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BMW RADU 2 ACTIVE TOURER  
A BMW RADU 2 GRAN TOURER.

DIGITÁLNE OBJAVOVANIE:  
NOVÁ APLIKÁCIA BMW KATALÓGY.
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z jazdy
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Viac informácií, viac radosti z jazdy: Nová apli-
kácia BMW Katalógy vám ponúka úplne nový 
digitálny a interaktívny BMW zážitok. Stiahnite 
si aplikáciu BMW Katalógy na váš smartfón 
alebo tablet a preskúmajte nové perspektívy 
vášho BMW.
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PRE ZÁBAVU  
PRE VŠETKÝCH.

V KAŽDOM JA SME MY.



LÁSKA NA  
PRVÝ METER.

DYNAMICKÝ DIZAJN EXTERIÉRU || 18-PALCOVÉ DISKY Z ĽAHKEJ ZLIATINY1 || ZVÄČŠENÉ  
KONCOVKY VÝFUKU || PREVODOVKA STEPTRONIC S DVOJITOU SPOJKOU1 || BMW xDRIVE

1 K dispozícii ako doplnková výbava.



BODYGUARD  
AKO ŠTANDARD.

MNOŽSTVO SLUŽIEB BMW CONNECTED DRIVE1, 2 PRE BEZPEČNOSŤ  
A KOMFORT, NAPRÍKLAD UPOZORNENIE NA ČAS ODJAZDU3, 5 ||  
BMW CONCIERGE SERVICE1, 3, 5 || BMW HEAD-UP DISPLEJ1, 4

1 K dispozícii ako doplnková výbava.
2 Ďalšie informácie o BMW ConnectedDrive, predovšetkým o dostupných službách a s nimi súvisiacich poplatkoch, nájdete na www.bmw-ConnectedDrive.com.
3 Vyžaduje si výbavu BMW ConnectedDrive Services.
4 Zobrazenie BMW Head-Up displeja nemusí byť plne viditeľné pri použití polarizačných slnečných okuliarov. Presný obsah zobrazenia závisí od zvolenej doplnkovej výbavy. Pre 

použitie displeja je potrebná ďalšia doplnková výbava.
5 Predpokladaná dostupnosť na Slovensku je od novembra 2018.



PLNOU  
PAROU VPRED.

BMW 225xe iPERFORMANCE ACTIVE TOURER SO SPAĽOVACÍM  
MOTOROM A ELEKTROMOTOROM || INTELIGENTNÝ MANAŽMENT  
ENERGIE PRE VÝNIMOČNE VYSOKÚ EFEKTIVITU AJ DYNAMIKU ||  
MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ 125 KM/H PRI ČISTO ELEKTRICKEJ JAZDE



MÁ VŠETKO.   
NECHÝBA MU NIČ.

MOTORY BMW TWIN POWER TURBO || M ŠPORT BALÍK1 || ADAPTÍVNE LED  
PREDNÉ SVETLOMETY SO ŠESŤUHOLNÍKOVÝM DIZAJNOM1 || WIFI HOTSPOT1, 2, 4  
A TELEFONOVANIE S BEZDRÔTOVÝM NABÍJANÍM1, 3

1 K dispozícii ako doplnková výbava.
2 WiFi hotspot spĺňa podmienky využitia internetu vo vozidle s maximálnym štandardom LTE.  Využitie je spoplatnené.
3 Podporuje induktívne nabíjanie mobilných zariadení kompatibilných so štandardom Qi. Pre vybrané zariadenia, ktoré nepodporujú štandard Qi, sú k dispozícii špeciálne nabíjacie 

puzdrá v rámci ponuky Originálneho BMW príslušenstva.
4 Predpokladaná dostupnosť na Slovensku je od novembra 2018.



RADOSŤ JE INTENZÍVNEJŠIA, 
AK SA O ŇU PODELÍTE.

DOPLNKOVÝ TRETÍ RAD SEDADIEL ALEBO MAXIMÁLNY OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU 
1905 LITROV1 || ZVÝŠENÝ KOMFORT SEDENIA NA ZÁKLADNÝCH SEDADLÁCH || VEĽKORYSÁ 
PRIESTRANNOSŤ || PANORAMATICKÁ SKLENENÁ STRECHA2

1 K dispozícii iba pre BMW radu 2 Gran Tourer.
2 K dispozícii ako doplnková výbava.



PRE DYNAMICKÝ  
ŽIVOT.

ŠPORTOVÝ DIZAJN VEĽKÉHO PRIESTORU. BMW RADU 2 ACTIVE TOURER A BMW RADU 2 
GRAN TOURER OČARIA NA PRVÝ POHĽAD ŠPECIFICKY ATRAKTÍVNYM VZHĽADOM. POSKYTNÚ 
VÁM MNOŽSTVO PRIESTORU PRE VÁŠ AKTÍVNY ŽIVOTNÝ ŠTÝL BEZ TOHO, ABY STE SA MUSELI 
ČOHOKOĽVEK VZDAŤ. NEPRÍDETE ANI O TYPICKÚ BMW RADOSŤ Z JAZDY ANI O ŠPORTOVÝ 
EXPRESÍVNY DIZAJN.

1 K dispozícii ako doplnková výbava.
2 K dispozícii iba pre BMW radu 2 Gran Tourer.

NAVYŠE ZÍSKATE BENEFIT 
FLEXIBILITY, KTORÁ SA 
PRISPÔSOBÍ VAŠIM POTREBÁM. 
JE JEDNO, ČI CESTUJETE 
V SEDEMČLENNEJ ZOSTAVE1, 2 
ALEBO S KOPOU BATOŽINY: 
ZÁBAVA IDE VŠADE S VAMI 
A JE SÚSTREDENÁ NA ĽAVÚ 
PREDNÚ STRANU – NA SEDADLO 
VODIČA. VYCHUTNAJTE 
SI ŠPORTOVÚ FUNKČNOSŤ. 
V BMW RADU 2 GRAN TOURER 
A BMW RADU 2 ACTIVE 
TOURER.



Indikátor zmeny prevodu1 vám odporučí 
najvhodnejší prevodový stupeň pre 
každú jazdnú situáciu. Jeho displej  
v modeloch BMW indikuje aktuálne 
zaradený prevod a odporúča vodičovi 
preradenie. Výsledkom je výrazné 
zníženie spotreby paliva vďaka presne 
načasovaným okamihom preradenia, 
tak v meste ako aj na dlhých tratiach.

INDIKÁTOR ZMENY PREVODU

Ovládač jazdného zážitku ponúka vo-
dičovi možnosť voľby medzi štandard-
ným jazdným režimom COMFORT,  
na efektivitu orientovaným režimom 
ECO PRO a dynamicky zameraným 
režimom SPORT. V ECO PRO režime 
sa charakteristika reakcie motora na 
akcelerátor, pracovný algoritmus pre-
vodovky Steptronic (ak je vo výbave)  
aj nastavenie klimatizácie a kúrenia 
optimalizujú s dôrazom na maximálnu 
možnú efektivitu.

Funkcia Auto Start Stop1 vypína motor, 
keď sa vozidlo dočasne zastaví (napr. 
na semaforoch alebo v hustej premáv-
ke), s cieľom znížiť celkovú spotrebu 
paliva. Keď vodič stlačí spojku (manu-
álna prevodovka) alebo zloží nohu  
z brzdy (prevodovka Steptronic), motor 
sa opäť automaticky naštartuje v prie-
behu zlomku sekundy.

FUNKCIA   
AUTO START STOP

OVLÁDAČ JAZDNÉHO ZÁŽITKU 
VRÁTANE ECO PRO REŽIMU

MENEJ PALIVA  
PRE VIAC SILY.
Viac sily od 3 do 12 valcov. Menej 
paliva, viac pôžitkov: Motory BMW 
TwinPower Turbo ponúkajú najvyššiu 
možnú dynamiku pri najvyššej možnej 
efektivite, vďaka najmodernejším 
systémom vstrekovania, variabilného 
riadenia výkonu a sofistikovaného 
prepĺňania turbodúchadlom.  
Benzínové aj naftové motory  
BMW EfficientDynamics, s každým 
počtom valcov, dokážu poskytnúť 
podstatne agilnejší priebeh výkonu  
s excelentnými reakciami už od 
nízkych otáčok, pričom majú zároveň 
mimoriadne úspornú spotrebu a nízke 
emisie.

VIAC RADOSTI Z JAZDY,  
NIŽŠIE EMISIE.
Približne o 33% menej emisií CO2 od 
roku 2000: BMW EfficientDynamics 
je balík technológií, ktorý obsahuje 
nielen motor a pohon, ale zahŕňa celú 
koncepciu vozidla, vrátane inteligentného 
manažmentu energie. Množstvo 
inovatívnych technológií v štandardnej 
výbave každého jedného BMW prispieva 
k neustálemu zvyšovaniu efektivity. 
Pomocou opatrení na zvýšenie efektivity 
motorov, elektrifikáciou, metódami 
odľahčenia konštrukcie a optimalizácie 
aerodynamiky dosiahlo BMW zníženie 
emisií CO2 svojej flotily vozidiel 
približne o 33%.

