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WSZYSTKIE MODELE BMW 
W JEDNEJ APLIKACJI.

POBIERZ TERAZ APLIKACJĘ BMW PRODUCTS  
I ODKRYJ RADOŚĆ Z JAZDY.

MODELE
NAJWAŻNIEJSZE 
CECHY WYPOSAŻENIE

DANE TECHNICZNE 
I SERWIS 

Warianty modelowe

Modele i pakiety 
• Samochód elektryczny BMW 
• Model podstawowy 
• Pakiet sportowy M 
• Hybryda plug-in BMW 
• xLine

Wyposażenie

• Najważniejsze wyposażenie  
• Koła i opony 
• Kolorystyka zewnętrzna 
• Kolorystyka wnętrza 
• Oryginalne akcesoria BMW

Dane techniczne

Serwis BMW

Najważniejsze cechy

• Napęd i układ jezdny 
• Transport, miejsce na  
 bagaż i funkcje 
• Pakiety wyposażenia 
• Wygląd zewnętrzny 
• Oświetlenie i widoczność 
• Komfort siedzenia 
• Klimatyzacja 
• Rozrywka 
• Systemy wspomagające  
 kierowcę

BMW X1 xDrive23i: 
20-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Multi Spoke 869, lakier metalizowany w kolorze pomarańczowym Utah, skóra Vernasca  
w kolorze ostrygowym, listwy ozdobne czarne błyszczące. 
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 6,5–7,2
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 146–162

BMW iX1 xDrive30:
20-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Multi Spoke 869, lakier w kolorze bieli mineralnej, tapicerka w Sensateku w kolorze mokki,  
listwy ozdobne z drewna szlachetnego porowatego eukaliptusa.
Zużycie energii w kWh/100 km (cykl mieszany): 17,3–18,4
Zasięg elektryczny: 413–438 

BMW X1 xDrive30e:  
20-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Multi Spoke 869, lakier metalizowany w kolorze mroźnym czystym szarym, tapicerka w połączeniu  
Alcantary i Sensateku w kolorze czarnym z kontrastującym niebieskim pikowaniem, listwy ozdobne z ciemnego aluminium Hexacube.
Zużycie energii w kWh/100 km (cykl mieszany): 16,4–18,2
Zasięg elektryczny: 78–89 

Przedstawione są tu modele, zakres 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 mogły ulec zmianie po 
zamknięciu wydania 2.05.2022 r. Szczegółowych informacji udzielają salony sprzedaży BMW. Zmiany konstrukcji i wyposażenia zastrzeżone.



NIEUSTRASZONE.

PRAWDZIWEJ ODWAGI NIE DA SIĘ 
ZAHAMOWAĆ – ZA TO MOŻNA JĄ ROZWINĄĆ. 
DAJ SOBIE PRAWO DO BYCIA WYJĄTKOWYM. 

SPONTANICZNIE I NIEFORMALNIE.  
ODWAŻNIE I ZDECYDOWANIE. 

Z DOBREGO POWODU: 
PONIEWAŻ MASZ DO TEGO PRAWO.



O  O D W A D Z E  D O  B Y C I A 
I N N Y M  N I Ż  W S Z Y S C Y.

NIEUSTRASZONE – RÓWNIE 
NOWATORSKIE, CO NIEZALEŻNE.  

BMW X1 TOWARZYSZY CI NIEZAWODNIE 
W CODZIENNYM ŻYCIU I POZWALA 

OSIĄGAĆ CELE, KTÓRE WYDAWAŁY SIĘ 
NIEMOŻLIWE. Z GWARANTOWANĄ 

SWOBODĄ WYBORU ODPOWIEDNIEGO 
NAPĘDU. WSIĄDŹ DO NIEGO I DAJ  

SIĘ ZAFASCYNOWAĆ – BO ODWAGA 
ROŚNIE WRAZ Z DOŚWIADCZENIEM.



SIŁ A I  ELEGANC JA 
UMIEJĘ TNIE 

POŁ ĄCZONE.

Wygląd zewnętrzny nowego BMW iX1  
charakteryzują atletyczne proporcje  
i wyraziste linie. Wyraźnie wyprostowany 
front daje mu mocną prezencję.  
Harmonijnie zintegrowana duża, niemal 
kwadratowa atrapa chłodnicy współgra  
z nowo zaprojektowanymi światłami  
przednimi w kształcie litery L, tworząc  
charakterystyczną „twarz” BMW w jej  
najbardziej nowoczesnej formie.

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY.



Długa l in ia dachu wydłuża sylwetkę 
w widoku bocznym. Wymodelowane 
z rozmachem powierzchnie 
podkreślają s i łę i  sol idność. 
Wydatne,  niemal kwadratowe 
nadkola podkreślają pewną  
s iebie postawę nowego BMW iX1. 
Panele nad progami wizualnie 
podnoszą samochód i  podkreślają 
typową wytrzymałość X.

Płaska tylna szyba i wcięty rysunek  
szyb tworzą wyrazistą partię barkową, 
która sprawia, że z tyłu BMW X1  
wydaje się jeszcze szersze. Jego  
nowo zaprojektowane, trójwymiarowe 
lampy tylne w kształcie litery L  
robią niezapomniane wrażenie.

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY.

WSZ YSTKIMI 
CZTEREMA 

KOŁ AMI 
W Ż YCIU.



We wnętrzu przestronna i otwarta przestrzeń 
łączy się z nowoczesną stylistyka i innowacyjną 
funkcjonalnością. Bezramkowy zakrzywiony 
wyświetlacz BMW i eleganckie elementy 
dekoracyjne są konsekwentnie zorientowane  
na kierowcę. Detale stylistyczne, takie jak 
szerokie chromowane klamry okalające cały 
zestaw wskaźników, podkreślają typowo  
solidny charakter BMW X.

WIĘCEJ MIEJSC A 
NA R ADOŚĆ 

Z JA ZDY.

STYLISTYKA WNĘTRZA.



W YBR ANE. 
Z PR ZEKONANIA.

Zachwyca w każdej wersji: BMW X1 przekonuje 
w wersji z mocnymi silnikami spalinowymi, jako 
wydajna hybryda plug-in oraz jako całkowicie 
elektryczne BMW iX1. Niezależnie od tego, 
który wariant wybierzesz, ten wyrazisty SAV 
wyróżnia się konsekwentnym parciem do 
przodu i niezrównanymi wrażeniami z jazdy.

DYNAMIKA JAZDY.



NIEOKIEŁZNANA 
R ADOŚĆ Z JA ZDY.

Nieodparcie sportowe: BMW iX1 przyspiesza od  
0 do 100 km/h w 5,6 sekundy i przekonuje mocą do 
230 kW. BMW xDrive, automatyczna 7-stopniowa 
skrzynia Steptronic oraz obniżony adaptacyjny układ 
jezdny M dają mu dodatkową trakcję, dynamikę  
i bezpieczeństwo jazdy. Mocne 4-cylindrowe silniki 
wysokoprężne TwinPower Turbo o pojemności 2,0 l 
gwarantują dynamiczny rozwój mocy.

