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PODROBNOSTI VOZIDLA

118I
Manuálna prevodovka

ZÁKLADNÉ MSRP 28 080,00 (an

VARIANTA MODELU
S07LC
Model Advantage

1 620,00 (an

FARBA
P0C08
Platinum Silver

844,00 (an

KOLESÁ
S025A
16" Al disky Star-spoke 654

0,00 (an

ČALÚNENIE
FCCL1
Látka Corner Anthracite/Grey

184,00 (an

LIŠTA
S04GD
Interior trim fin. black high-gloss with highlight trim fin. Oxide 
Silver matt

184,00 (an

VYBRANÉ MOŽNOSTI 5 898,00 (an

CELKOVÉ MSRP PRI SÚČASNOM STAVE [1]33 978,00 (an

Zahrnuté dane 20% zodpovedajúce sume 5 663,00 (an.
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BALÍKY

Velúrové koberčeky
S0423

Štandardný parameter

Velúrové koberčeky do priestoru pre nohy vpredu aj vzadu dokonalo tvarovo 
pasujú a sú odolné voči vode aj nečistotám. Sú farebne zladené s podlahou a 
zároveň ju chránia, uľahčujú upratovanie a disponujú vysoko kvalitným 
vzhľadom.

Systém udržiavania rýchlosti s funkciou brzdenia
S0544

0,00 (an

Systém udržiavania rýchlosti s funkciou brzdenia dokáže udržiavať rýchlosť 
jazdy od tempa 30 km/h, dokonca aj na klesajúcej vozovke – pomocou 
automatického zásahu bŕzd v prípade potreby. Táto funkcia je užitočná aj 
počas jazdy s prívesom.Ovláda sa multifunkčnými tlačidlami na volante. 
Vďaka tomu môže vodič po celý čas nechať na volante obe ruky. Požadovaná 
rýchlosť sa zobrazí ako nastaviteľná značka na stupnici rýchlomera. Pri jazde 
so zapnutým udržiavaním rýchlosti môže vodič pohodlne akcelerovať a 
spomaľovať pomocou jeho ovládania na volante vo dvoch stupňoch, na 
optimálne prispôsobenie sa premávke.V zákrutách systém automaticky 
spomalí do tej miery, aby bolo priečne zrýchlenie komfortné a následne vo 
výjazde samočinne akceleruje na nastavené tempo. Funkcia udržiavania 
rýchlosti je integrovaná aj do jazdných režimov, aktivovaných Ovládačom 
jazdného zážitku. V ECO PRO režime je regulácia rýchlosti obzvlášť efektívna, 
v režime SPORT je pre zmenu optimalizovaná na maximálnu možnú 
akceleráciu.

MODEL ADVANTAGE
S07LC

1 620,00 (an
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LED-hmlovky
S05A1

73,00 (an

LED hmlové svetlomety zlepšujú viditeľnosť na krátku vzdialenosť v hmle 
alebo zrážkach, pre vyššiu bezpečnosť. Okrem širokého záberu osvetlenia sú 
charakteristické farbou, ktorá je veľmi jasná a podobná dennému svetlu, ako 
aj dlhou životnosťou a nízkou spotrebou energie.LED hmlové svetlomety 
zároveň udelia dizajnu už v základe markantnej prednej časti BMW ešte 
modernejší high-tech výzor.

Posuvná predná lakťová opierka
S04AE

0,00 (an

Predná stredová lakťová opierka ponúka vodičovi možnosť pozdĺžneho 
posúvania, čím mu zaručí komfortné sedenie. V opierke sa nachádza 
odkladací priestor na osobné predmety vodiča aj predného spolujazdca, 
ktoré chcú mať počas jazdy po ruke.

Balík so zväčšeným počtom 
odkladacích priestorov
S0493

0,00 (an

Balík so zväčšeným počtom odkladacích priestorov ponúka posádke 
množstvo praktických úložných možností pre rozličné predmety v interiéri aj 
v batožinovom priestore. Obsahuje aj odkladaciu schránku pod zapínaním 
svetiel. Zadní pasažieri môžu uložiť svoje veci aj do sieťok na zadnej strane 
predných operadiel a do odkladacích priestorov vo dverách. V stredovej 
konzole vzadu a v batožinovom priestore sa nachádzajú 12 V zásuvky, ktoré 
umožnia pripojenie rozličných elektrických zariadení. V batožinovom 
priestore sa nachádzajú dva upevňovacie body, úložná priehradka vpravo a 
nad ňou umiestnená výškovo nastaviteľná odkladacia sieťka. Univerzálnu sieť 
pripevníte na dno batožinového priestoru na šiestich bodoch, alebo v nej 
môžete prenášať veci.

Parkovacie senzory vzadu
S0507

0,00 (an

Parkovanie a cúvanie v tesných priestoroch môže byť jednoduchšie. 
Parkovacie senzory (PDC) vzadu uľahčujú cúvanie a manévrovanie pri 
parkovaní a znižujú riziko poškodenia vozidla.Systém stanovuje vzdialenosť 
vozidla od prekážok za ním pomocou ultrazvukových senzorov na zadnej 
časti. Vzdialenosť prekážky signalizuje prerušovaný tón: Čím je prekážka 
bližšie, tým kratší je interval tónu. Keď sa vozidlo priblíži k prekážke na 30 cm 
a menej, tón sa zmení na neprerušovaný, čím signalizuje vodičovi nutnosť 
brzdiť.Okrem akustickej pomoci má vodič k dispozícii aj zobrazenie vozidla a 
potenciálnych prekážok na displeji systému iDrive, čo znamená ďalšie 
zjednodušenie vjazdu a výjazdu z parkovacích miest na spiatočku.
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Bluetooth pripojenie telefónu a USB konektor
S06NH

0,00 (an

Hands-free funkčnosť s USB rozhraním umožní vodičovi plne sa koncentrovať 
na jazdu a zároveň telefonovať. Dá sa použiť na rýchle a jednoduché 
vytvorenie bezdrôtového spojenia Bluetooth-kompatibilných mobilných 
telefónov s vozidlom. Funkcie telefónu je možné komfortne ovládať pomocou 
multifunkčného volantu, ovládačom systému iDrive, pomocou funkčných 
predvolieb alebo hlasovým ovládaním.Integrované USB rozhranie umožňuje 
pohodlný prístup ku kompatibilným externým zdrojom zvuku ako sú MP3 
prehrávače, zariadenia iPod alebo USB kľúče. Smartfónové aplikácie ako 
BMW Connected, ale aj externé „BMW Apps ready“ aplikácie, je takisto 
možné ovládať a zobrazovať pomocou systému iDrive, pod podmienkou, že 
má vozidlo vo výbave doplnkové ConnectedDrive Services.Zoznam 
kompatibilných mobilných telefónov a smartfónov nájdete na www.bmw.sk/
bluetooth.