NIŽŠIA HMOTNOSŤ  
PRE VYŠŠIU RÝCHLOSŤ.
Nižšia hmotnosť vďaka inteligentnej 
odľahčenej konštrukcii. Špeciálna po-
zornosť, venovaná aj najdrobnejším 
detailom – inteligentná odľahčená 
konštrukcia znamená použitie tých 
správnych materiálov pre každý jeden 
komponent vozidla. Vďaka extrémne 
ľahkým high-tech materiálom, ako je 
napríklad hliník alebo karbón, sleduje 
BMW EfficientLightweight cieľ  
minimalizácie hmotnosti vozidla. Vý-
sledkom je vyššia jazdná dynamika, 
zvýšená jazdná stabilita a viac bezpeč-
nosti aj komfortu.

 BMW EFFICIENTDYNAMICS.
 NIŽŠIA SPOTREBA. VIAC RADOSTI Z JAZDY.

1 Nie je k dispozícii pre 225xe iPerformance.
2 K dispozícii ako doplnková výbava.

DYNAMIKA A EFEKTIVITA.

V BMW RADU 2 ACTIVE TOURER  
A GRAN TOURER.
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BMW 218i Active Tourer  
Benzínový 3-valec BMW TwinPower Turbo s výkonom  
103 kW (140 k) a krútiacim momentom 220 Nm 
Zrýchlenie 0 –100 km/h: 9,3 s 
Max. rýchlosť: 205 km/h 
Kombinovaná spotreba paliva: 5,8 l/100km  
Kombinované emisie CO2: 132 g/km

BMW 220d xDrive Active Tourer  
Naftový 4-valec BMW TwinPower Turbo s výkonom  
140 kW (190 k) a krútiacim momentom 400 Nm  
Zrýchlenie 0 –100 km/h: [7,8] s;  
Max. rýchlosť: [218] km/h  
Kombinovaná spotreba paliva: [4,8 – 4,9] l/100 km  
Kombinované emisie CO2: [128 –129] g/km

Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 boli stanovené v súlade s procesom merania, 
definovaným EU smernicou 2007/715 vo verzii, platnej v čase typového schválenia. Údaje 
platia pre vozidlá so štandardnou výbavou, vyrobené pre trh v Nemecku, uvedené intervaly 
predstavujú rozdiely, spôsobené použitím rozličných rozmerov pneumatík aj doplnkovou 
 výbavou vo vozidle a počas procesu konfigurácie sa môžu meniť. Uvedené hodnoty boli 

POHON A PODVOZOK.

NAJLEPŠIE MOTORY BMW RADU 2 ACTIVE TOURER A BMW RADU 2 GRAN TOURER.

Inteligentný systém pohonu všetkých kolies BMW xDrive ply-
nulo a variabilne rozdeľuje hnaciu silu motora medzi prednú a zadnú 
nápravu, pre maximálnu trakciu, jazdnú dynamiku a bezpečnosť  
v každej situácii. Elektronicky riadené prerozdeľovanie pohonu dokáže 
už v zárodku eliminovať nedotáčavosť alebo pretáčavosť a zlepšiť tak 
agilitu aj stabilitu.

Performance Control formou cieleného zásahu pri jazde v zákru-
te zabezpečí, aby sa viac hnacej sily prenieslo na kolesá na vonkaj-
šom a menej na kolesá na vnútornom oblúku. To znamená 
významnú pomoc vozidlu pri zatáčaní, teda zvýšenie bezpečnosti aj 
komfortu jazdy.

Riadiace systémy jazdnej dynamiky podporujú vodiča v rozlič-
ných náročných jazdných situáciách. ABS bráni zablokovaniu kolies, 
vďaka čomu zostáva vozidlo ovládateľné riadením aj pri núdzovom 
brzdení. Dynamická kontrola stability (DSC) bráni strate priľnavosti 
kolies ich automatickým selektívnym pribrzďovaním.

Variabilné športové riadenie vrátane systému Servotronic1, 2 
sa postará o priame a agilné reakcie na pokyny volantom pri optimál-
nej námahe potrebnej na jeho ovládanie. Prevodový pomer riadenia 
sa mení v závislosti od uhla natočenia volantu. Vďaka tomu sa zlep-
šuje handling pri dynamickej jazde a zároveň sa znižuje námaha nut-
ná na točenie volantom pri parkovaní a manévrovaní.

Adaptívny podvozok1, 2 so znížením dokáže vodič ovládať pre do-
siahnutie kombinácie dynamiky a komfortu s najvyššou možnou 
bezpečnosťou. Vodič má k dispozícii prednastavené charakteristiky 
tlmičov voliteľné Ovládačom jazdného zážitku. Okrem štandardného 
režimu COMFORT je k dispozícii aj režim SPORT.

M Šport podvozok1, 2, znížený o 10 mm, charakterizuje športovej-
šie nastavenie. Okrem kratších pružín je vybavený aj tuhšími tlmičmi.

stanovené na báze novej testovacej normy WLTP a boli spätne prepočítané na údaje 
NEDC za účelom porovnateľnosti. [Pre tieto vozidlá môžu platiť iné než tu uvedené 
 hodnoty, pre stanovenie daní alebo iných platieb, súvisiacich (aj) s emisiami CO2].
Ďalšie informácie o spotrebe paliva a emisiách CO2 nájdete v technických údajoch 
a v cenníku.



Balík bezpečnostnej výbavy Driving Assistant1, 2, 5 obsahuje kame-
rové asistenčné systémy: Varovný systém opustenia jazdného pru-
hu, Kolízne varovanie, Asistent diaľkových svetiel a Speed Limit Info. 
Kolízne varovanie a Varovanie pred chodcami s funkciou mierneho 
brzdenia v meste upozorňuje na hrozbu kolízie pri rýchlosti jazdy od 
10 do 60 km/h, zatiaľ čo Varovný systém opustenia jazdného pruhu 
upozorní vodiča vibráciami vo volante na neželané vybočenie pri jaz-
de rýchlosťou nad cca. 70 km/h.

Speed Limit Info s indikáciou zákazu predbiehania1, 3 deteku-
je aktuálne rýchlostné obmedzenia aj zóny, kde nie je povolené 
predbiehanie a zobrazuje ich na info displeji v rámci prístrojového 
panela alebo na BMW Head-Up displeji1, 6.

Varovný systém opustenia jazdného pruhu1, 3 sleduje značenie 
na vozovke a upozorní vodiča na neželané vybočenie, prostredníctvom 
vibrácií vo volante, pri rýchlosti jazdy nad cca. 70 km/h. Ak vodič  
naznačí zámerné opustenie pruhu zapnutím smerovky, varovanie  
sa neaktivuje.

Balík výbavy Driving Assistant Plus1, 2, 4, 5  prináša zreteľné zvýše-
nie bezpečnosti a komfortu. Obsahuje Kolízne varovanie a Varovanie 
pred chodcami s funkciou mierneho brzdenia v meste, Varovný sys-
tém opustenia jazdného pruhu, Asistenta diaľkových svetiel, Speed 
Limit Info, Kamerový systém udržiavania rýchlosti s funkciou Stop & 
Go ako aj Asistenta pre hustú premávku.

Plnofarebný BMW Head-Up displej1, 5, 6 premieta pre jazdu rele-
vantné informácie na panel priamo do zorného poľa vodiča, čo mu 
umožní lepšie sa sústrediť na riadenie vozidla. Zobrazí informácie 
ako aktuálnu rýchlosť jazdy, navigačné pokyny, údaje od systému 
Speed Limit Info s indikáciou zákazu predbiehania, ako aj zoznamy 
položiek telefónneho adresára či zábavného systému.

Parkovací asistent1, 5 zjednodušuje pozdĺžne parkovanie. Systém 
počas jazdy nízkou rýchlosťou okolo zaparkovaných vozidiel preme-
riava potenciálne voľné miesta. Ak nájde vhodné miesto, Parkovací 
asistent prevezme riadenie, zatiaľ čo vodičovi ostane ovládanie pre-
vodovky, ako aj práca s akcelerátorom a brzdou. 

ASISTENČNÉ SYSTÉMY VODIČA.

1 K dispozícii ako doplnková výbava.
2 Funkčnosť môže byť obmedzená v tme, hmle alebo pri výraznom oslnení. 
3 Súčasť balíkov výbavy Driving Assistant a Driving Assistant Plus.
4 Nie je k dispozícii pre 216i.

5 K dispozícii iba v kombinácii s ďalšou výbavou.
6 Zobrazenie BMW Head-Up displeja nemusí byť plne viditeľné pri použití polarizačných sl-

nečných okuliarov. Presný obsah zobrazenia závisí od zvolenej doplnkovej výbavy. Pre po-
užitie displeja je potrebná ďalšia doplnková výbava.

BMW Personal CoPilot 
Podpora pre vaše rozhodnutia.

 Štandardná výbava   Doplnková výbava
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 Adaptívne LED predné svetlomety s tlmenými aj diaľkovými 
svetlami obsahujú aj smerovky s full-LED technológiou. Súčasťou 
balíka je aj systém BMW Selective Beam, odbočovacie svetlá, 
denné svetlá a Adaptívne predné svetlomety s variabilnou  
distribúciou pre vynikajúce osvetlenie vozovky a lepšiu viditeľnosť 
za tmy.

 BMW Emergency Call v prípade nehody automaticky nad-
viaže tiesňový telefonický hovor so strediskom integrovanej zá-
chrannej služby 112 – bez nutnosti použiť mobilný telefón. 
Núdzové volanie dokážete aktivovať aj manuálne, napríklad v prí-
pade ak ste sa stali svedkom nehody a chcete privolať pomoc 
iným účastníkom premávky.