DYNAMIKA JAZDY.



WITALNE, 
C YFROWE, 
GENIALNE.

BMW iDrive w BMW X1 płynnie łączy  
się z Twoim codziennym środowiskiem 
cyfrowym: nowocześnie, z naturalną 
interakcją i zawsze na czasie. System 
operacyjny BMW 8 umożliwia intuicyjną 
obsługę funkcji samochodu za pomocą 
głosu, wyświetlacza kontrolnego lub 
kierownicy wielofunkcyjnej. Tryby MyMode 
tworzą harmonijne wrażenia ogólne pod 
względem dynamiki jazdy i otoczenia.

ŁĄCZNOŚĆ.



Innowacyjne systemy wspomagające 
kierowcę zapewniają wsparcie w sytuacjach 
krytycznych. System asystujący kierowcy 
samodzielnie hamuje w nagłych przypadkach 
i pomaga unikać przekraczania prędkości. 
Asystent parkowania sprawia, że parkowanie 
i manewrowanie w ciasnych miejscach jest 
niemal dziecinnie proste. Active Park 
Distance Control automatycznie hamuje 
w razie zagrożenia kolizją podczas 
parkowania BMW tyłem.

ŁĄCZNOŚĆ.

KOMFORTOWE 
BEZPIECZEŃST WO.



SPONTANICZNOŚĆ 
DO PEŁNA.

Pełne energii w każdej sytuacji: pierwsze elektryczne 
BMW iX1 i BMW X1 Hybryda Plug-In oferują liczne 
rozwiązania do ładowania w domu i w drodze 
zapewniające maksymalny komfort przy każdym 
ładowaniu. Czy to szybka ładowarka uniwersalna, 
inteligentna stacja Wallbox, czy standardowy kabel  
do ładowania (typu 3) – przemyślane akcesoria  
do ładowania pozwolą Ci szybko i łatwo naładować 
akumulator świeżą energią. Na życzenie z indywidualną 
usługą montażu, abyś na pewno nie musiał długo 
czekać na następną jazdę.

ROZWIĄZANIA DO ŁADOWANIA.



BEZGR ANICZNIE 
ELEK TRY ZUJĄCE.
BMW iX1 xDrive 30: zasięg do 438 km  
i możliwość ładowania od 10% do 80%  
w ok. 29 minut.1, *

iX1 xDRIVE 30.

 1 Wstępne dane techniczne.
* W stacji ładowania o wysokiej mocy, np. IONITY.



CZTERY C YLINDRY, 
JEDEN CEL: NAPR ZÓD.
X1 xDrive 23i.

X1 xDRIVE 23i.



POTĘŻNE DO 
K WADR ATU.
X1 xDrive 30e.

X1 xDRIVE 30e.
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PRZEGLĄD WARIANTÓW MODELOWYCH.

SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY BMW

Po prostu elektryzujące: BMW iX1.

MODEL PODSTAWOWY

Potężne i harmonijne: BMW X1.

PAKIET SPORTOWY M

Dynamiczny kłębek energii: BMW X1 z pakietem sportowym M.

HYBRYDA PLUG-IN BMW

Elastyczność zdefiniowana na nowo: BMW X1 jako hybryda plug-in.

xLINE

Prostolinijne i przekonujące: BMW X1 xLine.

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy od 
wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz 
dostępność mogą się różnić w zależności od kraju. 

Szczegółowe informacje na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać u 
dealerów BMW.

WYBRANE WYPOSAŻENIE STANDARDOWE.
Tu znajdziesz wybrane wyposażenie standardowe swojego samochodu.  
Dowiedz się więcej dzięki nowej aplikacji BMW Products dostępnej teraz na smartfony i tablety.

WNĘTRZE

Kierownica standardowa 
 
Czarna skórzana kierownica sportowa z przyciskami wielofunkcyjnymi i wyprofilowa-
nymi podparciami na kciuki jest bardzo przyjemna w dotyku i świetnie leży w dłoniach.

Wyświetlacz panoramiczny 
 
Zakrzywiony wyświetlacz BMW łączy intuicyjną obsługę z zestawem ekranów obejmu-
jącym wyświetlacz 10,25˝ i wyświetlacz 10,7˝.

Tryby My Mode 
 
Sportowo, wydajnie lub indywidualnie – dzięki trybom My Mode możesz stworzyć  
spójne wrażenia z jazdy dzięki ustawieniom dynamiki i wnętrza.

ŁĄCZNOŚĆ I INFOROZRYWKA

BMW Live Cockpit Plus 
 
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.

BMW iDrive 
 
BMW iDrive płynnie łączy się Twoim codziennym środowiskiem cyfrowym:  
w nowoczesnym wnętrzu pojazdu, z naturalną interakcją i zawsze na czasie.

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ I BEZPIECZEŃSTWO

Asystent parkowania 
 
Asystent parkowania ułatwia parkowanie i manewrowanie w ciasnych miejscach oraz 
zapobiega szkodom parkingowym.

Active Guard 
 
Systemy wspomagające kierowcę z pakietu Active Guard zwiększają bezpieczeństwo 
jazdy i pomagają w zachowaniu dopuszczalnej prędkości.

Asystent skupienia 
 
Asystent skupienia monitoruje prowadzenie kierowcy pod kątem objawów zmęczenia 
i w razie potrzeby zaleca przerwę w jeździe.

KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ

Klimatyzacja automatyczna 
 
Inteligentna klimatyzacja automatyczna z 2-strefową regulacją wyróżnia się prostą  
obsługą, licznymi funkcjami i optymalnym komfortem.

Automatyczna obsługa klapy tylnej 
 
Automatyczna obsługa klapy tylnej umożliwia elektryczne otwieranie i zamykanie.

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.



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

Sensatec KHMY perforowany,  
mokka, kolor wnętrza: czarny, kolor 
rozszerzonego wyposażenia:  
mokka

SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY BMW.

17-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Star Spoke 864 Silver Grey, 
7,5J x 17, opony 205/65 R17.

WYBRANE ELEMENTY ZEWNĘTRZNE SAMOCHODU  
ELEKTRYCZNEGO BMW:

 – reflektory diodowe i diodowe lampy tylne
 – obręcze kół ze stopów lekkich
 – automatyczna obsługa klapy tylnej

WYBRANE ELEMENTY WNĘTRZA SAMOCHODU  
ELEKTRYCZNEGO BMW:

 – BMW Live Cockpit Plus z zakrzywionym wyświetlaczem BMW
 – system operacyjny BMW 8 z nawigacją
 – 2-strefowa klimatyzacja automatyczna z nawiewami tylnymi
 – skórzana kierownica sportowa
 – składane siedzenia tylne z oparciem dzielonym w proporcjach 40:20:40
 – pakiet oświetlenia
 – asystent parkowania obejmujący Active Park Distance Control i kamerę 
cofania

 – regulator prędkości z funkcją hamowania

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.

