE1 kg 1545 1595 1620 1690 1620 1730 1900 1920
Dopuszczalna masa całkowita kg 2015 2075 2105 2170 2085 2210 2405 2420
Pojemność bagażnika l 470–1455 415–1405 415–1405 415–1405 470–1455 415–1405 406–1370 406–1370
Pojemność bagażnika w pozycji cargo l 565 500 500 500 565 500 495 495
Pojemność zbiornika paliwa ok. l 45 45 45 45 45 45 47 47

Łączny napęd2

Typ napędu – benzynowy
benzynowy – 
mild hybrid 

48 V

benzynowy – 
mild hybrid 

48 V

benzynowy – 
mild hybrid 

48 V
wysokoprężny

wysokopręż-
ny – mild  

hybrid 48 V

benzynowy – 
Plug-in- 
Hybrid

benzynowy – 
Plug-in- 
Hybrid

Moc kW (KM) 100 (136) 125 (170)8 160 (218)8 160 (218)8 110 (150) 155 (211)8 180 (245)7, 8 240 (326)7, 8

Maks. moment obrotowy Nm 230 2808 3608 3608 360 400 4778 4778

Skrzynia biegów –

7-stopniowa 
Steptronic 

z podwójnym 
sprzęgłem

7-stopniowa 
Steptronic 

z podwójnym 
sprzęgłem

7-stopniowa 
Steptronic 

z podwójnym 
sprzęgłem

7-stopniowa 
Steptronic 

z podwójnym 
sprzęgłem

7-stopniowa 
Steptronic 

z podwójnym 
sprzęgłem

7-stopniowa 
Steptronic 

z podwójnym 
sprzęgłem

7-stopniowa 
Steptronic 

z podwójnym 
sprzęgłem

7-stopniowa 
Steptronic 

z podwójnym 
sprzęgłem

Rodzaj napędu – napęd  
przedni

napęd  
przedni

napęd  
przedni

na wszystkie 
koła

napęd  
przedni

na wszystkie 
koła

na wszystkie 
koła

na wszystkie 
koła

Silnik BMW TwinPower Turbo2

Cylindry / zawory – / – 3 / 4 3 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 3 / 4 3 / 4
Pojemność cm3 1499 1499 1998 1998 1995 1995 1499 1499
Moc znamionowa przy znamionowej 
prędkości obrotowej

kW (KM) /  
1/min

100 (136) / 
4400–6500

115 (156) / 
4700–6500

150 (204) / 
5000–6500

150 (204) / 
5000–6500

110 (150) / 
3750–4000

145 (197) / 
4000

100 (136) / 
4400–6500

110 (150) / 
4700–6500

Maks. moment obrotowy / 
prędkość obrotowa

Nm /  
obr/min

230 /  
1500–4000

240 /  
1500–4400

320 /  
1500–4000

320 /  
1500–4000

360 /  
1500–2500

400 /  
1500–2750

230 /  
1500–4000

230 /  
1500–4400

Silnik elektryczny

Typ silnika elektrycznego – –
synchroniczny, 
wzbudzenie 

magnetyczne

synchroniczny, 
wzbudzenie 

magnetyczne

synchroniczny, 
wzbudzenie 

magnetyczne
–

synchroniczny, 
wzbudzenie 

magnetyczne

synchroniczny, 
obcowzbudny

synchroniczny, 
obcowzbudny

Miejsce – –
zintegrowany 
ze skrzynią 

automatyczną

zintegrowany 
ze skrzynią 

automatyczną

zintegrowany 
ze skrzynią 

automatyczną
–

zintegrowany 
ze skrzynią 

automatyczną
oś tylna oś tylna

Moc znamionowa kW (KM) – 14 (19) 14 (19) 14 (19) – 14 (19) 80 (109) 130 (177)
Maks. moment obrotowy Nm – 55 55 55 – 55 247 247

Osiągi

Prędkość maksymalna km/h 214 221 241 238 220 233 195 205
Prędkość maksymalna w trybie  
elektrycznym km/h – – – – – – 140 140

Przyspieszenie 0-100 km/h s 9,0 8,1 7,0 6,9 8,8 7,3 6,7 5,5

Zużycie paliwa i emisja CO2 (WLTP)2, 3

Norma emisji spalin (wg homologacji) – Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym,  
PHEV, ważone l/100 km 6,2–6,8 5,9–6,5 6,0–6,6 6,6–7,1 4,8–5,3 4,6–5,1 0,6–0,8 0,6–0,8