 Asistent pre hustú premávku4, 5 vám pomôže v monotón-
nych situáciách na diaľnici: Pri rýchlosti do 60 km/h systém jedno-
ducho nechá vozidlo „plávať“ spolu s prúdom hustej premávky, 
čím redukuje stresový charakter situácie. Automaticky udržiava 
vzdialenosť od vozidla pred vami a reguluje vaše tempo až do úpl-
ného zastavenia – k čomu pridáva aj podporu v riadení.

 Dynamická kontrola stability (DSC) priebežne vyhodno-
cuje pohyby vozidla množstvom senzorov a stabilizuje ho zásahmi 
do motora, ako aj pribrzďovaním jednotlivých kolies, pri každom 
odhalení nestabilnej jazdnej situácie. Súčasťou funkčného arzenálu 
sú aj pohotovostný režim bŕzd, osúšanie bŕzd za mokra a Asistent 
rozjazdu do svahu.

 Hlavové airbagy pre prvý a druhý rad sedadiel sú súčasťou 
komplexného arzenálu airbagov vo vozidle. Pomocou špeciálnej 
vrstvy neprepustia letiace črepiny z rozbitých okien a celkovo po-
skytujú vysoko efektívnu ochranu pre hlavy pasažierov v prípade 
bočného nárazu.

 Kolízne varovanie s funkciou mierneho brzdenia  
v meste1, 3 upozorňuje na potenciálne kritické situácie s cieľom 
vyhnúť sa nehode. Ak hrozí náraz do vozidla idúceho alebo stoja-
ceho pred vami, systém aktivuje dvojstupňové varovanie a ak je 
to potrebné, pripraví brzdy do pohotovostného režimu pre okam-
žitú reakciu. V prípade núdze systém aktivuje brzdy s cieľom 
 výrazne znížiť rýchlosť kolízie.



UŽ VYŠE 40  
ROKOV KONEKTIVITY.
Koncentrácia na budúcnosť – od samého 
začiatku. Už v 70. rokoch minulého storo-
čia tvorilo BMW pokrok v oblasti prepo-
jenej mobility. Ďalší míľnik digitálnej 
budúcnosti prišiel v roku 1999: vozidlá so 
vstavanými SIM kartami. Nasledovali prvé 
online služby, Google služby a inovatívne 
zobrazovacie prvky, ako napríklad BMW 
Head-Up displej. V priebehu tohto pro-
cesu boli vždy stredobodom pozornosti 
záujmy zákazníka. BMW ako prvý výrobca 
prémiových automobilov umožnil na  
vybraných trhoch flexibilné objednávanie 
a platenie služieb cez obchod BMW 
ConnectedDrive Store9, z vozidla aj  
z domáceho počítača. S uvedením  
BMW Connected9 a technológie Open 
Mobility Cloud absolvuje BMW ďalší  
rozhodný krok do budúcnosti mobility.

VIAC NEŽ 20 SLUŽIEB  
V OBCHODE BMW CONNECTED 
DRIVE STORE. 
ConnectedDrive Services vám otvoria 
bránu do digitálneho sveta BMW. 
 Môžete využiť aplikácie so správami, po-
časím, online vyhľadávanie a takto mať 
aj počas jazdy vždy aktuálne informácie. 
 ConnectedDrive Services predstavujú 
základ pre objednávanie ďalších digitál-
nych služieb ako napríklad Concierge 
Service9 alebo Online Entertainment9, 
z obchodu ConnectedDrive Store9, kedy-
koľvek, kdekoľvek, jednoducho a flexibilne.

NONSTOP KONTAKT 
VĎAKA BMW CONNECTED.
Mám skutočne zamknuté dvere auta? 
Kedy mám odísť z kancelárie ak chcem 
stihnúť večeru vo vychytenej talianskej 
reštaurácii a ako tam trafím? BMW 
Connected9 ako váš asistent osobnej 
mobility vám jednoducho odpovie na 
tieto aj ďalšie otázky. Priamo vás pre-
pojí s vaším vozidlom, dá vám prístup 
k rozličným funkciám pred cestou 
aj počas nej, vďaka čomu bude každá 
jazda jednoduchšia a komfortnejšia.

1 Vyžaduje si výbavu BMW ConnectedDrive Services.
2 iPhone a Apple Watch nie sú súčasťou BMW Connected.
3 K dispozícii ako doplnková výbava.

KONEKTIVITA, INFORMÁCIE A ZÁBAVA.

CONCIERGE SERVICE

Bude zajtra v Ríme slnečno? Kedy 
mám odlet a kde je najlepšia reštaurá-
cia v meste? Concierge Service1, 3, 9 
vám pomôže pri cestovaní a podporí 
každú vašu požiadavku, na povel tla-
čidla, individuálne, osobne a rýchlo. 
Kdekoľvek ste, čokoľvek potrebujete.
Obdobie platnosti sú tri roky.

BMW Connected1, 3, 9 dokáže používateľa 
upozorniť na odporúčaný čas odjazdu, 
cez kompatibilný smartfón alebo  
hodinky smart watch2, aby dorazil do 
cieľa cesty včas. Systém vypočíta  
odporúčaný čas odjazdu so zahrnutím 
informácií o premávke v reálnom čase.

UPOZORNENIE NA  
ČAS ODJAZDU

Príprava pre Apple CarPlay® 1, 4, 8, 9 pod-
poruje komfortné bezdrôtové využitie  
vybraných funkcií zariadenia iPhone® 
vo vozidle. To umožňuje zobraziť  
a ovládať pomocou užívateľského roz-
hrania a hlasového ovládania vozidla 
obsah smartfónu vrátane hudby,  
textových správ, správ iMessages,  
telefonovania, Siri, navigácie aj  
vybraných externých aplikácií.

PRÍPRAVA PRE  
APPLE CAR PLAY®

BMW ConnectedDrive 
Spojenie s technológiou zajtrajška.

V BMW RADU 2 ACTIVE TOURER  
A GRAN TOURER.

4 Kompatibilita Apple CarPlay® a podporovaných funkcií závisí od modelového roku  
a nainštalovaného softvéru na zariadení iPhone®. Pri každom použití Prípravy pre  
Apple CarPlay® sa na užívateľov iPhone odosielajú vybrané údaje o vozidle. Za ďalšie 
spracovanie údajov je zodpovedný výrobca mobilného telefónu.
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Komfortný vstup3 umožní otvoriť predné dvere vozidla, vrátane ba-
tožinového priestoru, bez aktívneho použitia kľúča. Stačí, ak má vo-
dič kľúč pri sebe, napríklad vo vrecku. Dvere sa následne odomknú 
automaticky, jednoduchým dotykom kľučky alebo otváracieho tla-
čidla batožinového priestoru.

Vďaka variabilným možnostiam nastavenia zadného sedadla 
je k dispozícii ešte vyššia flexibilita využitia vnútorného a batožinové-
ho priestoru. Operadlo je delené a sklopné v pomere 40:20:40 a dá 
sa nastaviť do jednej zo šiestich možných pozícií. Sedadlo je delené 
v pomere 60:40 a dá sa pozdĺžne posúvať v rozsahu 130 mm3, 6, 7.

Tretí rad3, 5, tvorený dvoma samostatne sklápateľnými sedadlami 
v smere jazdy, ponúka miesto dvom ďalším pasažierom. Pre kom-
fortný prístup sa sedadlá druhého radu sklápajú dopredu pomocou 
funkcie Easy-Entry.

Balík so zväčšeným počtom odkladacích priestorov ponúka 
množstvo úložných možností v interiéri aj batožinovom priestore. 
Okrem iného obsahuje zadnú lakťovú opierku s dvoma držiakmi 
nápojov spolu so sieťkami na zadnej strane predných operadiel. 
12V zásuvky v stredovej konzole vzadu a v batožinovom priestore 
ponúkajú ďalšie možnosti pripojenia rozličných elektrických 
zariadení.

Elektronická parkovacia brzda sa pohodlne aktivuje tlačidlom 
na stredovej konzole. Má nielen výnimočne jednoduchú obsluhu,  
ale svojím kompaktným dizajnom ušetrí množstvo potenciálneho  
odkladacieho priestoru.

Stmavené zadné sklo a zadné bočné okná3 sú vybavené tóno-
vaním, ktoré zmierni prehrievanie interiéru na priamom slnku. Výraz-
nejšie stmavenie za B-stĺpikmi odfiltruje viac slnečného svetla. 
Tónované sklá neobmedzujú výhľad z interiéru, chránia však zadné 
sedadlá pred pohľadmi zvonku.

Oddeľujúca sieť3, ktorú je možné namontovať za druhý rad seda-
diel, bráni batožine preniknúť do priestoru pre posádku, napríklad pri 
prudkom brzdení. Keď je celé operadlo druhého radu sklopené, sieť 
sa dá napnúť aj za predné sedadlá.

Elektrické nastavovanie3 výrazne zvýši komfort ovládania pred-
ných sedadiel. Tlačidlo pamäťovej funkcie umožní uložiť požadované 
nastavenie vodičovho sedadla, spolu s nastavením vonkajších zrka-
diel a obnoviť ich dotykom tlačidla.

5 K dispozícii iba pre BMW radu 2 Gran Tourer.
6 Štandardná výbava pre BMW radu 2 Gran Tourer.
7 Nie je k dispozícii pre 225xe iPerformance.