Czarna skórzana kierownica sporto-
wa z przyciskami wielofunkcyjnymi 
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.

Już standardowe fotele przednie 
oferują wysoki komfort. Mają ręczną 
regulację wysokości siedziska, po-
zycji wzdłużnej, nachylenia oparcia  
i wysokości zagłówka. Na tyle opar-
cia znajduje się kieszeń. Napinacze 
pasów bezpieczeństwa i ograniczniki 
siły naciągu dodatkowo zwiększają 
bezpieczeństwo.

MODEL PODSTAWOWY.

17-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Star Spoke 832 jasnoszare, 
7J x 17, opony 205/65 R17.

WYBRANE ELEMENTY ZEWNĘTRZNE MODELU PODSTAWOWEGO:
 – reflektory diodowe i diodowe lampy tylne
 – obręcze kół ze stopów lekkich
 – automatyczna obsługa klapy tylnej

WYBRANE ELEMENTY WNĘTRZA MODELU PODSTAWOWEGO:
 – BMW Live Cockpit Plus z zakrzywionym wyświetlaczem BMW
 – system operacyjny BMW 8 z nawigacją
 – 2-strefowa klimatyzacja automatyczna z nawiewami tylnymi
 – skórzana kierownica sportowa
 – składane siedzenia tylne z oparciem dzielonym w proporcjach 40:20:40
 – pakiet oświetlenia
 – asystent parkowania obejmujący Active Park Distance Control i kamerę 
cofania

 – regulator prędkości z funkcją hamowania

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.



Wielofunkcyjna kierownica skórzana 
M z poduszką powietrzną wykonana 
jest w charakterystycznym dla 
BMW M trójramiennym kształcie. 
Obręcz kierownicy obita czarną 
skórą Nappa z czarnym szwem 
i wyprofilowanym podparciem  
kciuków zapewnia sportowo  
bezpośrednie wyczucie układu  
kierowniczego – również dzięki  
łopatkom zmiany biegów.

Sportowe i wygodne: indywidualnie 
regulowane sportowe fotele przednie 
mają wiele możliwości ustawień, 
m.in. wysokości i nachylenia siedze-
nia. Wyższe podparcia boczne  
siedzenia i oparcia oraz lepsze pod-
parcie ramion gwarantują doskona-
łą ergonomię i lepsze trzymanie 
boczne na szybkich zakrętach.

PAKIET SPORTOWY M.

19-calowe obręcze kół M ze stopów 
lekkich Double Spoke 871 M Bicolor 
Black Grey, frezowane, 8J x 19,  
opony 245/45 R19.

WYBRANE ELEMENTY ZEWNĘTRZNE PAKIETU SPORTOWEGO M:
 – chromowane obramowanie atrapy chłodnicy z przednimi powierzchniami 
grilla w kolorze satynowanego aluminium

 – poszycia progów i nakładki na nadkola w oryginalnej stylistyce w kolorze 
karoserii

 – poszycie zderzaka przedniego i tylnego w charakterystycznej stylistyce  
w kolorze karoserii ze wstawkami w błyszczącym kolorze czarnym1

 – 18-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 838 M Bicolor; 
oferowane są też inne obręcze kół

 – adaptacyjny układ jezdny M
 – ozdobne listwy dachowe w kolorze karoserii
 – błyszczące elementy M Shadow Line 
 – znaczek M po bokach 
 – lakier niemetalizowany w kolorze bieli alpejskiej, oferowane są też inne 
lakiery

WYBRANE ELEMENTY WNĘTRZA PAKIETU SPORTOWEGO M:
 – listwy progowe M z przodu i pedały 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 zmiany biegów
 – deska rozdzielcza Luxury
 – kluczyk samochodowy z ekskluzywnym znaczkiem M
 – antracytowa podsufitka M
 – listwy ozdobne z ciemnego aluminium Hexacube; oferowane są też inne 
listwy ozdobne

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy od 
wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz dostępność 
mogą się różnić w zależności od kraju. 

Szczegółowe informacje na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać  
u dealerów BMW.

1 W połączeniu z błyszczącymi elementami M Shadow Line lub błyszczącymi elementami 
M Shadow Line o rozszerzonym zakresie wstawki ozdobne na poszyciu zderzaka 
przedniego i tylnego wykonane są w błyszczącym kolorze czarnym.

Listwy ozdobne z ciemnego alumi-
nium Hexacube z listwą akcentową 
w perłowym chromie na desce  
rozdzielczej i przednich drzwiach 
i z dodatkową listwą akcentową na 
konsoli środkowej

Połączenie alcantary i Sensateku 
KGNL czarne, akcent: niebieski,  
kolor wnętrza: czarny

HYBRYDA PLUG-IN BMW.

20-calowe obręcze kół BMW Indivi-
dual ze stopów lekkich Multi Spoke 
869 I Bicolor czarnoszare matowe  
i frezowane, 8J x 20, opony 245/40 
R20.

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy od 
wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz dostępność 
mogą się różnić w zależności od kraju. 

Szczegółowe informacje na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać  
u dealerów BMW.

WYBRANE ELEMENTY ZEWNĘTRZNE BMW HYBRYDA PLUG-IN:
 – reflektory diodowe i diodowe lampy tylne
 – obręcze kół ze stopów lekkich
 – automatyczna obsługa klapy tylnej

WYBRANE ELEMENTY WNĘTRZA BMW HYBRYDA PLUG-IN:
 – BMW Live Cockpit Plus z zakrzywionym wyświetlaczem BMW
 – system operacyjny BMW 8 z nawigacją
 – 2-strefowa klimatyzacja automatyczna z nawiewami tylnymi
 – skórzana kierownica sportowa
 – składane siedzenia tylne z oparciem dzielonym w proporcjach 40:20:40
 – pakiet oświetlenia
 – asystent parkowania obejmujący Active Park Distance Control i kamerę 
cofania

 – regulator prędkości z funkcją hamowania



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

18-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Star Spoke 865 Silver Grey, 
7,5J x 18, opony 225/55 R18.

BMW xLINE.

WYBRANE ELEMENTY ZEWNĘTRZNE MODELU xLINE:
 – obramowanie atrapy chłodnicy w perłowym chromie
 – grill atrapy chłodnicy w błyszczącym kolorze czarnym, przednie 
powierzchnie w perłowym chromie

 – otaczające karoserię elementy ozdobne w kontrastowym kolorze  
Dark Grey

 – lusterka w półmatowym chromie
 – elementy dekoracyjne na pasie przednim i tylnym w perłowym chromie
 – ozdobne listwy dachowe w kolorze karoserii
 – listwy progowe z napisem BMW w matowym aluminium
 – znaczek M po bokach
 – lakier niemetalizowany w kolorze bieli alpejskiej, oferowane są też  
inne lakiery

WYBRANE ELEMENTY WNĘTRZA MODELU xLINE:
 – tapicerka foteli i podłokietników z perforowanego Sensateku  
z kontrastującym stebnowaniem

 – deska rozdzielcza Luxury
 – podświetlane listwy ozdobne w błyszczącym kolorze czarnym
 – akcenty na klamkach w perłowym chromie

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy od 
wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz dostępność 
mogą się różnić w zależności od kraju. 