Multifunkčný volant
S0249

0,00 (an

V závislosti od výbavy sa multifunkčnými tlačidlami na volante riadi telefón, 
funkcie audio systému aj hlasové ovládanie. Nachádza sa tu aj regulácia 
Manuálneho obmedzovača rýchlosti. Pomocou tlačidiel na volante si tak 
dokážete nastaviť napríklad limit 50 km/h pre jazdu v meste.
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VOLITEĽNÁ VÝBAVA

Asistent diaľkových svetiel
S05AC

158,00 (an

Asistent diaľkových svetiel podporuje vodiča pri nočnej jazde automatickou 
reguláciou svetlometov podľa premávky v protismere alebo pred ním a 
zabráni oslneniu ostatných vodičov. Ak systém zaznamená dostatočné 
vonkajšie osvetlenie, takisto automaticky prepne na tlmené svetlá.Kamera 
umiestnená v blízkosti vnútorného spätného zrkadla detekuje predné 
svetlomety iných vozidiel až na vzdialenosť 700 metrov. Zadné svetlá vozidiel 
pred vami identifikuje na vzdialenosť 400 metrov. Keď je Asistent diaľkových 
svetiel zapnutý a odhalí predné svetlomety alebo zadné svetlá vozidla pred 
vami, automaticky prepne vaše svetlá z diaľkových na tlmené a znovu ich 
zapne až keď je cesta opäť voľná. To umožňuje vodičovi nechať diaľkové 
svetlá trvalo zapnuté, pre maximálnu možnú bezpečnosť a komfort nočnej 
jazdy.

Airbag spolujazdca s možnosťou 
deaktivácie
S05DA

Štandardný parameter

Deaktivácia čelného airbagu predného spolujazdca umožňuje montáž detskej 
sedačky chrbtom k smeru jazdy na sedadlo spolujazdca. Deaktivácia airbagu 
je rýchla a jednoduchá, pomocou kľúčom ovládaného spínača na strane 
predného spolujazdca. Toto je následne signalizované svietiacim symbolom 
na stropnej konzole osvetlenia. Po odmontovaní detskej sedačky sa dá airbag 
opäť aktivovať, rovnako rýchlo a jednoducho, pomocou kľúča. Svietiaci 
symbol následne zhasne.
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Bez označenia modelu
S0320

0,00 (an

Vynechané je označenie motorizácie vzadu, ako aj označenie doplnkovej 
výbavy a označenie xDrive na modeloch s pohonom všetkých kolies.

Automatické stmavovanie vnútorného zrkadla
S0431

208,00 (an

Vnútorné spätné zrkadlo s funkciou automatického stmavovania chráni 
vodiča pre oslnením svetlometmi vozidiel za ním tak, že automaticky stmaví 
svoj reflexný povrch, keď intenzita dopadajúceho svetla prekročí stanovený 
limit.

Automatická klimatizácia
S0534

672,00 (an

Automatická klimatizácia s 2-zónovou reguláciou vrátane recirkulácie 
vzduchu a mikrofiltra umožňuje samostatné nastavovanie teploty a rýchlosti 
prúdenia vzduchu pre vodiča a predného spolujazdca. Teplota a distribúcia 
vzduchu sa dajú jednoducho ovládať dvoma otočnými regulátormi, ventilácia 
sa ovláda kolískovým spínačom. Vzadu sa nachádzajú dodatočné výduchy, 
bez možnosti samostatného ovládania teploty vzduchu. Denný a nočný režim 
automaticky zmení farbu zobrazenia displeja z bielej na oranžovú, aby bola 
vždy optimálne viditeľná.Keď je automatická klimatizácia zapnutá, vzduch 
čerpaný z exteriéru sa vysúša a buď ochladzuje alebo ohrieva, podľa zvolenej 
teploty. Teplotu vzduchu, silu a smer prúdenia je možné regulovať aj 
manuálne. Klimatizácia udržiava chladnejší vzduch okolo hláv posádky, než 
okolo nôh. V automatickom režime sa berie do úvahy dopad slnečného 
žiarenia na každú zónu kabíny samostatne a k dispozícii je aj kondenzačný 
senzor, ktorý sa stará o automatické odhmlievanie okien. Keď systém 
zaregistruje vyššie znečistenie vzduchu z exteriéru, aktivuje funkciu 
automatickej recirkulácie (AAR), pričom filter s aktívnym uhlím dôkladne 
zbaví vzduch znečistenia aj zápachu.Ak je v interiéri nepríjemne teplo pre 
horúce slnečné počasie, k dispozícii je funkcia rýchleho maximálneho 
chladenia.
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Dodatočné 12-V-zástrčky
S0575

0,00 (an

Dodatočná 12 V elektrická zásuvka sa nachádza v priestore pre nohy 
predného spolujazdca. Dá sa použiť na napájanie alebo nabíjanie rozličných 
externých zariadení, napríklad audio prehrávačov, mobilných telefónov, 
ručných svietidiel alebo chladiacich boxov.