8 K dispozícii iba v kombinácii s navigačným systémom.
9 Predpokladaná dostupnosť na Slovensku je od novembra 2018.



ZÁKLADNÁ VÝBAVA.

Objavte viac pomocou aplikácie BMW Katalógy. Teraz k dispozícii pre váš smartfón aj tablet.

 Interiérové lišty Oxide Silver Dark matné s ozdobnými lištami čiernymi 
vysokolesklými dodávajú kokpitu modernú estetiku, orientovanú jed-
noznačne na vodiča. 

Vybraný rozsah štandardnej výbavy: 
16-palcové disky z ľahkej zliatiny V-spoke style 4711, 2  
Halogénové predné svetlomety  
Športový kožený volant3  
Klimatizácia4  
Rádio Media so 6,5-palcovým farebným LCD displejom a USB portom  
Ovládač jazdného zážitku s ECO PRO režimom  
Nastavovanie zadného sedadla5, 6  
Zadné operadlo delené v pomere 40:20:40  
Balík so zväčšeným počtom odkladacích priestorov











1 Nie je k dispozícii pre 225xe iPerformance.
2 Nie je k dispozícii pre 220i, 218d, 218d xDrive, 220d a 220d xDrive Gran Tourer.
3 Kožený volant je štandardnou výbavou pre 216i, 218i, 216d, 218d a 218d xDrive.

 16-palcové disky z ľahkej zliatiny V-spoke style 4711, 2 Reflex Silver,  
7J x 16, pneumatiky 205/60 R16.

 Štandardné sedadlá, čalúnené látkou Grid Anthracite, kombinujú mo-
derný vzhľad a vysoký komfort sedenia.

4 Automatická klimatizácia je štandardnou výbavou pre 225xe iPerformance.
5 Štandardná výbava pre BMW radu 2 Gran Tourer.
6 Nie je k dispozícii pre 225xe iPerformance.
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 Štandardná výbava   Doplnková výbava

 Interiéru dominuje moderná estetika, ktorá zároveň vyjadruje sofistikova-
ný charakter modelu Luxury Line. Sedadlá sú štandardne čalúnené kožou 
Dakota Mocha s perforáciou a poskytujú vyšší komfort sedenia. Sú harmo-
nicky zladené s interiérovými lištami v drevenom spracovaní Fineline Stream 
a ozdobnými lištami Pearl Chrome, pre nezameniteľnú atmosféru vysokej 
kvality.

MODEL LUXURY LINE.

Luxury Line – výbava exteriéru:
BMW obličky s prednými hranami zvislých líšt vo vysokolesklom 
chrómovanom spracovaní
Predný nárazník so špecifickými dizajnovými prvkami vo vysokolesklom 
chrómovanom spracovaní
17-palcové disky z ľahkej zliatiny Multi-spoke style 547;  
k dispozícii sú aj ďalšie kolesá
Lemovanie bočných okien a kryty pontónov dverí v spracovaní eloxovaný 
hliník, základne a držiaky vonkajších zrkadiel v matnom čiernom spracovaní
Zadný nárazník so špecifickými dizajnovými prvkami vo vysokolesklom 
chrómovanom spracovaní











Luxury Line – výbava interiéru:
Prahové lišty vpredu v hliníkovom spracovaní s nápisom „BMW“
Sedadlá čalúnené kožou Dakota Black s exkluzívnou perforáciou; 
k dispozícii sú aj ďalšie čalúnenia
Športový kožený volant s multifunkčným ovládaním
Kľúč od vozidla s chrómovaným zdobením
Drevené interiérové lišty Fineline Stream s ozdobnými lištami 
Pearl Chrome; k dispozícii sú aj ďalšie lišty
Exkluzívne LED svetelné pásy v obkladoch dverí
Palubná doska a stredová konzola s kontrastným prešívaním  
(podľa farby čalúnenia)











 Dynamický a zároveň ele-
gantný: Športový kožený volant 
s tlačidlami multifunkčného ovlá-
dania, integrovanými do prieč-
nych ramien, pre ideálny dosah. 

 17-palcové disky z ľahkej  
zliatiny Multi-spoke style 547, 
7,5J x 17, pneumatiky 205/55 
R17.



MODEL SPORT LINE.

Objavte viac pomocou aplikácie BMW Katalógy. Teraz k dispozícii pre váš smartfón aj tablet.

 Športový kožený volant s multi-
funkčným ovládaním dodáva inte-
riéru podobne výrazné športové 
korenie ako obkladové lišty v spra-
covaní jemne pozdĺžne brúsený hli-
ník s ozdobnými lištami Pearl 
Chrome.

Sport Line – výbava exteriéru:
BMW obličky s prednými hranami zvislých líšt vo vysokolesklom čiernom 
spracovaní
Predný nárazník so špecifickými dizajnovými prvkami vo vysokolesklom 
čiernom spracovaní
17-palcové disky z ľahkej zliatiny Double-spoke style 549;  
k dispozícii sú aj ďalšie kolesá
Kryty vonkajších zrkadiel vo farbe karosérie, alternatívne vo farbe Black
Zadný nárazník so špecifickými dizajnovými prvkami vo vysokolesklom 
čiernom spracovaní










Model Sport Line – výbava interiéru:
Prahové lišty vpredu v hliníkovom spracovaní s nápisom „BMW“
Športové predné sedadlá čalúnené kombináciou látka/Sensatec 
Anthracite so sivým alebo oranžovým zvýraznením; k dispozícii  
sú aj ďalšie čalúnenia
Športový kožený volant s multifunkčným ovládaním
Kľúč od vozidla s chrómovaným zdobením
Interiérové lišty vo vysokolesklom čiernom spracovaní s ozdobnými 
lištami Pearl Chrome; k dispozícii sú aj ďalšie lišty
Exkluzívne LED svetelné pásy v obkladoch dverí
Palubná doska a stredová konzola s kontrastným prešívaním  
(podľa farby čalúnenia)











Výbava 26 | 27

 Štandardná výbava   Doplnková výbava

 17-palcové disky z ľahkej zliatiny 
Double-spoke style 549, 7,5J x 17, 
runflat pneumatiky 205/55 R17.

 Čistá estetika na všetkých se-
dadlách.  Športové sedadlá čalúne-
né kombináciou látka/Sensatec 
Anthracite s oranžovým zvýrazne-
ním poskytujú stabilnú oporu aj 
v dynamických zákrutách.



MODEL M ŠPORT.

Objavte viac pomocou aplikácie BMW Katalógy. Teraz k dispozícii pre váš smartfón aj tablet.

 M kožený volant s multifunkč-
ným ovládaním a interiérové lišty 
Aluminium Hexagon s ozdobnými 
lištami Pearl Chrome kombinujú 
športovú funkčnosť s dynamickou 
atmosférou. 

Model M Šport – výbava exteriéru:  
M aerodynamický balík s predným nástavcom, bočnými prahovými 
nástavcami a zadným nástavcom s vložkou difúzora v metalíze  
Dark Shadow
BMW obličky s prednými hranami zvislých líšt vo vysokolesklom  
čiernom spracovaní
LED hmlové svetlomety1

17-palcové M disky z ľahkej zliatiny Double-spoke style 483 M, 
alternatívne 18-palcové M disky z ľahkej zliatiny  
Double-spoke style 486 M
M Šport podvozok1, znížený, alternatívne štandardný podvozok
BMW Individual lesklé čierne lišty Shadow Line, alternatívne  
Chrome Line exteriér
M označenie na bokoch
Exkluzívny metalický lak Estoril Blue; k dispozícii sú aj ďalšie farby















1 Nie je k dispozícii pre 225xe iPerformance.
2 Iba v kombinácii so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou.

Model M Šport – výbava interiéru:  
M prahové lišty vpredu a M opierka pre nohu vodiča
Športové predné sedadlá čalúnené kombináciou látka Micro  
Hexagon/Alcantara Anthracite1; k dispozícii sú aj ďalšie čalúnenia
M kožený volant s multifunkčným ovládaním
BMW Individual strop Anthracite
Palubná doska a stredová konzola s kontrastným prešívaním
Interiérové lišty Aluminium Hexagon s ozdobnými lištami Pearl Chrome; 
k dispozícii sú aj ďalšie lišty
Skrátená radiaca páka s označením M2

Exkluzívne LED svetelné pásy v obkladoch dverí
Kľúč od vozidla s exkluzívnym označením M
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 Štandardná výbava   Doplnková výbava

 17-palcové M disky z ľahkej zliatiny Double-spoke style 483 M, 7,5J x 17, 
pneumatiky 205/55 R17.

 18-palcové M disky z ľahkej zliatiny Double-spoke style 486 M, 8J x 18, 
runflat pneumatiky 225/45 R18.

 Športové sedadlá čalúnené ko-
žou Dakota Black s modrým zvýraz-
nením vytvárajú v kabíne čistú 
pretekársku atmosféru.