Szczegółowe informacje na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać  
u dealerów BMW.

WYBRANE PAKIETY WYPOSAŻENIA.

PAKIET TRAVEL.  

Pakiet Travel sprawia, że podróżowanie BMW X1 jest jeszcze  
bardziej komfortowe. Regulacja tylnych siedzeń pozwala bowiem 
na jeszcze bardziej elastyczne wykorzystanie przestrzeni baga-
żowej, a siatka oddzielająca bagażnik zapewnia bezpieczne  
przechowywanie rzeczy. Przeciwsłoneczna tylna szyba oraz  
przyciemnione tylne szyby boczne ograniczają nagrzewanie się 
wnętrza i przyczyniają się do zapewnienia przyjemnego klimatu 
we wnętrzu. Szklany dach panoramiczny zapewnia dopływ świe-
żego powietrza, gdy jest otwarty, a po zamknięciu tworzy przyja-
zną, pełną światła atmosferę. 

PAKIET COMFORT. 

Dotrzyj do celu zrelaksowany i w dobrym nastroju: dzięki pakietowi 
Comfort doświadczysz radości z jazdy de luxe. Fotel aktywny  
kierowcy zapewnia bowiem optymalny komfort siedzenia dzięki 
elektrycznie regulowanemu podparciu lędźwiowemu z funkcją 
masażu. Dzięki elektrycznej regulacji foteli z funkcją pamięci usta-
wień fotela i lusterek zewnętrznych można w każdej chwili łatwo 
znaleźć idealną pozycję. Dzięki systemowi głośników Hi-Fi marki 
Harman Kardon możesz cieszyć się doskonałym dźwiękiem  
w swoim BMW X1 – i klasycznym wyglądem głośników.
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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.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy od 
wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz dostępność 
mogą się różnić w zależności od kraju. 

Szczegółowe informacje na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać  
u dealerów BMW.

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

Obniżony o 15 mm adaptacyjny układ jezdny M 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.

Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego. Niektóre przedstawione elementy wyposażenia dodatkowego 
nie są wliczone w cenę podstawową.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy od 
wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz dostępność 
mogą się różnić w zależności od kraju.

Szczegółowe informacje na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać  
u dealerów BMW.

Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego. Niektóre przedstawione elementy wyposażenia dodatkowego 
nie są wliczone w cenę podstawową.

Hak holowniczy2 z elektrycznie składaną główką. Układ kontroli stabilności 
przyczepy i zabezpieczenie przed kradzieżą zwiększają bezpieczeństwo.

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

Oszczędź sobie sięgania po kluczyk: dostęp komfortowy1 automatycznie 
odblokowuje drzwi Twojego BMW, gdy tylko się zbliżysz.

Automatyczna obsługa klapy tylnej umożliwia elektryczne otwieranie i za-
mykanie.

Siatka oddzielająca bagażnik montowana za tylnymi lub przednimi siedze-
niami zapobiega wpadaniu przedmiotów do przestrzeni pasażerskiej.

1 Funkcja BMW Digital Key Plus jest kompatybilna tylko z wybranymi smartfonami. Lista kompatybilnych smartfonów znajduje się na stronie bmw.com/digitalkey. Do korzystania 
z funkcji BMW Digital Key wymagane są usługi Teleservice.

2 Przestrzegać informacji dotyczących masy przyczepy i obciążenia haka.



Pakiet wyposażenia Professional1 oferuje oprócz zawartości pakietu wyposażenia dodatkowe funkcje. BMW Live Cockpit Professional pomaga w nawigacji 
poprzez system Augmented View i zwiększa komfort dzięki wyświetlaczowi BMW Head-Up. Asystent parkowania plus obejmuje m.in. widok parkowania, 
zdalny widok 3D i rejestrator jazdy BMW.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.
Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego. Niektóre przedstawione elementy wyposażenia dodatkowego 
nie są wliczone w cenę podstawową.

Pakiet wyposażenia1 podkreśla walory wizualne oraz zwiększa komfort i bezpieczeństwo. Obejmuje diodowe reflektory adaptacyjne, dostęp komfortowy, 
pakiet lusterka wewnętrznego i lusterek zewnętrznych, półkę do ładowania bezprzewodowego, przygotowanie do ogrzewania kierownicy, przygotowanie 
do podgrzewania foteli przednich oraz przygotowanie do systemu asystującego kierowcy plus.

1 Przygotowanie do ogrzewania kierownicy, przygotowanie do podgrzewania foteli kierowcy/pasażera oraz przygotowanie do systemu asystującego kierowcy plus umożliwiają 
późniejszą aktywację danego wyposażenia dodatkowego za pośrednictwem aktualizacji BMW ConnectedDrive. Zakres wyposażenia może się różnić w zależności od kraju.

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.

Szlachetny wygląd: błyszczące elementy M Shadow Line obejmują liczne detale stylistyczne w błyszczącym kolorze czarnym.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy od 
wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz dostępność 
mogą się różnić w zależności od kraju. 

Szczegółowe informacje na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać  
u dealerów BMW.

Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego. Niektóre przedstawione elementy wyposażenia dodatkowego 
nie są wliczone w cenę podstawową.

Elementy zewnętrzne BMW w kolorze satynowanego aluminium tworzą 
wizualne akcenty i nadają Twojemu BMW stylowy i indywidualny wygląd.

Płasko przylegające relingi dachowe w kolorze satynowanego aluminium 
podkreślają linię dachu i stanowią bazę dla wielofunkcyjnego bagażnika 
dachowego BMW.

Błyszczące elementy M Shadow Line o rozszerzonym zakresie nadają 
Twojemu BMW indywidualny, dyskretnie sportowy wygląd.

Ekskluzywne relingi dachowe M Shadow Line o wysokim połysku służą 
jako podstawa dla bagażnika dachowego, na którym można przewozić na 
przykład pojemnik dachowy czy rowery.



NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy od 
wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz dostępność 
mogą się różnić w zależności od kraju. 

Szczegółowe informacje na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać  
u dealerów BMW.

Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego. Niektóre przedstawione elementy wyposażenia dodatkowego 
nie są wliczone w cenę podstawową.

Lusterka zewnętrzne są w błyszczącym kolorze czarnym, a nie  
w kolorze karoserii. Podkreślają sportowy wygląd samochodu i dodają  
mu indywidualności.

Elementy zewnętrzne M Sport nadają Twojemu BMW niezwykle dynamiczny wygląd. Sportowy wygląd podkreśla m.in. zderzak i listwy boczne w charak-
terystycznej stylistyce. Pakiet uzupełniają takie detale jak grill atrapy chłodnicy w kolorze satynowanego aluminium czy kluczyk ze znaczkiem M.