Dažďový senzor s automatickým 
zapínaním tlmených svetiel
S0521

Štandardný parameter

Dažďový senzor s automatickou aktiváciou predných svetlometov zaručí 
optimálnu viditeľnosť po tme a za dažďa: Samočinne zapne stierače v 
prípade potreby, reguluje ich frekvenciu podľa intenzity zrážok a automaticky 
zapína tlmené svetlá, keď si to vyžiadajú okolité svetelné podmienky.Senzor 
je umiestnený za hornou hranou čelného skla a stierače ovláda v prípade, že 
sú nastavené do automatického režimu. Pomocou infračervenej technológie 
senzor zaznamenáva kvapky vody na čelnom skle a plynulo reguluje 
frekvenciu stierania aj podľa aktuálnej jazdnej situácie (napr. pri predbiehaní 
nákladného automobilu). Dažďový senzor zároveň automaticky aktivuje aj 
funkciu osúšania bŕzd, ktorá je súčasťou Dynamickej kontroly stability (DSC): 
Jemne pritláča obloženie ku kotúčom, v intervaloch závislých od aktivity 
stieračov. Vďaka tomu sa brzdové kotúče aj obloženie zbavia vody, čo zaručí 
ich plný účinok aj pri jazde v daždi.Automatickú aktiváciu predných 
svetlometov reguluje senzor za čelným sklom. Pri slabej viditeľnosti 
samočinne zapína tlmené svetlá - za súmraku a v noci, ale napríklad aj počas 
prejazdu tunelom.
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LED svetlomety
S05A2

1 296,00 (an

Všetky prvky v LED predných svetlometoch, vrátane smeroviek, denných a 
parkovacích svetiel, sú vybavené LED technológiou. Tlmené a diaľkové svetlá 
obsahujú 8 vysokovýkonných LED jednotiek. Samotné predné svetlomety sú 
vybavené automatickou reguláciou dosahu, vozovku osvetlia výrazne jasným 
svetlom a tým zlepšujú bezpečnosť jazdy po tme a v nepriaznivom počasí.Pre 
LED (Light Emitting Diodes, t. j. svetlo emitujúce diódy) je typická dlhá 
životnosť a spotreba energie až o 50 percent nižšia v porovnaní s 
konvenčnými žiarovkami. Vďaka tomu prispievajú aj k zníženiu spotreby 
paliva a emisií. Navyše, ich svetlo je farbou výrazne podobné dennému, teda 
je veľmi prirodzené a príjemné pre zrak.Ploché vonkajšie kontúry LED 
predných svetlometov zároveň zvýrazňujú športový štýl vozidla.

Kontrola tlaku v pneumatikách
S02VB

Štandardný parameter

Indikátor tlaku v pneumatike kedykoľvek zobrazí presný tlak v každej 
pneumatike a upozorní vodiča na stratu tlaku. Systém využíva senzory pre 
každé koleso samostatne a ich údaje následne prenáša bezdrôtovo do 
riadiacej jednotky. Vďaka tomu dokáže indikátor odhaliť náhlu, ale aj pomalú 
stratu tlaku v pneumatike.Vodič je na problém upozornený v reálnom čase. 
Následne dokáže prispôsobiť štýl riadenia a znížiť riziko defektu a 
poškodenia pneumatiky aj disku kolesa.

Emergency Call (núdzové volanie)
S06AC

Štandardný parameter

V núdzovej situácii sa počíta každá sekunda a každá informácia. Koľko osôb 
je účastníkom nehody? Aké sú potenciálne zranenia? Ktoré airbagy sa 
aktivovali? Na ktorej strane vozidla došlo k nárazu? Kde presne sa nehoda 
stala? Intelligent Emergency Call automaticky odošle tieto a ďalšie informácie 
do nehodového telefonického centra iba pár sekúnd potom, ako sa nehoda 
stane. Navyše, Intelligent Emergency Call vypočíta závažnosť kolízie a 
pravdepodobnosť zranenia posádky. Všetky informácie sa okamžite 
analyzujú, aby sa čo najrýchlejšie poskytla čo najúčinnejšia pomoc. 
Záchranné zložky dokážu doraziť na miesto nehody s priamou GPS 
podporou, už vopred informované o situácii a pripravené podať cielenú prvú 
pomoc. SIM karta vo vozidle je pevne nainštalovaná a dobre chránená na 
mieste odolnom voči nárazu, takže Intelligent Emergency Call je vždy v 
pohotovosti a dokonca aj v zahraničí bude komunikácia prebiehať vo vašom 
domácom jazyku. Kým neprídu záchranári, vás a vašu posádku podporí 
špeciálne školený pracovník nehodového centra, zatiaľ čo druhý pracovník 
súčasne s tým odosiela informácie záchranným zložkám. Intelligent 
Emergency Call sa dá aktivovať aj manuálne pomocou tlačidla SOS, 
umiestneného pri vnútornom spätnom zrkadle, ak napríklad chcete poskytnúť 
pomoc iným účastníkom premávky.
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Service Inclusive - 5 rokov/100.000km
S07NH

0,00 (an

Sada pre opravu defektu
S02VC

0,00 (an

Sada na opravu pneumatiky je priestorovo úspornou alternatívou k 
náhradnému kolesu. V prípade defektu pomôže vodičovi dostať sa do 
najbližšieho pneuservisu. Obsahuje nádobku s lepiacou zmesou a elektricky 
poháňaný 12 V kompresor, ktorý sa dá pripojiť do zásuvky vo vozidle.

Rádio BMW Professional
S0663

0,00 (an

Poistné skrutky kolies
S02PA

Štandardný parameter

Bezpečnostné skrutky kolies pre disky z ľahkej zliatiny poskytujú spoľahlivú 
ochranu pred krádežou kolies. Táto výbava obsahuje štyri bezpečnostné 
skrutky s unikátnym BMW vzorom, ktoré je možné uvoľniť iba s použitím 
špeciálneho náradia.