Emisja CO2 w cyklu mieszanym,  
PHEV, ważona g/km 140–154 133–148 137–149 148–161 125–138 121–133 14–18 14–18

Zużycie energii w cyklu mieszanym,  
PHEV, ważone kWh / 100 km – – – – – – 14,2–15,8 14,4–15,9

Zasięg (WLTP)3

Zasięg elektryczny, EAER w cyklu  
mieszanym4 km – – – – – – 83–92 82–93

Ładowanie elektryczne

Ładowanie AC: czas ładowania 0-100% / 
maks. moc ładowania pojazdu h:min / kW – – – – – – 02:30 / 7,4 02:30 / 7,4

Akumulator

Typ / pojemność akumulatora – / kWh – Li-Ion / – Li-Ion / – Li-Ion / – – Li-Ion / – Li-Ion / 14,2 Li-Ion / 14,2

Koła / opony

Standardowe koła – 205/65 R16  
95 W

205/65 R16  
95 W

205/60 R17  
97 W XL

205/60 R17  
97 W XL

205/65 R16  
95 W

205/60 R17 
97 W XL

205/65 R16  
95 W

205/60 R17  
97 W XL

DANE TECHNICZNE.

Podane osiągi, zużycie 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 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 Zasięg zależny od wielu różnych czynników, przede wszystkim: indywidualnego stylu jazdy, uwarunkowań trasy, temperatury zewnętrznej, ogrzewania lub klimatyzacji oraz 
 zastanej temperatury. 
5 Napęd elektryczny tej hybrydy plug-in przy temperaturach poniżej 0°C jest dostępny dopiero po przejechaniu kilku kilometrów, gdy akumulator rozgrzeje się do temperatury  
 roboczej. 
6 Ten wariant silnika nie jest dostępny we wszystkich krajach. Więcej informacji można uzyskać u dealerów BMW. 
7 Moc zależy od stanu naładowania akumulatora.
8 Generowana przez silnik spalinowy (podana wartość znamionowa) oraz silnik elektryczny (maksymalnie podana wartość znamionowa).
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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.
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SERWIS BMW.
Zawsze do Twojej dyspozycji: Twój partner serwisowy BMW  
pomoże Ci we wszystkim, co dotyczy Twojego BMW. Naszym  
celem jest, aby każda podróż Twoim BMW była tak przyjemna,  
jak to tylko możliwe. Rozległa sieć warsztatów na całym świecie 
oferuje najwyższej jakości usługi specjalistów BMW, innowacyjne 
technologie diagnostyczne, szybką dostępność precyzyjnie dopa-
sowanych oryginalnych części BMW oraz oryginalnego oleju silni-
kowego BMW. Istnieje wiele powodów, dla których warto wybrać 
usługi BMW. Ale przede wszystkim jeden: dzięki serwisowi BMW 
przez wiele lat będziesz odczuwać radość z jazdy, którą zapewni 
Ci tylko Twoje BMW.

DOSTĘPNY ZAWSZE I WSZĘDZIE: NASZ  
KOMPLEKSOWY SERWIS.

Wiele usług serwisowych BMW można łatwo rezerwować i śledzić 
online – a swój czas poświęcać na naprawdę ważne rzeczy 
w życiu. Zachowaj niezależność i elastyczność dzięki umawianiu 
terminów online i usługom zdalnym. Korzystaj z naszych inno-
wacyjnych usług i ofert cyfrowych, takich jak np. wideoporady  
online, i otrzymuj wszystkie istotne informacje na swoim smart-
fonie. 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  
wykonanie wszystkich ujętych w ofercie przeglądów i prac serwi-
sowych 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.



NAJWIĘCEJ RADOŚCI DAJE  
SAMODZIELNE PROWADZENIE.
NIEKTÓRYCH RZECZY PO PROSTU TRZEBA DOŚWIADCZYĆ SAMEMU – TAK 
JAK NOWEGO BMW SERII 2 ACTIVE TOURER. ZACHWYCAJĄCO SPORTOWE 
WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE, WSZECHSTRONNOŚĆ W CODZIENNYM UŻYTKO-
WANIU, FASCYNUJĄCA STYLISTYKA: ZAREZERWUJ JAZDĘ PRÓBNĄ JUŻ  
TERAZ I ODKRYJ BMW SERII 2 ACTIVE TOURER!







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

411 002 518 00 3 2022 CB. 