Poszczególne dodatkowe elementy pakietu sportowego M zależne od 
wersji silnikowej znacznie zwiększają dynamikę jazdy, na przykład poprzez 
szybszą, lepiej odczuwalną zmianę biegów.

xLine nadaje Twojemu BMW mocny charakter. Na zewnątrz ciemne 
elementy dekoracyjne na dolnych krawędziach karoserii tworzą ciekawy 
kontrast z chromowanymi elementami znajdującymi się wyżej. Wewnątrz 
perforowane powierzchnie Sensatec, deska rozdzielcza Luxury i listwy 
ozdobne w błyszczącej czerni tworzą szlachetne akcenty.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy od 
wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz dostępność 
mogą się różnić w zależności od kraju. 

Szczegółowe informacje na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać 
u dealerów BMW.

Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego. Niektóre przedstawione elementy wyposażenia dodatkowego 
nie są wliczone w cenę podstawową.

Diodowe reflektory adaptacyjne z technologią matrycową automatycznie dostosowują się do warunków – zarówno na autostradach, jak i na zwykłych 
drogach pozamiejskich. Również przy złej pogodzie zyskujesz lepszą widoczność. Dla zapewnienia maksymalnej widoczności reflektor wykrywa nadjeż-
dżające pojazdy, jak również te znajdujące się przed nim i automatycznie „wycina” je z wiązki świateł drogowych.

Automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne eliminuje nieprzyjemne 
oślepianie przez światła pojazdów z tyłu. Z kolei przy określonym padaniu 
światła odblaskowa powierzchnia automatycznie się przyciemnia. Lusterko 
wewnętrzne jest bezramkowe.

Elementy wnętrza M Sport tworzą indywidualne akcenty w kabinie. Nakładki 
na pedały wykonane ze stali nierdzewnej stanowią ozdobę przestrzeni na 
nogi, a stylistyka wyświetlacza wskaźników M daje mu sportowy charakter.



NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy od 
wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz dostępność 
mogą się różnić w zależności od kraju. 

Szczegółowe informacje na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać  
u dealerów BMW.

Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego. Niektóre przedstawione elementy wyposażenia dodatkowego 
nie są wliczone w cenę podstawową.

Wielofunkcyjna kierownica skórzana M z poduszką powietrzną wykonana 
jest w charakterystycznym dla BMW M trójramiennym kształcie. Obręcz 
kierownicy obita czarną skórą Nappa z czarnym szwem i wyprofilowanym 
podparciem kciuków zapewnia sportowo bezpośrednie wyczucie układu 
kierowniczego – również dzięki łopatkom zmiany biegów.

Deska rozdzielcza Luxury w kolorze czarnym, wraz z górną częścią bocz-
ków drzwi przednich ma powierzchnię o delikatnej fakturze. Dodatkowy 
 akcent wizualny stanowi kontrastujące szare stebnowanie. W połączeniu  
z tapicerką z Alcantary i Sensateku szwy są w kolorze niebieskim.

Antracytowa podsufitka M obejmuje też maskownice słupków A z tkaniny w kolorze antracytowym. Wyposażenie to uzupełniają liczne elementy w kolorze 
czarnym: maskownice górnej części słupków B i C, osłony przeciwsłoneczne, uchwyty dachowe oraz wykończenia mikrofonów.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy od 
wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz dostępność 
mogą się różnić w zależności od kraju. 

Szczegółowe informacje na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać  
u dealerów BMW.

Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego. Niektóre przedstawione elementy wyposażenia dodatkowego 
nie są wliczone w cenę podstawową.

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 ergonomię i lepsze trzymanie boczne na szybkich 
zakrętach.

Fotel aktywny dla kierowcy i pasażera obok zapewnia ortopedycznie 
poprawną pozycję siedzenia dzięki podparciu lędźwiowemu w oparciu. 
Podparcie lędźwiowe ma elektryczną regulację wysokości i głębokości. 
Funkcja masażu mobilizuje dolny odcinek kręgosłupa, co umożliwia  
siedzenie bez zmęczenia.

Elektryczna regulacja foteli umożliwia bardzo łatwe ustawianie przednich 
foteli. Można regulować wysokość i nachylenie siedziska, pozycję wzdłużną 
fotela oraz nachylenie oparcia. Funkcja pamięci umożliwia zapisywanie 
i przywoływanie ustawień fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych.



NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy od 
wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz dostępność 
mogą się różnić w zależności od kraju. 

Szczegółowe informacje na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać  
u dealerów BMW.

Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego. Niektóre przedstawione elementy wyposażenia dodatkowego 
nie są wliczone w cenę podstawową.

Otwarty szklany dach panoramiczny dostarcza świeżego powietrza i zapewnia przyjemną, jasną atmosferę wnętrza, również w stanie zamkniętym.

Szyby przeciwsłoneczne z tyłu i jako tylne szyby boczne ograniczają 
niepożądane nagrzewanie się wnętrza.

Ogrzewanie kierownicy1 w krótkim czasie podgrzewa obręcz kierownicy, 
dając szczególnie zimą przyjemny komfort.

Trójstopniowe ogrzewanie foteli przednich zapewnia przyjemną 
temperaturę powierzchni siedzisk i oparć, odczuwalnie zwiększając 
komfort jazdy w chłodne dni.

1 Wyposażenie dodatkowe można aktywować w połączeniu z pakietem wyposażenia (P7EVA) lub pakietem wyposażenia Professional (P7EWA) w późniejszym czasie poprzez 
aktualizacje BMW ConnectedDrive. Usługa ma być dostępna w trzecim kwartale 2022 roku. 

Zestaw głośnikowy Hi-Fi Harman Kardon z dwunastoma głośnikami zapewnia równomierne nagłośnienie całego wnętrza Twojego BMW. 7-kanałowy 
wzmacniacz gwarantuje bardzo precyzyjne dostrojenie brzmienia i krystalicznie czysty dźwięk. Osłony głośników wysokotonowych ze stali szlachetnej  
z podświetlanym napisem „Harman Kardon” wyróżniają się ekskluzywnym wyglądem.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy od 
wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz dostępność 
mogą się różnić w zależności od kraju. 

Szczegółowe informacje na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać  
u dealerów BMW.

Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego. Niektóre przedstawione elementy wyposażenia dodatkowego 
nie są wliczone w cenę podstawową.

Nie chcesz rezygnować w swoim BMW z funkcji smartfona i chcesz je  
obsługiwać w dotychczasowy sposób? Integracja smartfonów obsługuje 
Apple CarPlay i Android Auto poprzez bezprzewodowe połączenie smart-
fona z samochodem. Umożliwia wygodne korzystanie z funkcji i aplikacji 
w samochodzie w dotychczasowy sposób.

Cyfrowe usługi pakietu Connected Professional1 sprawiają, że podróż staje 
się jeszcze bardziej komfortowa. Twoje BMW dowiezie Cię do celu tak  
szybko, jak to możliwe, korzystając z aktualnych danych o ruchu drogowym.  
Zintegruj aplikacje swojego smartfona w wygodny sposób bez połączenia 
kablowego.