Ostrekovače svetlometov
S0502

0,00 (an

Ostrekovače predných svetlometov automaticky očistia svetlá keď vodič 
zapne ostrekovače čelného skla a zároveň sú zapnuté predné svetlomety. 
Vďaka tomu si svetlomety zachovajú plnú intenzitu osvetlenia. Automaticky 
výsuvné teleskopické trysky sú diskrétne umiestnené pod krytmi, 
integrovanými v prednej časti vozidla. Tlak v systéme generuje samostatné 
čerpadlo v nádržke ostrekovača.
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Teleservices
S06AE

Štandardný parameter

Kedy máte ísť s vozidlom najbližšie do servisu na prehliadku alebo výmenu 
oleja? Vďaka Teleservices vaše BMW automaticky vie, kedy je najbližšia 
návšteva servisu nutná. Na požiadanie automaticky odošle relevantné údaje o 
vozidle vášmu BMW servisnému partnerovi, alebo ich môžete odoslať aj vy, 
manuálne. Stav vášho vozidla je známy už skôr, než vám váš BMW servisný 
partner zavolá pre dohodnutie termínu. Zároveň je možné objednať náhradné 
diely na zaistenie najlepšej prípravy pre konkrétne potreby vášho vozidla. 
Tým sa skráti aj čas čakania v servise. 
Systém tiež dokáže identifikovať nutnosť neplánovaného servisného zásahu 
už v predstihu, napríklad keď je málo oleja alebo opotrebované brzdy. Vďaka 
zdieľaniu nevyhnutných informácií sa takéto nedostatky môžu odstrániť 
dostatočne zavčasu. Vy už sa nemusíte obávať ničoho a vaše BMW vždy 
zostane v dokonalom stave. A čo ak má vaše vozidlo náhlu poruchu? Aj v 
tomto prípade dokáže Teleservices pomôcť vďaka svojej funkcii asistencie pri 
poruche, ktorá vám umožní čo najskôr pokračovať v ceste. Systém tiež 
dokáže skontrolovať stav nabitia vašej batérie a v predstihu vás informovať o 
nutnom zásahu.

Pre využitie tejto služby musí byť vaše vozidlo registrované na 
ConnectedDrive portáli a prihlásené k vami preferovanému servisnému 
partnerovi.

Servotronik
S0216

122,00 (an

Servotronic poskytuje správnu mieru účinku posilňovača riadenia pre každú 
jazdnú situáciu. Účinok posilňovača riadenia prispôsobuje aktuálnej rýchlosti 
jazdy, pričom nižším účinkom pri rýchlej jazde zvyšuje presnosť a stabilitu 
riadenia. Zároveň zabezpečí vysoký komfort tým, že pri pomalej jazde zvýši 
účinok posilňovača, čím výrazne uľahčí parkovanie a manévrovanie v úzkych 
priestoroch alebo tesných uliciach či kľukatých cestách.Správnu mieru 
účinku posilňovača stanovuje riadiaca jednotka, na základe údajov od 
elektronického senzora merajúceho rýchlosť jazdy. Regulácia posilňovača je 
mimoriadne plynulá a s vysokou presnosťou a citlivosťou sa prispôsobuje 
aktuálnej jazdnej situácii.Pri pomalej jazde stačí na točenie volantom iba 
minimálna námaha. Pri rýchlej jazde je pomoc posilňovača znížená, čo 
prináša priamejší kontakt riadenia s vozovkou, a teda optimálnu smerovú 
stabilitu.
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Športový kožený volant
S0255

134,00 (an

Športový volant potiahnutý kožou vo farbe Black má tri ramená a dokonalo 
sadne do rúk vodiča vďaka koženému vencu, hrubšiemu než je štandardný, 
ako aj vďaka tvarovaným opierkam na palce. Pri jazde zároveň poskytne 
vysoký pocit bezpečnosti. Je vybavený integrovaným airbagom, ultra ľahkým 
horčíkovým jadrom a chrómovaným zdobením. Kožou potiahnutá je aj páka 
prevodovky a ručnej brzdy.

Zadné hlavové opierky sklopiteľné
S05DC

Štandardný parameter

Sklápacie opierky hlavy na krajných sedadlách vzadu zlepšujú výhľad cez 
zadné okno.

Výstražný trojuholník
S0428

Štandardný parameter

Výstražný trojuholník pomôže zabezpečiť priestor za vozidlom pri nehode 
alebo poruche. Je bezpečne a kompaktne uložený v batožinovom priestore.

Vyhrievanie predných sedadiel
S0494

403,00 (an

Vyhrievanie predných sedadiel dokáže na povel tlačidla aj v najchladnejšom 
počasí komfortne a príjemne vyhriať sedadlo vodiča a predného spolujazdca 
– skôr, než motor dosiahne svoju pracovnú teplotu a jeho zvyškové teplo sa 
dá využiť na kúrenie interiéru.Vyhrievacie telesá sú umiestnené v sedáku, ako 
aj v strednej časti operadla, čo zároveň pomáha uvoľniť chrbtové svalstvo. 
Vyhrievanie sedadiel má tri nastaviteľné stupne intenzity a funkciu rýchleho 
ohrevu.
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ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

Dynamická kontrola stability (DSC) s rozšírenou funkčnosťou analyzuje aktuálnu jazdnú situáciu 
senzormi, ktoré sledujú rýchlosť otáčania kolies, uhol natočenia riadenia, priečne zrýchlenie a 
otáčanie vozidla okolo zvislej osi. Ak je to potrebné, systém zasiahne do riadiacej jednotky motora a 
bŕzd hneď ako odhalí náznak šmyku, zabráni preklzu aj zablokovaniu kolies a pretáčavosti aj 
nedotáčavosti. Súčasťou rozšíreného funkčného arzenálu DSC sú asistent rozjazdu do svahu, 
brzdový asistent a Kontrola brzdenia v zákrutách (CBC), ktorá stabilizuje vozidlo pri brzdení v 
zákrute pomocou variabilnej distribúcie brzdnej sily medzi kolesami.Ak vodič náhle uvoľní 
akcelerátor, funkcia pohotovostného režimu bŕzd to identifikuje ako potenciálne rizikovú situáciu. 
Následne priblíži brzdové obloženie tesne ku kotúčom a zvýši tlak v brzdovom systéme tak, aby bol 
v prípade núdzového spomalenia k dispozícii maximálny brzdný účinok, s najkratšou možnou 
brzdnou dráhou.Funkcia osúšania sa postará o bezpečné brzdenie aj v mokrom počasí: jemným 
pritlačením brzdového obloženia ku kotúčom udrží brzdy suché, teda schopné okamžitej reakcie. 
Dynamická kontrola trakcie (DTC) umožňuje dosiahnuť ešte športovejší štýl jazdy. Posúva prah 
účinku DSC tak, že povoľuje mierny kontrolovaný preklz poháňaných kolies.