BMW iPERFORMANCE.
BMW 225xe iPerformance Active Tourer vo svojej plug-in hybridnej koncepcii kombinuje benzínový 3-valec BMW TwinPower 
Turbo s výkonom 100 kW (136 k) a elektromotor s výkonom 65 kW (88 kW). Systémový výkon celej sústavy je 165 kW (224 k). 
Štandardný elektrický pohon xDrive zabezpečí najlepšiu možnú trakciu a bezpečnú smerovú stabilitu. Súhru všetkých kompo- 
nentov pohonu koordinuje inteligentný manažment energie. V závislosti od zvoleného režimu pohonu a stavu nabitia batérie 
dokáže elektromotor poháňať vozidlo buď samostatne, alebo poskytne podporu benzínovému agregátu. Počas jazdy s uvoľ-
neným akcelerátorom a pri brzdení elektrický motor vo funkcii generátora premieňa kinetickú energiu vozidla na elektrickú, 
ktorou následne nabíja vysokonapäťovú lítium-iónovú batériu. Pri čisto elektrickej jazde má vozidlo dojazd približne do 41 km  
a maximálnu rýchlosť 125 km/h. Kombinovaná spotreba paliva je [2,3 – 2,5] l/100 km, pri emisiách CO2 na úrovni [52 – 57] g/km. 
Batériu je možné nabíjať z bežnej domácej elektrickej zásuvky, alebo ešte komfortnejšie cez zariadenie BMW i Wallbox. 
V oblasti, kde sú dostupné, dokáže vozidlo využiť aj verejné nabíjacie stanice.

BMW 225xe Active Tourer plug-in hybrid.

Lítium-iónová  
vysokonapäťová batéria

Elektromotor
Benzínový 3-valec  
BMW TwinPower Turbo
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Konektor pre nabíjanie vysokonapäťovej batérie vozidla sa nachádza pod 
krytom na ľavej strane vozidla za predným blatníkom. Pred nepriaznivým 
vplyvom okolia je chránený špeciálnym tesnením. LED svetelný prstenec 
okolo konektora indikuje aktuálny stav nabíjania vozidla.

Technológia BMW eDrive kombinuje v modeloch BMW iPerformance to 
najlepšie z oboch svetov: čisto elektrickú jazdu s nulovými lokálnymi  
emisiami (napr. v meste), spolu s dynamickým štýlom a dlhším maximálnym 
dojazdom. Inteligentný manažment energie koordinuje interakciu medzi 
elektrickým a spaľovacím motorom tak, aby oba dosiahli svoju maximálnu 
efektivitu.

Uvedené hodnoty jazdných výkonov, spotreby paliva a emisií CO2 platia pre vozidlá  
so štandardnou prevodovkou. Hodnoty v hranatých zátvorkách [ ] platia pre vozidlá 
s prevodovkou Steptronic.

Ďalšie informácie o spotrebe paliva a emisiách CO2 nájdete v technických údajoch 
alebo u vášho miestneho BMW partnera.



TO NAJLEPŠIE Z VÝBAVY.

Objavte viac pomocou aplikácie BMW Katalógy. Teraz k dispozícii pre váš smartfón aj tablet.

1 K dispozícii iba pre BMW radu 2 Gran Tourer.
2 K dispozícii iba pre 218d, 218d xDrive, 220d a 220d xDrive.

 LED hmlové svetlomety8 zlepšujú viditeľnosť na krátku vzdialenosť 
v hmle alebo zrážkach a tým zvyšujú bezpečnosť. Farba ich osvetlenia je 
pozoruhodne podobná dennému svetlu. Zároveň majú nižšiu spotrebu 
energie a veľmi dlhú životnosť. Hmlové svetlomety pridajú prednej časti vo-
zidla moderný high-tech výzor.

 Adaptívne LED predné svetlomety s tlmenými aj diaľkovými svetlami 
obsahujú aj smerovky s full-LED technológiou. Súčasťou balíka je aj systém 
BMW Selective Beam, odbočovacie svetlá, denné svetlá a Adaptívne pred-
né svetlomety s variabilnou distribúciou pre vynikajúce osvetlenie vozovky 
a lepšiu viditeľnosť za tmy.

 Keď je panoramatická sklenená 
strecha otvorená, interiér sa napĺňa 
čerstvým vzduchom. Keď je zatvo-
rená, zalieva kabínu denným svet-
lom pre príjemnú atmosféru. Otvára 
a zatvára sa plne automaticky na 
povel tlačidla, ako aj diaľkovým ovlá-
daním v kľúči a je vybavená funkciou 
nadvihnutia, odsunutia, slnečnou 
roletou a veterným deflektorom.

 Komfortný vstup umožní otvoriť predné dvere vozidla, vrátane batožino-
vého priestoru, bez aktívneho použitia kľúča. Stačí, ak má vodič kľúč pri sebe, 
napríklad vo vrecku. Dvere sa následne odomknú automaticky, jednodu-
chým dotykom kľučky alebo otváracieho tlačidla batožinového priestoru.

 Pozdĺžne strešné nosiče v spracovaní matne leštený hliník sú základom 
pre multifunkčný strešný nosič BMW.  

 Chrome Line exteriér obsahuje atraktívne ozdobné prvky z vysokolesklé-
ho hliníka a kontrastnej matnej čiernej farby.

3 Nie je k dispozícii pre 216i, 218i, 220i a 216d.
4 6-stupňová prevodovka Steptronic pre 225xe iPerformance.
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 Štandardná výbava   Doplnková výbava

  Vďaka tesne odstupňovaným prevodom a rýchlym zmenám otáčok za-
bezpečí 8-stupňová prevodovka Steptronic3, 4 vyšší komfort, hladšie radenie 
a nižšiu spotrebu paliva.

  7-stupňová prevodovka Steptronic s dvojspojkovou technológiou5, 6 po-
núka mimoriadne rýchle aj hladké radenie, vysoký komfort a nízku  
spotrebu paliva.

 8-stupňová prevodovka Steptronic Sport2 ponúka mimoriadne dynamic-
ké radenie. V automatickom aj manuálnom režime, voliacou pákou aj pádla-
mi na volante.

 Tretí rad1, tvorený dvoma samo-
statne sklápateľnými sedadlami 
v smere jazdy, ponúka miesto dvom 
ďalším pasažierom.

 Zadné sedadlo má tri plnohod-
notné miesta na sedenie. Operadlo 
je delené a sklopné v pomere 
40:20:40.

 Odomykanie sklápania zadného operadla je možné aj pohodlne na diaľ-
ku, tlačidlom z batožinového priestoru.7

 Variabilita využitia batožinového priestoru výrazne narastá vďaka viace-
rým možnostiam nastavovania zadného sedadla s deleným operadlom.7

 Balík so zväčšeným počtom odkladacích priestorov ponúka množstvo 
úložných možností v interiéri aj batožinovom priestore.

 Oddeľujúca sieť za druhým radom sedadiel bráni batožine preniknúť do 
priestoru pre posádku.

5 K dispozícii iba pre 216d a 218i Gran Tourer a Active Tourer.
6 Štandardná výbava pre 220i Gran Tourer a Active Tourer.

7 Štandardná výbava pre BMW radu 2 Gran Tourer.
8 Nie je k dispozícii pre 225xe iPerformance.



TO NAJLEPŠIE Z VÝBAVY.

Objavte viac pomocou aplikácie BMW Katalógy. Teraz k dispozícii pre váš smartfón aj tablet.

1 Zobrazenie BMW Head-Up displeja nemusí byť plne viditeľné pri použití polarizačných  
slnečných okuliarov. Presný obsah zobrazenia závisí od zvolenej doplnkovej výbavy. 
Pre použitie displeja je potrebná ďalšia doplnková výbava. 

2 Štandardná výbava pre 225xe iPerformance.
3 V rámci funkcií BMW ConnectedDrive dokáže systém v niektorých európskych krajinách 

vykonávať automatickú aktualizáciu máp počas obdobia troch rokov, s frekvenciou až 
štyrikrát do roka, bez licenčných poplatkov.

 Harman Kardon 7.1 Surround Sound systém s dvanástimi reproduktormi 
bol optimalizovaný pre zvukové prostredie interiéru vozidla s cieľom zaručiť 
výnimočný akustický zážitok. Výkonné vysokotónové aj hlbokotónové re-
produktory vytvárajú mohutný a dynamický zvuk. Elegantné hliníkové kryty 
reproduktorov s nápismi „Harman/Kardon“ generujú prvotriedny vizuálny 
dojem.

 Automatická klimatizácia s 2-zónovou reguláciou2 umožňuje samostat-
né nastavovanie teploty a rýchlosti prúdenia vzduchu pre vodiča a predné-
ho spolujazdca. Obsahuje tiež automatickú recirkuláciu vzduchu (AAR), 
mikrofilter s aktívnym uhlím, ako aj kondenzačný a solárny senzor.

 Plnofarebný BMW Head-Up 
displej1, 8 premieta pre jazdu relevant-
né informácie na panel priamo do 
zorného poľa vodiča, čo mu umožní 
lepšie sa sústrediť na riadenie vo-
zidla. Zobrazí informácie ako aktuál-
nu rýchlosť jazdy, navigačné pokyny, 
údaje od systému Speed Limit Info 
s indikáciou zákazu predbiehania, 
ako aj zoznamy položiek telefónne-
ho adresára či zábavného systému.

 Príprava pre Apple CarPlay® 5, 8, 9 podporuje komfortné bezdrôtové využi-
tie vybraných funkcií zariadenia iPhone® vo vozidle. To umožňuje zobraziť  
a ovládať pomocou užívateľského rozhrania a hlasového ovládania vozidla 
obsah smartfónu vrátane hudby, textových správ, správ iMessages, telefo-
novania, Siri, navigácie aj vybraných externých aplikácií.