1 Integracja smartfonów jest stale dostępna w samochodzie. Okres korzystania z funkcji Connected Parking, Connected Music oraz funkcji online dla BMW Maps Connected Navigation 
wynosi trzy lata. Można go przedłużyć na koniec okresu w Sklepie BMW ConnectedDrive. Korzystanie z wyposażenia dodatkowego może wymagać innego wyposażenia dodatko-
wego. 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.



Więcej bezpieczeństwa i więcej radości w jednym dzięki kamerze wewnętrznej i rejestratorowi antykradzieżowemu. W przypadku zadziałania systemu 
alarmowego automatycznie wykonuje zdjęcie, które można obejrzeć w aplikacji My BMW. Ponadto można uwieczniać piękne chwile podczas jazdy na 
selfie, oglądać je na wyświetlaczu kontrolnym i pobierać do smartfona.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy od 
wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz dostępność 
mogą się różnić w zależności od kraju. 

Szczegółowe informacje na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać  
u dealerów BMW.

Prawdziwie wszechstronny: system asystujący kierowcy Professional1 nie 
tylko utrzymuje żądaną prędkość i odstęp od poprzedzającego pojazdu, 
ale też utrzymuje Twoje BMW na właściwym pasie ruchu poprzez korekty 
toru jazdy. Jest to odciążeniem przede wszystkim podczas długich podróży. 
Inne funkcje pomagają zapobiegać kolizjom i przekraczaniu ograniczeń 
prędkości.

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.

Odkryj wybrane elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego. Niektóre przedstawione elementy wyposażenia dodatkowego 
nie są wliczone w cenę podstawową.

Czy to zagrożenie kolizją czołową, czy też z ruchem poprzecznym z tyłu – 
system asystujący kierowcy ostrzega i w razie potrzeby samodzielnie  
hamuje. Pomaga zapobiegać wypadkom przy zmianie pasa ruchu i wysia-
daniu z samochodu. Ostrzega również kierowców jadących z tyłu o zagro-
żeniu kolizją z tyłu. System może również zmniejszać ryzyko przekraczania 
dozwolonej prędkości.

Asystent parkowania Plus1, oprócz funkcji asystenta parkowania, obejmuje 
dodatkowe kamery, pomagając w parkowaniu i manewrowaniu oraz wska-
zując otoczenie pojazdu w trzech wymiarach. Dzięki temu manewrowanie 
jest jeszcze łatwiejsze.

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

KOŁA I OPONY.

Dostępność niektórych elementów wyposażenia, funkcji i usług cyfrowych zależy od 
wersji silnikowej lub innego wyposażenia dodatkowego. Struktura oferty oraz dostępność 
mogą się różnić w zależności od kraju. 

Szczegółowe informacje na temat dostępności, warunków i kosztów można uzyskać  
u dealerów BMW.

17-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Star Spoke 875 jasnoszare, 
7J x 17, opony 205/65 R17.

17-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Star Spoke 832 jasnoszare, 
7J x 17, opony 205/65 R17.

18-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Star Spoke 865 Silver Grey, 
7,5J x 18, opony 225/55 R18.

18-calowe obręcze kół M ze stopów 
lekkich Double Spoke 838 M Bicolor 
ciemnoszare, frezowane, 7,5J x 18, 
opony 225/55 R18.

19-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich V Spoke 867 Bicolor Black 
Grey, frezowane, z oponami sporto-
wymi, 8J x 19, opony 245/45 R19.

18-calowe aerodynamiczne obręcze 
kół 866 Bicolor Light Grey, frezowa-
ne, 7,5J x 18, opony 225/55 R18.

19-calowe obręcze kół M ze stopów 
lekkich Double Spoke 871 M Bicolor 
Black Grey, frezowane, 8J x 19,  
opony 245/45 R19.

17-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Star Spoke 864 Silver Grey, 
7,5J x 17, opony 205/65 R17.

20-calowe obręcze kół BMW Indivi-
dual ze stopów lekkich Multi Spoke 
869 I Bicolor czarnoszare matowe  
i frezowane, 8J x 20, opony 245/40 
R20.



KOLORYSTYKA ZEWNĘTRZNA.

BMW Individual C5A mroźny czysty 
szary metalizowany

Niemetalizowany 668 czarnyNiemetalizowany 300 biel alpejska Metalizowany 475 szafirowoczarny

NIEMETALIZOWANE METALIZOWANE

BMW INDIVIDUAL

Pola kolorów Przedstawione tutaj pola kolorów mają dać ogólne wyobrażenie o wyglą-
dzie kolorów i materiałów Twojego BMW. Wiemy jednak z doświadczenia, że farby dru-
karskie 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.

Metalizowany C1M niebieski  
Phytonic

Metalizowany A96 biel mineralna

Metalizowany C31 niebieski  
Portimao M

Metalizowany C66 pomarańczowy 
Utah

Metalizowany C5Y zielony  
Cape York

BMW Individual C3N Storm Bay 
metalizowany

Metalizowany C4E zielony  
San Remo

1 Planowany termin wprowadzenia: listopad 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.

Metalizowany C67 kosmiczny 
srebrny1

BMW Individual C5L Blue Bay 
Lagoon metalizowany1

KOLORYSTYKA WNĘTRZA.
TAPICERKI

LISTWY OZDOBNE

Tkanina Arktur BLAT, antracytowa

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.

Sensatec KHMY perforowany, mokka Sensatec KHCX perforowany, ostrygowy

Sensatec KHSW perforowany, czarny Skóra Vernasca MACX ostrygowy Skóra Vernasca MAMY mokka

Skóra Vernasca MASW czarna Połączenie alcantary i Sensateku KGNL czarne, 
akcent: niebieski

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

Listwy ozdobne z drewna szlachetnego porowate-
go eukaliptusa, listwa akcentowa: perłowy chrom

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

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

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

1 Tylko w połączeniu z pakietem sportowym M.



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

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.

KOŁA I OPONY.

Z oryginalnymi kompletnymi kołami BMW bezpiecznie dotrzesz 
do celu i już na pierwszy rzut oka podkreślisz sportowy wygląd 
swojego BMW. Ale czego nie widać od razu: są one dokładnie do-
pasowane do Twojego BMW, przechodzą zaawansowane testy 
materiałowe i testy działania oraz zostały opracowane w ścisłej 
współpracy z wiodącymi producentami opon – indywidualnie  
dopasowane do dynamiki jazdy i stylistyki każdego modelu BMW.

AKCESORIA DO ŁADOWANIA.

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

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.

M PERFORMANCE PARTS.

Dzięki akcesoriom M Performance Parts możesz doświadczyć 
motorsportowych genów BMW z fascynującą intensywnością  
także poza torem wyścigowym. Liczne komponenty techniczne  
i wizualne sprawiają, że wybitna technologia staje się widocznym 
i odczuwalnym doświadczeniem. Ekskluzywne materiały i dosko-
nała jakość gwarantują perfekcyjną dynamikę jazdy. Poznaj 
 inspirującą doskonałość produktu: indywidualną, wyrazistą  
i bezkompromisową.