BMW pre každý svoj model vytvára maximálne tuhú ochrannú štruktúru priestoru pre posádku. To 
prispieva nielen k presnejšiemu riadeniu a vyššej dynamike jazdy, ale aj k vyššej bezpečnosti 
posádky. Predná a zadná oblasť karosérie obsahujú vysoko účinné deformačné zóny. V prípade 
nehody sa karoséria na presne definovaných miestach zámerne deformuje, čím podstatne znižuje 
množstvo energie, prenikajúcej do priestoru pre posádku. Tým sa výrazne znižuje dopad kolízie na 
vodiča aj pasažierov.

Kotviace body na detské sedačky ISOFIX na krajných dvoch miestach zadného sedadla umožňujú 
montáž detskej sedačky bezpečným zakliknutím, s možnosťou dodatočného pripevnenia na hornej 
časti operadla.

Airbagy pre vodiča a spolujazdca sú súčasťou optimálne koordinovaných bezpečnostných 
komponentov v BMW. Cielenú ochranu poskytuje celkovo šesť airbagov: airbagy vodiča a 
spolujazdca, hlavové airbagy pozdĺž celého povrchu bočných okien, ktoré chránia posádku pred 
rozbitým sklom a bočné airbagy, integrované v operadlách predných sedadiel.V priebehu zlomku 
sekúnd poskytnú precíznu ochranu a minimalizujú riziko zranenia. Napríklad pri bočnej kolízii sa 
bočné airbagy nafúknu iba za 20 milisekúnd a vytvoria ochranný vankúš medzi dverami a hornou 
časťou tela člena posádky.Samozrejme, airbag spolujazdca je možné deaktivovať kľúčom od vozidla, 
pre montáž detskej sedačky otočenej chrbtom k smeru jazdy. Vypnutý airbag spolujazdca pripomína 
svetelná indikácia, umiestnená na strešnej konzole vpredu.

Balík bezpečnostných prvkov vozidla dopĺňajú aj hlavové airbagy pre prvý a druhý rad sedadiel. 
Pomocou špeciálnej vrstvy neprepustia letiace črepiny z rozbitých okien a celkovo poskytujú vysoko 
efektívnu ochranu pre hlavy pasažierov v prípade bočného nárazu.

1. Passive safety
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Dobre viditeľná dvojitá okrúhla koncovka výfuku s priemerom 70 mm sa nachádza na ľavej strane. 
Povrchová úprava koncovky je chrómovaná.

Viditeľná jednoduchá okrúhla koncovka výfuku s priemerom 75 mm sa nachádza na ľavej strane. 
Povrchová úprava koncovky je chrómovaná.

Lakovanie na krytoch vonkajších spätných zrkadiel sa zhoduje s farbou karosérie. Základne a 
trojuholníky zrkadiel sú v matnom čiernom spracovaní.

Dobre viditeľná okrúhla koncovka výfuku sa nachádza na ľavej aj pravej strane. Povrchová úprava 
koncovky je chrómovaná.

V závislosti od výbavy sú v strešnej plutve, lakovanej vo farbe karosérie, decentne integrované 
antény, napríklad pre telefonovanie alebo navigáciu. Zabezpečia vysokú kvalitu príjmu signálu a 
plutva, v ktorej sú ukryté, je typickou dizajnovou črtou BMW.

Exteriérové lišty zvýrazňujú športový aj elegantný charakter vozidla. Lišty v obličkách a kryty 
pontónov dverí v matnom čiernom spracovaní ponúkajú vizuálny kontrast ku vysokolesklej 
chrómovanej prednej mriežke. B-stĺpiky sú vo vysokolesklom čiernom spracovaní. Pri otvorení dverí 
pasažierov privítajú prahové lišty s označením BMW. Vonkajšie kryty prahov a strešné lišty sú 
lakované vo farbe karosérie.

Dobre viditeľná jednoduchá okrúhla koncovka výfuku s priemerom 80 mm sa nachádza na ľavej aj 
pravej strane. Povrchová úprava koncovky je chrómovaná.

Zádržný systém je dôležitou súčasťou celkovej koncepcie pasívnej bezpečnosti BMW. V prípade 
kolízie v zlomku sekundy súčasne pritiahne bedrovú aj ramennú časť bezpečnostného pásu na 
predných sedadlách.Trojbodové bezpečnostné pásy, napínače pásov a obmedzovače ťahu pracujú 
spolu ako systém. Vďaka tomu sú pasažieri bezpečne pripútaní v sedadlách v prípade kolízie. Zadné 
bezpečnostné pásy sú navrhnuté tak, aby sa zabránilo chybnému zapnutiu pásu do nesprávnej 
spony.

Aj pri vyvinutí plného brzdného účinku má vodič stále k dispozícii ovládateľnosť vozidla riadením. 
Protiblokovací systém bŕzd (ABS) reguluje brzdný tlak každého jedného kolesa tak, aby BMW 
zostalo ovládateľné riadením aj pri vyvinutí maximálneho brzdného účinku. ABS bráni kolesám v 
zablokovaní, bez ohľadu na koeficient trenia povrchu vozovky a mieru brzdného tlaku. Počas 
intenzívneho brzdenia okamžite pocítite účinok ABS v podobe pulzovania brzdového pedálu. 
Navyše, ABS skracuje brzdnú dráhu na klzkej vozovke. Brzdný tlak na kolesách je regulovaný tak, 
aby sa dosiahlo maximálne spomalenie, ale zároveň maximálny prenos priečnych síl. Ak sa otáčanie 
kolesa spomalí príliš výrazne, systém to vyhodnotí ako jeho zablokovanie alebo ako riziko jeho 
zablokovania. V tom prípade okamžite zníži brzdný tlak do tej miery, aby sa koleso opäť otáčalo a 
dokázalo preniesť priečne sily riadenia, čo umožní vodičovi vyhnúť sa prekážke.