 Mobilná kompatibilita vrátane bezdrôtového nabíjania4 obsahuje bezdrô-
tový nabíjací port a dodatočný USB port. Strešná anténa zlepšuje príjem 
mobilného signálu. Súčasne môžu byť cez Bluetooth pripojené dva mobilné 
telefóny a jeden audio prehrávač. Ďalšie súčasti výbavy: Bluetooth  Office 
a technická príprava pre WiFi hotspot6.

4 Podporuje induktívne nabíjanie pre mobilné telefóny, kompatibilné so štandardom Qi. 
Pre vybrané telefóny, ktoré nepodporujú štandard Qi, sú k dispozícii špeciálne nabíjacie 
puzdrá, v ponuke Originálneho BMW príslušenstva. 

5 Kompatibilita a podporované funkcie Apple CarPlay® závisia od modelového roku a soft-
véru, inštalovaného na zariadení iPhone®. Pri každom použití Prípravy pre Apple CarPlay® 
sa na užívateľov iPhone odosielajú vybrané údaje o vozidle. Za ďalšie spracovanie 
údajov je zodpovedný výrobca mobilného telefónu.
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 Výbava obsahuje vstavaný WiFi hotspot6, 9 s využitím LTE štandardu, ktorý 
umožní platené pripojenie na internet. Vozidlo je pripojené pomocou integ-
rovanej SIM karty, na základe platenej zmluvy s poskytovateľom služby.

 Cúvacia kamera8 zlepšuje orientáciu pri cúvaní rýchlosťou do 15 km/h, 
napríklad pri parkovaní. Zobrazuje oblasť za vozidlom na displeji systému 
iDrive. Interaktívne vodiace čiary pre naznačenie vzdialenosti a priemeru 
otáčania vozidla pomáhajú vodičovi pri manévrovaní. Prekážky sú vyznače-
né farebne.

 Navigačný systém Plus3 obsahu-
je BMW Head-Up displej1, ovládač 
iDrive Touch Controller, integrovaný 
8,8-palcový dotykový displej a prí-
strojový panel s 5,7-palcovým TFT 
displejom s vysokým rozlíšením. 
Práca so systémom je intuitívna, 
pomocou ovládača iDrive Touch 
Controller, tlačidlami priamej voľby 
menu, ôsmimi funkčnými predvoľ-
bami, hlasovým ovládaním, prípad-
ne dotykovou obrazovkou  
s interaktívnymi oknami.

 Parkovací asistent8 zjednodušuje pozdĺžne parkovanie. Systém počas 
jazdy nízkou rýchlosťou okolo zaparkovaných vozidiel premeriava potenciál-
ne voľné miesta. Ak nájde vhodné miesto, Parkovací asistent prevezme  
riadenie, zatiaľ čo vodičovi ostane ovládanie prevodovky, ako aj práca  
s akcelerátorom a brzdou.

 Balík výbavy Driving Assistant Plus7, 8 prináša zreteľné zvýšenie bez-
pečnosti a komfortu. Obsahuje Kolízne varovanie a Varovanie pred chod-
cami s funkciou mierneho brzdenia v meste, Varovný systém opustenia 
jazdného pruhu, Asistenta diaľkových svetiel, Speed Limit Info, Kamerový 
systém udržiavania rýchlosti s funkciou Stop & Go ako aj Asistenta pre 
hustú premávku.

6 WiFi hotspot umožňuje vo vozidle využitie internetu s maximálnym LTE štandardom.  
Využitie je spoplatnené. Predpokladaná dostupnosť na Slovensku je od novembra 2018.

7 Funkčnosť môže byť obmedzená v tme, hmle alebo pri výraznom oslnení.
8 K dispozícii iba v kombinácii s ďalšou výbavou.
9 Predpokladaná dostupnosť na Slovensku je od novembra 2018.



PALETA FARIEB EXTERIÉRU.

Objavte viac pomocou aplikácie BMW Katalógy. Teraz k dispozícii pre váš smartfón aj tablet.

 Uni lak 300 Alpine White1  Metalíza 475 Black Sapphire2

[Vzorkovník] Tu zobrazený vzorkovník má za úlohu sprostredkovať vám prvé dojmy z fa-
rieb a materiálov pre vaše BMW. Podľa skúseností v jednotlivých prípadoch však nemusia 
tlačiarenské farby presne reprodukovať originálny farebný tón. Prediskutujte preto výber fa-
rieb so svojím BMW partnerom alebo vo vašej pobočke. Tam vám okrem toho môžu naživo 
odprezentovať originálne vzorky a pomôcť vám pri špeciálnych požiadavkách.

[ BMW Konfigurátor ] Využite Konfigurátor na vytvorenie vášho vlastného 
individualizovaného BMW. K dispozícii máte kompletný výber aktuálnych motorov,  
farieb a výbavy. Viac informácií nájdete na stránke www.bmw.sk/configurator

 Uni lak 668 Black

 Metalíza A83 Glacier Silver2  Metalíza A96 Mineral White2 Metalíza A89 Imperial Blue s briliantovým 
efektom

 Metalíza B39 Mineral Grey2  Metalíza B53 Sparkling Brown Metalíza C2S Jucaro Beige
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1 Štandardná výbava pre model M Šport.
2 Doplnkovo dostupné pre model M Šport.
3 K dispozícii výlučne pre model M Šport.

MODEL M ŠPORT

 Metalíza C06 Flamenco Red 
s briliantovým efektom

 Metalíza B45 Estoril Blue3 Metalíza C1X Sunset Orange

 Metalíza C10 Mediterranean Blue



INTERIÉROVÉ FARBY.

Objavte viac pomocou aplikácie BMW Katalógy. Teraz k dispozícii pre váš smartfón aj tablet.

 Základná výbava Látka Grid  
EGAT Anthracite1

 Základná výbava
 Model Sport Line

Kombinácia  
látka/Sensatec  
KFL1 Anthracite, 
sivé zvýraznenie2

 Základná výbava Látka Race  
ERL1 Anthracite, 
sivé zvýraznenie2

K dispozícii s:

 Základná výbava
 Model Luxury Line 
 Model Sport Line

 Základná výbava
 Model Luxury Line
 Model Sport Line

Sensatec  
KCSW Black

Sensatec  
KCCX Oyster

K dispozícii s:SENSATEC

LÁTKA

 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Šport

 Model M Šport

 Model Luxury Line 
 Model Sport Line 
 Model M Šport

 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Šport

Koža Dakota 
PDSW Black 
s perforáciou, sivé 
zvýraznenie

Koža Dakota 
PDOA Oyster 
s perforáciou, sivé 
zvýraznenie

Koža Dakota 
PDMY Mocha  
s perforáciou

Koža Dakota 
PDN4 Black 
s perforáciou,  
modré zvýraznenie

 Základná výbava Koža Dakota 
LCSW Black

K dispozícii s:KOŽA

 Model Sport Line Kombinácia  
látka/Sensatec  
KFIX Anthracite, 
oranžové 
zvýraznenie

K dispozícii s:
KOMBINÁCIA  
LÁTKA/SENSATEC

 Model M Šport Kombinácia látka 
Micro Hexagon/
Alcantara  
HMAT Anthracite, 
modré zvýraznenie

K dispozícii s:

KOMBINÁCIA  
LÁTKA/ 
ALCANTARA

Vezmite, prosím, na vedomie, že aj pri bežnom používaní môžu po určitom čase vzniknúť 
na čalúnení neodstrániteľné nečistoty. Tie môžu byť spôsobené predovšetkým oblečením, 
ktoré púšťa farbu.

Farba interiéru závisí od zvolenej farby čalúnenia.
1 K dispozícii iba v kombinácii so štandardnými sedadlami.
2 K dispozícii iba v kombinácii so športovými sedadlami.
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 Základná výbava
 Model Luxury Line 
 Model Sport Line 
 Model M Šport

 Model M Šport

 Základná výbava
 Model Luxury Line 
 Model Sport Line 
 Model M Šport

4LU Vysokolesklé 
čierne, ozdobné lišty 
Pearl Chrome

4WE Aluminium 
Hexagon, ozdobné 
lišty Pearl Chrome 

4LS Hliník jemne 
pozdĺžne brúsený, 
ozdobné lišty Pearl 
Chrome

 Základná výbava
 Model Luxury Line 
 Model Sport Line 
 Model M Šport

BMW Individual 
strop  
775 Anthracite

BMW INDIVIDUAL 
STROP

 Model Luxury Line 
 Model Sport Line

 Základná výbava

4LZ Drevené lišty 
Fineline Tide  
s ozdobnými lištami 
Pearl Chrome

 Základná výbava
 Model Luxury Line 
 Model Sport Line 
 Model M Šport

4LR Drevené lišty 
Fineline Stream 
s ozdobnými lištami 
Pearl Chrome

4FS Oxide Silver 
Dark matné, ozdob-
né lišty vysokolesklé 
čierne

K dispozícii s:
INTERIÉROVÉ  
LIŠTY

K dispozícii s:



KOLESÁ A PNEUMATIKY.

Objavte viac pomocou aplikácie BMW Katalógy. Teraz k dispozícii pre váš smartfón aj tablet.

1 Nie je k dispozícii pre 220i, 218d, 218d xDrive, 220d a 220d xDrive Gran Tourer.
2 Nie je k dispozícii pre 225xe iPerformance.
3 Štandard pre 220i, 218d, 218d xDrive, 220d a 220d xDrive Gran Tourer.

 16-palcové disky z ľahkej  
zliatiny Turbine styling 4721, 2  
Orbit Grey, leštené, BMW  
EfficientDynamics, 7J x 16,  
pneumatiky 205/60 R16.