AKCESORIA WEWNĘTRZNE.

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

Odkryj całą gamę oryginalnych akcesoriów BMW i paletę pro-
duktów BMW M Performance Parts.

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



ORYGINALNE AKCESORIA BMW.

DYWANIKI UNIWERSALNE BMW PRZEDNIE

Dopasowane, wytrzymałe dywaniki całoroczne BMW o wysokiej 
krawędzi i estetycznym wyglądzie chronią przestrzeń na nogi 
przed wilgocią i brudem. Ich czarny kolor idealnie pasuje do 
wnętrza.

DACHOWY UCHWYT ROWEROWY BMW

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

BELKI RELINGOWE BMW

Belki relingowe są kompatybilne ze wszystkimi akcesoriami 
do bagażników dachowych BMW i pojemnikami dachowymi, 
a ich wygląd jest idealnie dopasowany do pojazdu. Montuje 
się je bardzo łatwo i bez narzędzi, a ich stabilna konstrukcja 
i  system zamykania utrudniający kradzież spełniają najwyższe 
kryteria jakości i bezpieczeństwa.

19-CALOWA OBRĘCZ KOŁA M ZE STOPÓW  
LEKKICH DOUBLE SPOKE 871 M, JET BLACK

19-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 871 
M Bicolor Black Grey, frezowane, z oponami sportowymi, 8J x 19, 
opony 245/45 R19.

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

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

BAGAŻNIK TYLNY NA ROWERY BMW 2.0. 

Bagażnik tylny na rowery Pro 2.0 jest lekki, a przy tym stabilny – 
jego udźwig wynosi do 60 kg. Jest niezwykle prosty w obsłudze 
i umożliwia transport dwóch rowerów lub rowerów elektrycznych 
(z możliwością rozbudowy na trzy rowery). Funkcja odchylania 
 zapewnia w każdej chwili łatwy dostęp do bagażnika.

BMW ADVANCED CAR EYE 3.0 PRO

BMW Advanced Car Eye 3.0 Pro to kamera Full HD, która rejestruje 
zdarzenia wokół samochodu – również podczas postoju. W przy-
padku wstrząsów lub nietypowych ruchów automatycznie rejestruje 
sytuację w celu udokumentowania ewentualnej kolizji lub (próby) 
włamania.

UCHWYT BAZOWY BMW TRAVEL & COMFORT

Uchwyt bazowy mocuje się na słupkach zagłówków foteli przed-
nich i stanowi stabilną podstawę dla wszystkich akcesoriów 
 systemu Travel & Comfort. Złączka umożliwia prosty montaż 
 wieszaka na odzież, składanego stolika, uniwersalnego haka 
lub uchwytu na kamery sportowe.

21-CALOWA OBRĘCZ KOŁA M PERFORMANCE 
ZE STOPÓW LEKKICH DOUBLE SPOKE 877 M 
 BICOLOR

21-calowe obręcze kół M Performance ze stopów lekkich Double 
Spoke 877 M Bicolor Jet Black niemetalizowane, frezowane. 
 Zestaw kompletnych kół letnich z czujnikami ciśnienia.
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X1 sDrive18i X1 xDrive23i6 X1 sDrive18d X1 xDrive23d6 X1 xDrive25e7, 8 X1 xDrive30e7, 8 iX1 xDrive307, 8

Łączny napęd2  

Typ napędu benzynowy
benzynowy – 
mild hybrid 

48 V
wysokoprężny

wysokoprężny – 
mild hybrid 

48 V

benzynowy – 
hybryda  
plug-in

benzynowy – 
hybryda  
plug-in

elektryczny

Moc kW (KM) 100 (136) 160 (218)11 110 (150) 155 (211)11 180 (245)11, 12 240 (326)11, 12 2309 (3139)

Moment obrotowy Nm 230 360 360 400 47711 47711 494

Skrzynia biegów   7-stopniowa, 
automatyczna

7-stopniowa, 
automatyczna

7-stopniowa, 
automatyczna

7-stopniowa, 
automatyczna

7-stopniowa, 
automatyczna

7-stopniowa, 
automatyczna

1-stopniowa, 
automatyczna

Rodzaj napędu   napęd przedni na wszystkie 
koła napęd przedni na wszystkie 

koła
na wszystkie 

koła
na wszystkie 

koła
na wszystkie 

koła

Silnik BMW TwinPower Turbo2  

Cylindry 3 4 4 4 3 3 –

Pojemność cm3 1499 1998 1995 1995 1499 1499 –

Moc znamionowa kW (KM) /  
obr/min

100 (136)/ 
4400–6500

150 (204)/ 
5000–6500

110 (150)/ 
3750–4000 145 (197)/4000 100 (136)/ 

4400–6500
110 (150)/ 

4700–6500 –

Znamionowy moment obrotowy Nm / obr/min 230/ 
1500–4000

320/ 
1500–4000

360/ 
1500–2500

400/ 
1500–2750

230/
1500–4000

230/
1500–4400 –

Silnik elektryczny5  

Moc (znamionowa) / 30 minut10 kW (KM) – 14 (19) – 14 (19) 80/–7 130/–7 200 (272)/–7

(Znamionowy) moment obrotowy Nm – 55 – 55 247 247 –7

Osiągi  

Przyspieszenie 0–100 km/h s 9,2 7,1 8,9 7,4 6,8 5,6 5,6

Prędkość maksymalna km/h 208 233 210 225 190 205 –

Prędkość maksymalna elektr. km/h – – – – 140 140 180

Zużycie paliwa / emisja CO2
2, 3  

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP13 l/100 km 6,3–7,0 6,5–7,2 4,9–5,5 4,8–5,3 0,8–1,1 0,8–1,1 –

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (WLTP) g/km 143–158 146–162 129–144 125–140 17–24 17–24 –

Zużycie energii w cyklu mieszanym WLTP kWh / 100 km – – – – 16,4–18,2 16,4–18,2 17,3–18,4

Zasięg elektryczny WLTP4 km – – – – 78–89 78–89 413–438

Akumulator wysokonapięciowy / 48 V, ładowanie14

Pojemność akumulatora kWh – 0,86 – 0,86 14,2 16,3 / 14,2 62,4

Maksymalna moc ładowania AC / DC kW – – – – 7,4/–7 7,4/–7 11 [22] / 130

Czas ładowania DC 10–80% h – – – – – – 00:29

Doładowany zasięg po 10 minutach 
ładowania z wysoką mocą km – – – – – – –

Czas ładowania AC 0–100% h – – – – < 02:30 < 02:30 06:30 [03:45]

Wymiary / masy  

Dł. / szer. / wys. mm 4500/1845/ 
1642

4500/1845/ 
1642

4500/1845/ 
1642

4500/1845/ 
1642

4500/1845 / 
1630

4500/1845/ 
1630

4500/1845/ 
1612

Rozstaw osi mm 2692 2692 2692 2692 2692 2692 2692

Masa własna1 kg 1575 1730 1650 1765 1930 1935 2085

Pojemność bagażnika l 540–1600 500–1545 540–1600 500–1545 490–1495 490–1495 490–1495

Pojemność zbiornika paliwa l 45 45 45 45 47 47 –

Masa przyczepy, opcjonalnie hamowanej 
fabrycznie do 12% / obciążenie haka kg 1700/80 2000/80 1800/80 2000/80 1700/–7 1800/–7 1200/–7

DANE TECHNICZNE.