2.1 Exterior design
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Naftový filter pevných častíc zachytáva z výfukových plynov sadze a vyprázdňuje sa ich 
vypaľovaním v pravidelných intervaloch. Katalyzačná vrstva vo filtri umožňuje dosiahnuť jeho účinok 
aj bez pridávania aditív do paliva a bez citeľného zvýšenia spotreby.

Presklenie vozidla je mierne tónované, pozostáva z bezpečnostného vrstveného čelného skla a z 
jednovrstvových bezpečnostných skiel pre zadné a bočné okná. Redukuje prienik slnečného žiarenia 
do interiéru a znižuje mieru jeho prehrievania. Do zadného vyhrievaného skla sú takmer neviditeľne 
integrované antény rádia AM/FM/DAB.

Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie zrkadlá sú lakované vo farbe karosérie. Asférický 
povrch vonkajšieho okraja vodičovho zrkadla poskytuje lepší prehľad o premávke vedľa vozidla a za 
ním. V rámoch zrkadiel sú integrované prídavné smerovky.

Obsahuje osvetlenie oboch kozmetických zrkadiel, osvetlenie oboch predných priestorov pre nohy, 
vystupovacie svetlá, interiérové svetlo v strope vpredu aj vzadu s ovládacími tlačidlami a 
ambientným osvetlením, ako aj osvetlenie v schránke pred spolujazdcom a v batožinovom priestore.

Halogénové dvojité okrúhle predné svetlomety s automatickou reguláciou a LED dennými svetlami 
zvýrazňujú charakteristický vzhľad prednej časti BMW. Vďaka použitiu denných svetiel na báze 
technológie LED sú predné partie vozidla ešte charizmatickejšie. Navyše, znížená energetická 
náročnosť, typická pre LED, prispieva aj k celkovej efektívnosti vozidla.

Dvojdielne zadné svetlá s charakteristickým tvarom písmena L využívajú technológiu LED. Jeden 
diel svetiel sa nachádza na karosérii a druhý na veku batožinového priestoru. Dynamické brzdové 
svetlá upozornia vodičov za vami na vaše intenzívne núdzové brzdenie veľmi výrazne tým, že sa 
rozblikajú.

M opierka pre nohu vodiča je vyrobená z brúsenej nehrdzavejúcej ocele, s logom M vyrazeným v 
gumenej ploche, pridáva vizuálnu dynamiku priestoru pre nohy a poskytuje dobrú oporu pre ľavú 
nohu vodiča.

5.5 Interior design

6.1 Lights and vision

6.2 Drive
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Radový benzínový 6-valec M TwinPower Turbo v BMW M140i disponuje mimoriadnym ťahom, 
zamatovo hladkým chodom a výnimočným výkonom. K tomu navyše produkuje silný 3,0-litrový 
motor aj príťažlivo športovú zvukovú kulisu, ktorá sa navyše dokáže meniť pomocou inovatívneho 
klapkového systému vo výfukovom trakte.

Tento agregát kombinuje systémy plne variabilného manažmentu ventilov Valvetronic a Double-
VANOS s priamym vstrekovaním High Precision Injection a TwinScroll turbodúchadlom pre 
optimálne plnenie valcov. Výsledok: maximálny výkon 250 kW (340 k) a najvyšší krútiaci moment 
500 Nm. Vďaka tomu zrýchli BMW s novým prepĺňaným benzínovým motorom z 0 na 100 km/h za 
neuveriteľných 4,6 sekundy a dosiahne maximálnu rýchlosť 250 km/h. Pozoruhodne efektívny, 
mimoriadne silný a schopný spontánnych reakcií už od nízkych otáčok – tento všestranný agregát 
BMW M140i je stvorený na to, aby potešil každého vodiča.

Vďaka technológii BMW TwinPower Turbo novej generácie dokážu 0,0-litrové naftové 4-valce 
poskytnúť podstatne agilnejší priebeh výkonu s excelentnými reakciami už od nízkych otáčok, 
pričom majú zároveň mimoriadne úspornú spotrebu a nízke emisie.Tieto motory z rodiny BMW 
EfficientDynamics garantujú maximálnu radosť z jazdy vďaka výraznejšiemu ťahu v širokom 
pracovnom pásme, zároveň však prinášajú aj podstatné zníženie spotreby paliva. 0,0-litrové naftové 
4-valce, dostupné s výkonom od 000 kW / 000 k do 000 kW / 000 k, sa vyznačujú dokonalou 
kombináciou dynamiky a efektivity.Sú vybavené komplexne vylepšenou technológiou BMW 
TwinPower Turbo, ktorá spája optimalizované prepĺňanie turbodúchadlom s variabilnou geometriou a 
priame vstrekovanie common-rail.

Nový 1,5-litrový naftový 3-valec BMW TwinPower Turbo reaguje výborne už od nízkych otáčok, 
presne tak, ako každý správny trojvalcový motor. Disponuje nízkou spotrebou a emisiami, má 
kultivovaný chod a dostatok hnacej sily. Vďaka najnovším výsledkom vývoja v oblasti priameho 
vstrekovania paliva common-rail a technológie prepĺňania turbodúchadlom s variabilnou geometriou 
turbíny dosahujú naftové motory z rodiny BMW EfficientDynamics vysoké výkony, spolu s 
pozoruhodnou efektivitou.Nové naftové 3-valce s výrazne nízkym vnútorným trením sú ideálnymi 
základnými pohonnými jednotkami s dostatočným výkonom od 00 do 00 kW (od 00 do 00 k), ale aj 
s nízkou spotrebou paliva a minimálnymi emisiami.