 16-palcové disky z ľahkej  
zliatiny V-spoke style 4711, 2 Reflex 
Silver, 7J x 16, pneumatiky 
205/60 R16.

 16-palcové disky z ľahkej  
zliatiny Double-spoke style 4731, 2 
Reflex Silver, 7J x 16, pneumatiky 
205/60 R16.

 17-palcové disky z ľahkej  
zliatiny Multi-spoke style 546,  
7,5J x 17, pneumatiky 205/55 R17.

 18-palcové disky z ľahkej zliatiny Y-spoke style 484 Ferric Grey, leštené, 
8J x 18, runflat pneumatiky 225/45 R18.

 17-palcové disky z ľahkej  
zliatiny Double-spoke style 385 
Reflex Silver, 7,5J x 17,  
pneumatiky 205/55 R17.

 17-palcové disky z ľahkej  
zliatiny V-spoke style 4793 Reflex 
Silver, 7,5J x 17, pneumatiky 
205/55 R17.

 18-palcové disky z ľahkej zliatiny 
Star-spoke style 512, 8J x 18, runflat 
pneumatiky 225/45 R18.
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ORIGINÁLNE BMW PRÍSLUŠENSTVO.

 Skladací zadný nosič na bicykle Compact je ľahký, zároveň však pevný, 
s nosnosťou do 60 kg. Rýchlo a bezpečne sa namontuje na hák ťažného 
zariadenia a odvezie dva bicykle, aj elektrické. V poskladanom stave sa 
zmestí do batožinového priestoru na miesto chránené pred znečistením 
a poškodením.

 Univerzálny držiak má nastaviteľnú veľkosť a pripevňuje sa k samostatne 
dostupnému základnému nosiču Travel & Comfort systému. Poskytne pevné 
ukotvenie pre viaceré tablety Apple a Samsung od 7 do 11 palcov v bezpeč-
nostnom puzdre Travel & Comfort. Dá sa otáčať o 360°, naklápať a uzamknúť 
v želanej pozícii.

 Pevná protišmyková vode 
odolná rohož s vyvýšenými okraj-
mi po celom obvode ochráni  
batožinový priestor pred znečis-
tením a vlhkosťou.

Objavte bohatú ponuku inovatívnych riešení pre exteriér, interiér, komunikáciu a informácie, 
ako aj prepravné a batožinové systémy. Váš BMW partner vám ochotne poradí ohľadom 

kompletnej ponuky Originálneho BMW príslušenstva a poskytne vám aj špeciálny katalóg 
príslušenstva. Viac informácií nájdete na adrese www.bmw.sk/accessories

 19-palcové BMW M Perfor-
mance disky z ľahkej zliatiny 
Double-spoke style 766 M Bico-
lour Black, matné a leštené. 
Sada kompletných letných kolies 
s runflat pneumatikami a senzor-
mi merania tlaku.

 Moderný strešný box vo farbe 
Black s bokmi vo farbe Titanium 
 Silver má objem 420 litrov a je 
vhodný pre všetky systémy streš-
ných nosičov BMW. Dá sa otvárať 
z oboch strán a je vybavený trojitými 
centrálnymi zámkami na každej 
strane, pre jednoduché nakladanie 
a ochranu pred krádežou.

 Head-Up obrazovka, v kombi-
nácii so smartfónovým rozhraním, 
zobrazí informácie o vozidle aj 
navigačné pokyny v zornom poli 
vodiča.

 Rozmerovo presné rohože do 
každého počasia s vyvýšenými 
okrajmi a elegantným dizajnom 
spoľahlivo ochránia priestor pre 
nohy vpredu pred vlhkosťou 
a znečistením.



BMW RADU 2 ACTIVE TOURER.

TECHNICKÉ  
ÚDAJE.

www.bmw.sk/configurator
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Hmotnosť

Pohotovostná hmotnosť EU (xDrive)1 kg 1425 1430 [1460] [1480] 1495 [1505] 1520 [1555] 
(1595 [1615]) [1545] ([1615]) ([1735])

Celková hmotnosť (xDrive) kg 1910 1935 [1945] [1970] 1965 [1975] 2010 [2040] 
(2085 [2100]) [2045] ([2105]) ([2180])

Užitočná hmotnosť (xDrive) kg 525 525 [525] [525] 525 [525] 525 [525]  
(525 [525]) [525] ([525]) ([515])

Prípustná hmotnosť  
nebrzdeného prívesu (xDrive)2 kg 695 695 [695] [730] 705 [705] 725 [725] 

(750 [750]) [735] ([750]) –

Prípustná hmotnosť brzdeného 
prívesu, max. 12% stúpanie /  
max. 8% stúpanie (xDrive)2

kg 1100/1100 1300/1300 
[1300/1300] [1500/1500] 1300/1300 

[1300/1300]

1300/1300 
[1300/1300] 
(1600/1600 

[1600/1600])

[1500/1500] 
([1600/1600]) –

Objem batožinového priestoru l 468–1510 468–1510 468–1510 468–1510 468–1510 468–1510 400–1350

Motor BMW TwinPower Turbo4

Valce/ventily 3/4 3/4 4/4 3/4 4/4 4/4 3/4
Zdvihový objem cm3 1499 1499 1998 1496 1995 1995 1499

Max. výkon / pri otáčkach kW (k)/1/min 80 (109)/ 
4300–6500

103 (140)/ 
4500–6500

141 (192)/ 
5000–6000

85 (116)/ 
4000

110 (150)/ 
4000

140 (190)/ 
4000

100 (136)/ 
4400–6000

Max. krútiaci moment / pri otáčkach Nm/1/min 190/ 
1380–3800

220/ 
1480–4200

280/ 
1350–4600

270/ 
1750–2250

350/ 
1750–2500

400/ 
1750–2500

220/ 
1250–4300

Motor eDrive

Max. výkon kW (k) – – – – – – 65 (88)
Max. krútiaci moment Nm – – – – – – 165

Lítium-iónová vysokonapäťová batéria

Typ batérie / netto kapacita kWh – – – – – – Li-Ion/6,1
Elektrický dojazd /  
max. kombinovaný dojazd3 km – – – – – – 41–45/–

Čas nabíjania (0–80%) / (0–100%) h – – – – – – cca. 1:54 /  
cca. 2:30

Prevodovka a pohon

Usporiadanie pohonu predné kolesá predné kolesá predné kolesá predné kolesá predné kolesá/ 
všetky štyri kolesá

predné kolesá/ 
všetky štyri kolesá

elektrický pohon 
všetkých kolies

Štandardná prevodovka (xDrive) 6-stupňová 
manuálna

6-stupňová 
manuálna

7-stupňová 
Steptronic

6-stupňová 
manuálna

6-stupňová 
manuálna 

(6-stupňová 
manuálna)

8-stupňová 
Steptronic 

(8-stupňová 
Steptronic)

(6-stupňová 
Steptronic)

Jazdné výkony

Max. rýchlosť (xDrive) km/h 190 205 [205] [229] 195 [194] 210 [210] 
(209 [209]) [224] ([222]) ([202])

Elektrická max. rýchlosť km/h – – – – – – [125]

Zrýchlenie 0–100 km/h (xDrive) s 11,3 9,3 [9,3] [7,4] 11,1 [11,1] 9,0 [9,1] 
(8,8 [9,0]) [7,6] ([7,5]) ([6,7])

Spotreba4, 5

V meste (xDrive) l/100 km 7,0 7,3 [7,1] [6,8–6,9] 4,9 [4,6] 5,2 [5,2] 
(6,0 [5,3]) [5,0] ([5,3–5,4]) –

Mimo mesta (xDrive) l/100 km 5,0 4,9 [5,0] [5,3] 3,9 [4,1] 4,1 [4,1] 
(4,5 [4,4]) [4,1] ([4,3–4,4]) –

Kombinovaná (xDrive) l/100 km 5,8 5,8 [5,8] [5,8] 4,3 [4,3] 4,5 [4,5] 
(5,1 [4,7]) [4,4] ([4,7]) ([2,3–2,5])

Kombinovaná spotreba energie kWh/100 km – – – – – – ([13,4–13,7])
Emisná norma (typový certifikát) EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp

Kombinované emisie CO2 (xDrive) g/km 132 132 [132] [133] 112 [113] 119 [119] 
(133 [124]) [117] ([124]) ([52–57])

Trieda efektivity (xDrive) B B [B] [B] A [A] A [A] (B [A]) [A] ([A]) ([A+])
Objem nádrže na palivo (cca.) l 51 51 51 51 51 51 36

Kolesá

Rozmer pneumatík 205/60 R 16 V 205/60 R 16 V 205/60 R 16 V 205/60 R 16 V 205/60 R 16 V 205/60 R 16 V 205/55 R 17 V
Rozmer diskov kolies 7 J x 16 7 J x 16 7 J x 16 7 J x 16 7 J x 16 7 J x 16 7,5 J x 17
Materiál diskov kolies ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina

1 Pohotovostná hmotnosť platí pre vozidlo so štandardnou výbavou a nezahŕňa žiadnu doplnkovú výbavu. Uvedená hodnota zahŕňa 90% objemu nádrže, 68 kg na vodiča a 7 kg 
na  batožinu. Doplnková výbava môže ovplyvniť hmotnosť vozidla a v prípade, že má vplyv na jeho aerodynamiku, tak môže ovplyvniť aj maximálnu rýchlosť.