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

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

dzeniem (WE) 2007/715. 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 Przy temperaturach poniżej 0°C w pełni elektryczny napęd 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 Wartości wstępne; brakujące dane nie były dostępne w chwili zamknięcia wydania.
8 Przewidywany termin wprowadzenia: 11/2022.
9 Chwilowe zwiększenie mocy <10 s w stosunku do podanej wartości znamionowej.
10 Moc ciągła BEV 30 minut.
11 Generowana przez silnik spalinowy (podana wartość znamionowa) oraz silnik elektryczny (maksymalnie podana wartość znamionowa).
12 Moc zależy od stanu naładowania akumulatora.
13 W przypadku pojazdów hybrydowych plug-in: ważone, łącznie (EC AC Charge Weighted).
14 Wartości czasu i efektu ładowania i odnoszą się do temperatury rozruchu akumulatora i otoczenia 29-33°C, przy czym wartości certyfikacyjne nie obejmują dodatkowych  

odbiorników elektrycznych, takich jak ogrzewanie foteli, wyświetlacze czy klimatyzacja.
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Wszystkie wartości na rysunkach technicznych podano w mm.

DANE TECHNICZNE.



BMW CHARGING.

ŁADOWANIE.

Wygodne, szybkie i bezpieczne ładowanie – przez gniazdo łado-
wania z boku Twojego BMW. Gniazdo ładowania w samochodach 
elektrycznych znajduje się z tyłu po prawej stronie, a w samocho-
dach hybrydowych plug-in z przodu po lewej stronie. 

Funkcje komfortowe ułatwiają obsługę: w ciemności oświetlenie 
orientacyjne gniazda ładowania umożliwia bezproblemowe  
podłączanie kabla do ładowania. Wszystko w zasięgu wzroku: 
wskazanie diodowe gniazda ładowania informuje w różnych  
kolorach o aktualnym stanie naładowania. 

Czujnik temperatury dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo. Mierzy 
temperaturę na stykach i może odpowiednio wcześniej wykryć 
ewentualne przegrzanie. 

Gniazdo ładowania automatycznie blokuje i odblokowuje wtyk 
podczas ładowania, aby nie można było go wyjąć. Jeśli nie można 
odłączyć wtyku od pojazdu, należy użyć elektrycznego odbloko-
wywania awaryjnego.

Aby skrócić do minimum czas oczekiwania na stacjach ładowania 
AC, można ładować samochód elektryczny z mocą do 11 kW.  
Jeszcze szybsze ładowanie akumulatora wysokonapięciowego 
zapewniają stacje DC. Tam można korzystać z mocy ładowania 
do 130 kW. Z kolei samochody hybrydowe plug-in można standar-
dowo ładować ze stacji ładowania AC z mocą do 7,4 kW.

ŁADOWANIE W DOMU.

Dzięki dołączonej szybkiej ładowarce uniwersalnej 
ładowanie w domu jest wyjątkowo łatwe. Możesz ła-
dować swoje BMW X1 Hybryda Plug-In lub BMW iX1 
z dowolnego gniazdka domowego lub siłowego. 
Jeszcze wygodniejsze i szybsze ładowanie umożliwia 
stacja Wallbox. BMW oferuje różne stacje Wallbox – 
na życzenie także z usługą montażu.

BMW CHARGING.

ŁADOWANIE W MIEJSCACH PUBLICZNYCH.

Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co planujesz – z samochodem elektrycznym BMW wszystkie drogi stoją przed Tobą otworem. Do 
nieskomplikowanego ładowania w podróży służy załączony kabel do ładowania (typu 3) do Twojej hybrydy plug-in lub elektrycznego 
BMW. W zestawie znajduje się również karta BMW Charging. Daje ona dostęp do stale rosnącej sieci publicznych stacji ładowania  
różnych operatorów w centrach miast oraz wzdłuż ważnych osi komunikacyjnych w Europie. Punkty ładowania w pobliżu można łatwo 
znaleźć za pomocą BMW Maps w samochodzie lub aplikacji My BMW na smartfonie.

BMW CONNECTED CHARGING.

Dzięki cyfrowym usługom Connected Charging zawsze optymalnie i efektywnie wykorzystasz elektryczny zasięg swojego BMW i. Sys-
tem ułatwia wyszukiwanie publicznych stacji ładowania i dostarcza z wyprzedzeniem ważnych informacji. Ponadto aplikacja zapewnia 
wgląd w istotne dane pojazdu. 



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

DOSTĘPNY ZAWSZE I WSZĘDZIE:  
NASZ KOMPLEKSOWY SERWIS.

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

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

BMW SERVICE INCLUSIVE.

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

PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI BMW. 

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

APLIKACJA MY BMW.

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



Od wielu lat BMW Group zajmuje czołowe miejsca w niezależnych 
ratingach i rankingach zrównoważonego rozwoju. Te sukcesy i ro-
snące wyzwania związane z ochroną niezbędnych dożycia zaso-
bów umacniają nas w tym, aby wyznaczyć zrównoważony rozwój 
jako centralny aspekt naszej strategii korporacyjnej. Jej częścią 
jest tworzenie koncepcji wydajnych pojazdów, opracowywanie 
przyjaznych dla środowiska metod produkcji oraz wdrażanie 
zrównoważonych procesów u naszych dostawców. Dzięki rozwią-
zaniom zwiększającym wydajność, takim jak BMW EfficientDyna-
mics, i konsekwentnej elektryfikacji pomiędzy 1995 a 2020 r. 

udało się obniżyć emisję CO2 naszej europejskiej floty pojazdów 
o połowę. Oprócz tego w latach 2006–2020 zredukowaliśmy 
w produkcji zużycie wody o 31%, a energii o 38%. Nasze zakłady 
na całym świecie wykorzystują wyłącznie zieloną energię elek-
tryczną. Od 2021 r. ich produkcja będzie nawet całkowicie neutralna 
bilansowo pod względem emisji CO₂. Oczywiście każdy z naszych 
samochodów można po zakończeniu eksploatacji bez problemu 
poddać recyklingowi lub utylizacji. W celu zezłomowania starego 
samochodu prosimy zwrócić się do najbliższego dealera BMW. 
Więcej informacji na ten temat na naszej stronie internetowej.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. NOTATKI.
Albo gryzmoły.



Po zakończeniu fazy użytkowania każdy pojazd może oczywiście zostać poddany recyklingowi lub  
zutylizowany. Dalsze informacje na temat zwrotu starego samochodu można znaleźć na naszej stronie 
internetowej www.bmw.pl/recycling
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