Funkcia Auto Start Stop sa postará o to, aby vozidlo spotrebúvalo palivo iba vtedy, keď je reálne v 
pohybe. Keď sa vozidlo dočasne zastaví, napríklad na semaforoch alebo v hustej premávke, funkcia 
Auto Start Stop šetrí palivo tým, že vypne motor len čo vozidlo celkom zastane, vodič zaradí neutrál 
a pustí spojku (manuálna prevodovka), alebo podrží stlačenú brzdu po tom, ako sa vozidlo celkom 
zastaví (prevodovka Steptronic).O aktivite funkcie Auto Start Stop informuje symbol na info displeji. 
Len čo vodič stlačí spojku alebo zloží nohu z brzdy, motor sa okamžite opäť sám naštartuje.Táto 
funkcia nikdy neohrozí bezpečnosť ani komfort, keďže ostáva neaktívna v situácii, keď ešte motor 
nedosiahol optimálnu pracovnú teplotu, interiér nebol dostatočne vykúrený alebo vychladený, ak je 
batéria príliš vybitá alebo ak vodič hýbe volantom. Ak je to potrebné, centrálna riadiaca jednotka 
sama reštartuje motor aj pri stojacom vozidle, napríklad ak sa dá samovoľne do pohybu, alebo sa 
začnú zahmlievať okná. Funkciu Auto Start Stop je možné kedykoľvek vypnúť tlačidlom.
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Brzdový systém, ktorého hmotnosť a funkčnosť sú presne prispôsobené vozidlu, je mimoriadne 
stabilný a ľahký. To prináša aj redukciu neodpružených hmôt kolies, čiže lepší komfort pruženia. 
Optimalizovaná funkčnosť brzdového obloženia redukuje zvyškové brzdné sily, čo má pozitívny 
dopad na odpor odvaľovania kolies a emisie CO2.

Elektrický posilňovač riadenia optimálne prispôsobí svoj účinok rýchlosti jazdy. Výsledkom je 
stabilita vo vysokej rýchlosti a zároveň manévrovanie s minimálnou námahou pri parkovaní. Riadenie 
konzumuje energiu iba vtedy, keď je reálne potrebná. Tým sa šetrí palivo a znižujú sa 
emisie.Namiesto hydraulického čerpadla je vybavené elektrickým motorom. V konvenčných 
systémoch je toto čerpadlo neustále poháňané motorom, elektrický systém však aktivuje 
posilňovací účinok iba vtedy, keď vodič pohne volantom. Pri priamej jazde alebo v zákrute s 
nemenným polomerom elektrický motor posilňovača nie je aktívny, teda nespotrebúva žiadnu 
energiu. Flexibilným prispôsobovaním miery účinku posilňovača aktuálnej situácii a rýchlosti sa 
zvyšuje komfort riadenia.

Manuálna 6-stupňová prevodovka umožňuje dosiahnuť športový charakter jazdy. Je ideálne 
odstupňovaná a disponuje presným a krátkym chodom radiacej páky. Pri každom režime prevádzky 
motora je možné zvoliť optimálny prevod a takto ideálne využiť špecifický charakter priebehu 
výkonu.Prevodovka má optimalizovanú hmotnosť a výhodný pomer výkonu a efektivity, s nízkymi 
energetickými stratami, čím prispieva k zníženiu spotreby paliva.

Vďaka technológii BMW TwinPower Turbo dokáže 2,0-litrový benzínový 4-valec poskytnúť 
maximálnu radosť z jazdy s agilným priebehu výkonu a excelentnými reakciami už od nízkych 
otáčok, pričom má zároveň úspornú spotrebu a nízke emisie.Štvorvalcový benzínový agregát 
obsahuje komplexný súbor vysoko vyvinutých komponentov z modernej produkcie motorov. Na 
zvýšenie dynamiky aj efektivity využíva prepĺňanie turbodúchadlom, variabilný zdvih ventilov 
Valvetronic, variabilné časovanie ventilov Double-VANOS a priame vstrekovanie paliva High 
Precision Injection. To umožňuje motoru prevádzku s optimálnym pomerom výkonu a efektivity v 
každom záťažovom pásme, čo prináša zníženie spotreby. Tento motor je súčasťou stratégie BMW 
EfficientDynamics. Vyvinie výkon 000 kW (000 k), krútiaci moment 000 Nm a vozidlo zrýchli z 0 na 
100 km/h za 0,0 sekundy. Jeho kombinovaná spotreba paliva je však na úrovni iba 0,0-0,0 l/100 km 
pri emisiách CO₂ len 000-000 g/km.

Nová úroveň radosti z jazdy a efektivity bola dosiahnutá. Potvrdením je inovatívny 1,5-litrový 
benzínový 3-valcový motor, ktorý zdieľa spoločnú DNA s viackrát oceneným radovým benzínovým 
6-valcom BMW TwinPower Turbo. Táto nová generácia pohonných jednotiek z rodiny agregátov 
BMW EfficientDynamics je typická podstatne agilnejším priebehom výkonu a vynikajúcimi reakciami 
už od nízkych otáčok, pri vysokej úspornosti a nízkych emisiách. Pôžitok z jazdy zvyšuje aj 
atraktívny zvuk motora.Tento agregát je míľnikom v stratégii BMW EfficientDynamics a využíva 
technologický balík BMW TwinPower Turbo, ktorý obsahuje prepĺňanie turbodúchadlom, priame 
vstrekovanie paliva a plne variabilný manažment ventilov vrátane systému Double-VANOS, na 
zvýšenie efektivity aj dynamiky.

6.3 Transmission

6.4 Driving dynamics
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Optimalizované radenie a nízka spotreba paliva – elektronika pohonného agregátu vypočíta 
najefektívnejší prevodový stupeň a otáčky pre každú jazdnú situáciu. Symbol šípky na prístrojovom 
paneli sa rozsvieti vždy, keď môže vozidlo dosiahnuť efektívnejšiu prevádzku zaradením nižšieho 
alebo vyššieho prevodového stupňa. Systém zároveň registruje prudkú akceleráciu a v tomto 
prípade zobrazí odporučenie až pri adekvátne vyšších otáčkach. Dokonalé načasovanie okamihov 
preradenia môže pomôcť výrazne znížiť spotrebu paliva, tak v meste ako aj na dlhých tratiach.