2 Celková hmotnosť prívesného vozidla nesmie prekročiť maximálnu prípustnú hmotnosť prívesu, vrátane maximálneho prípustného zvislého zaťaženia háku ťažného zariadenia.
3 Dojazd závisí od množstva faktorov.  Predovšetkým sú to: osobný štýl jazdy vodiča, charakter trasy, vonkajšia teplota, použitie kúrenia/klimatizácie a predklimatizácie, ako aj výbava 

vo vozidle.
4 Údaje o jazdných výkonoch, spotrebe a emisiách benzínových motorov platia pri použití paliva RON 98. Hodnoty spotreby paliva platia pre vozidlá využívajúce referenčné  

palivá v súlade s EU normou 2007/715. Povolené sú aj palivá s oktánovým číslom od RON 91 a s vyšším oktánovým číslom, ako aj s 10-percentným podielom etanolu (E10).  
BMW odporúča použitie bezolovnatého benzínu s oktánovým číslom RON 95.

5 Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 boli stanovené v súlade s procesom merania, definovaným EU smernicou 2007/715 vo verzii, platnej v čase typového schválenia. 
Údaje platia pre vozidlá so štandardnou výbavou, vyrobené pre trh v Nemecku, uvedené intervaly predstavujú rozdiely, spôsobené použitím rozličných rozmerov pneumatík aj 
doplnkovou výbavou vo vozidle a počas procesu konfigurácie sa môžu meniť. Uvedené hodnoty boli stanovené na báze novej testovacej normy WLTP a boli spätne prepočítané 
na údaje NEDC za účelom porovnateľnosti. [Pre tieto vozidlá môžu platiť iné než tu uvedené hodnoty, pre stanovenie daní alebo iných platieb, súvisiacich (aj) s emisiami CO2].

Hodnoty v hranatých zátvorkách platia pre vozidlá s prevodovkou Steptronic.

BMW RADU 2 GRAN TOURER.
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Hmotnosť

Pohotovostná hmotnosť EU (xDrive)1 kg 1485 1490 [1515] [1560] 1555 [1575] 1595 [1615] 
(1665 [1685]) [1630] ([1690])

Celková hmotnosť (xDrive) kg 2055 2060 [2090] [2140] 2130 [2155] 2170 [2205] 
(2245 [2265]) [2220] ([2280])

Užitočná hmotnosť (xDrive) kg 630 630 [630] [630] 630 [630] 630 [630] 
(630 [630]) [630] ([630])

Prípustná hmotnosť  
nebrzdeného prívesu (xDrive)2 kg 730 735 [735] [750] 750 [750] 750 [750] 

(750 [750]) [750] ([750])

Prípustná hmotnosť brzdeného 
prívesu, max. 12% stúpanie /  
max. 8% stúpanie (xDrive)2

kg 1100/1100 1500/1500 
[1500/1500] [1500/1500] 1500/1500 

[1500/1500]

1500/1500 
[1500/1500] 
(1600/1600 

[1600/1600])

[1500/1500] 
([1600/1600])

Objem batožinového priestoru l 645–1905 645–1905 645–1905 645–1905 645–1905 645–1905

Motor BMW TwinPower Turbo4

Valce/ventily 3/4 3/4 4/4 3/4 4/4 4/4
Zdvihový objem cm3 1499 1499 1998 1496 1995 1995

Max. výkon / pri otáčkach kW (k)/1/min 80 (109)/ 
4300–6500

103 (140)/ 
4500–6500

141 (192)/ 
5000–6000

85 (116)/ 
4000

110 (150)/ 
4000

140 (190)/ 
4000

Max. krútiaci moment / pri otáčkach Nm/1/min 190/1380–3800 220/1480–4200 280/1350–4600 270/1750–2250 350/1750–2500 400/1750–2500

Prevodovka a pohon

Usporiadanie pohonu predné kolesá predné kolesá predné kolesá predné kolesá predné kolesá/ 
všetky štyri kolesá

predné kolesá/ 
všetky štyri kolesá

Štandardná prevodovka (xDrive) 6-stupňová 
manuálna

6-stupňová 
manuálna

7-stupňová 
Steptronic

6-stupňová 
manuálna

6-stupňová 
manuálna  

(6-stupňová 
manuálna)

8-stupňová 
Steptronic 

(8-stupňová 
Steptronic)

Jazdné výkony

Max. rýchlosť (xDrive) km/h 188 205 [205] [222] 192 [192] 207 [207] 
(205 [205]) [220] ([218])

Zrýchlenie 0–100 km/h (xDrive) s 11,7 9,5 [9,6] [7,6] 11,5 [11,5] 9,4 [9,4] (9,1 [9,4]) [8,0] ([7,8])

Spotreba4, 5

Mesto 5-miestne (xDrive) /  
7-miestne (xDrive) l/100 km 7,1 / 7,4 7,3 [7,2] / 7,3 [7,2] [7,2] / [7,2] 4,9 [4,7] / 4,9 [4,7] 5,3 [5,2] (5,9 [5,4]) / 

5,3 [5,3] (5,9 [5,4])
[5,1] ([5,4]) / 
[5,1] ([5,4])

Mimo mesta 5-miestne (xDrive) / 
7-miestne (xDrive) l/100 km 5,1 / 5,3 5,0 [5,2] / 5,2 [5,3] [5,5] / [5,5] 4,1 [4,3] / 4,1 [4,3]

4,2 [4,2] (4,8 [4,5]) / 
 4,2 [4,4] (4,8–4,9 

[4,5])
[4,3] ([4,6]) / 
[4,3] ([4,6])

Kombinovaná 5-miestne (xDrive) / 
7-miestne (xDrive) l/100 km 5,9 / 6,1 5,9 [6,0] / 6,0 [6,0] [6,1] / [6,1] 4,4 [4,4] / 4,4 [4,5] 4,6 [4,6] (5,2 [4,8]) / 

4,6 [4,7] (5,2 [4,8])
[4,6] ([4,8]) / 
[4,6] ([4,9])

Emisná norma (typový certifikát) EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp

Kombinované emisie CO2  
5-miestne (xDrive) / 7-miestne (xDrive) g/km 134 / 139 134 [137] / 

137 [137] [139] / [139] 116 [117] / 
116 [117]

120 [121] 
(137 [127]) / 

121 [125] 
(137 [127])

[121] ([128]) / 
[122] ([129])

Trieda efektivity (xDrive) B B [B] [B] A [A] A [A] (B [A]) [A] ([A])
Objem nádrže na palivo (cca.) l 51 51 51 51 51 51

Kolesá

Rozmer pneumatík 205/60 R 16 V 205/60 R 16 V 205/55 R 17 V 205/60 R 16 V 205/55 R 17 W 205/55 R 17 W
Rozmer diskov kolies 7 J x 16 7 J x 16 7,5 J x 17 7 J x 16 7,5 J x 17 7,5 J x 17
Materiál diskov kolies ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina



BMW 220i ACTIVE TOURER AKO MODEL SPORT LINE:  
Benzínový 4-valec BMW TwinPower Turbo, 141 kW (192 k), 18-palcové disky z ľahkej 
zliatiny Star-spoke style 512, vonkajšia farba metalíza Sunset Orange, sedadlá čalú-
nené kombináciou látka/Sensatec Anthracite s oranžovým zvýraznením, interiérové 
lišty v spracovaní jemne pozdĺžne brúsený hliník, ozdobné lišty Pearl Chrome.

BMW 220d xDRIVE GRAN TOURER AKO MODEL M ŠPORT:  
Naftový 4-valec BMW TwinPower Turbo, 140 kW (190 k), 18-palcové M disky z ľahkej 
zliatiny Double-spoke style 486 M, vonkajšia farba metalíza Estoril Blue, sedadlá  
čalúnené kožou Dakota Black s modrým zvýraznením, interiérové lišty Aluminium 
Hexagon s ozdobnými lištami Pearl Chrome.

BMW 225xe iPERFORMANCE ACTIVE TOURER AKO MODEL SPORT LINE:  
Benzínový 3-valec BMW TwinPower Turbo a elektromotor so systémovým výkonom 
165 kW (224 k), 17-palcové M disky z ľahkej zliatiny Double-spoke style 549, vonkaj-
šia farba metalíza Glacier Silver, sedadlá čalúnené kožou Dakota Oyster so sivým  
zvýraznením, interiérové lišty v spracovaní jemne pozdĺžne brúsený hliník, ozdobné  
lišty Pearl Chrome.

Modely v tomto katalógu zobrazujú vozidlá v špecifikácii (štandardná výbava, dopln-
ková výbava, konfigurácie výbavy), v ktorej ich vyrába BMW AG pre trh v Nemecku. 
Zmeny oproti štandardnej výbave, doplnkovej výbave a konfiguráciám výbav, popísa-
ným v tomto katalógu, sa môžu vyskytnúť po dátume 16.03.2018, po termíne re-
dakčnej uzávierky katalógu, alebo na základe špecifických požiadaviek iných trhov. 
Podrobnejšie informácie vám poskytne váš miestny BMW Partner. Zmeny dizajnu, 
konštrukcie a výbavy sú vyhradené.

© BMW AG, Mníchov, Nemecko. Reprodukcia časti alebo celku je povolená iba  
s písomným súhlasom BMW AG, Mníchov.

411 002 351 98 2 2018 BC. Vytlačené v Nemecku, 2018.