Inteligentný systém pohonu všetkých kolies BMW xDrive sa dokonalo prispôsobí aj 
najnáročnejšiemu povrchu cesty a postará sa optimálnu trakciu za každých podmienok. Spolu s 
Dynamickou kontrolou stability (DSC) zaručí bezpečnú a stabilnú jazdu vášho BMW. DSC poskytuje 
zdieľaným systémom senzorov informácie pre xDrive, ktorý vďaka tomu rýchlo a flexibilne mení 
pomer rozdelenia pohonu medzi nápravy s cieľom zabrániť pretáčavosti alebo nedotáčavosti, teda 
zabezpečiť vynikajúcu smerovú stabilitu. Navyše sa postará o najrýchlejšiu možnú akceleráciu aj na 
klzkých povrchoch a stúpajúcej vozovke. Vďaka tomu môže DSC zasahovať až oveľa neskôr, pri 
kritických jazdných podmienkach. BMW xDrive kombinuje typické výhody pohonu všetkých kolies – 
trakciu, smerovú stabilitu a bezpečnosť – s klasickou BMW agilitou.

Ovládač jazdného zážitku ponúka vodičovi možnosť voľby medzi jazdným režimom COMFORT, na 
efektivitu orientovaným režimom ECO PRO, dynamicky zameraným režimom SPORT a režimom 
SPORT+, ktorý posúva jazdu až k fyzikálnym limitom. V ECO PRO režime sa charakteristika reakcie 
motora na akcelerátor, pracovný algoritmus prevodovky aj nastavenie klimatizácie a kúrenia 
optimalizujú s dôrazom na maximálnu možnú efektivitu. ECO PRO režim môže priniesť úsporu paliva 
až do 20 percent. Ďalší potenciál úspory paliva prináša funkcia Plachtenie a ECO PRO trasa, ktorá 
odporúča vodičovi trasu, optimalizovanú z hľadiska spotreby, so zohľadnením hustoty premávky, 
individuálneho vodičského štýlu aj miestnych podmienok, s cieľom dosiahnuť maximálnu možnú 
efektivitu. Funkcia Plachtenie umožní vozidlu pohybovať sa iba vlastnou kinetickou energiou, pri 
rýchlosti jazdy do 160 km/h, keď vodič zloží nohu z akcelerátora, nezačne však brzdiť.Režim 
COMFORT garantuje obzvlášť príjemné jazdné zážitky prostredníctvom adekvátneho nastavenia 
komponentov podvozka. V režimoch SPORT a SPORT+ sa všetky nastavenia pohonu aj podvozka 
prispôsobia dynamickejšej jazde. Motor reaguje spontánnejšie, automatická prevodovka radí pri 
vyšších otáčkach a odporúčania na manuálne preradenie sa zobrazujú neskôr. Celkovo reaguje 
vozidlo podstatne priamejšie a ostrejšie.

Štandardný podvozok poskytuje vysokú mieru presnosti, agility aj komfortu pruženia. Dosahuje to 
pomocou dvojitých priečnych ramien prednej nápravy, vyrobených z hliníka, ako aj sofistikovanou 
konštrukciou päťprvkovej zadnej nápravy, spolu s precíznym ladením všetkých komponentov.Predná 
náprava s dvojitými priečnymi ramenami obsahuje aj pomocný rám s mimoriadne vysokou torznou 
tuhosťou. Je pozoruhodne efektívna pri minimalizácii prenosu nerovností povrchu do riadenia, čo 
zlepšuje ovládateľnosť aj komfort. Množstvo komponentov z ľahkej zliatiny výrazne znižuje 
hmotnosť prednej nápravy, v porovnaní s oceľovou konštrukciou. To v nemalej miere prispieva aj k 
dosiahnutiu výhodného pomeru rozloženia hmotnosti na nápravy.Päťprvková zadná náprava je 
takisto hmotnostne optimalizovaná a vďaka svojej kinematike garantuje presné vedenie kolies aj pri 
výrazom zdvihu pruženia. Tuhé priečne ramená, ako aj pozdĺžne ramená, spájajúce podvozok s 
karosériou, sa postarajú o vynikajúce jazdné vlastnosti v každej situácii. Stabilitu zadnej nápravy 
vďaka kratším a efektívnejším kľukovým ramenám takmer vôbec nenarúšajú nerovnosti cesty, 
priečne ani pozdĺžne.

6.5 Driver assistance
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Výška a pozdĺžna pozícia stĺpika riadenia sa dajú manuálne nastaviť pre vytvorenie ideálnej pozície 
pre každého vodiča. To zaručí ergonomicky správnu a komfortnú pozíciu tela, ako aj ideálny výhľad 
na prístrojový panel. Rozsah výškového nastavenia je 40 mm, rozsah pozdĺžneho nastavenia je 60 
mm. Páka nastavovania je vľavo pod volantom.

Operadlo zadného sedadla je delené v pomere 60:40 a medzi jeho časťami je odkladací priestor. 
Sedadlo je vybavené kotviacimi bodmi ISOFIX pre bezpečné cestovanie detí, trojbodovými 
samonavíjacími bezpečnostnými pásmi a výškovo nastaviteľnými opierkami hlavy pre optimálny 
výhľad dozadu. Keď je celé zadné operadlo sklopené, batožinový priestor sa rozšíri aj na priestor 
zadného sedadla, čo umožní bezpečne prevážať dlhšie predmety.

Štandardné predné sedadlá umožňujú manuálne nastavovanie pozdĺžnej pozície, uhla operadla, 
výšky opierky hlavy aj výšky celého sedadla. Sú čalúnené priedušnou látkou, ktorá sa jednoducho 
čistí a je veľmi príjemná na dotyk.

Štyri miesta na sedenie obsahujú dve samostatne tvarované zadné sedadlá. Všetky miesta na 
sedenie poskytujú optimálnu bočnú oporu a vysoký komfort.

Predné sedadlá a zadný rad sedadiel poskytujú komfortné sedenie pre päť osôb. Všetky sedadlá sú 
vybavené opierkami hlavy a trojbodovými samonavíjacími bezpečnostnými pásmi. Na zadný rad 
sedadiel sa pohodlne zmestia tri detské sedačky a zadní pasažieri majú k dispozícii množstvo 
miesta pre nohy aj chodidlá.

V súlade s orientáciou na vodiča, typickou pre BMW, sú všetky zobrazovacie a ovládacie prvky 
umiestnené tak, aby boli dobre viditeľné a ľahko dosiahnuteľné. Sú prehľadne usporiadané do 
štyroch hlavných kategórií: jazda, komfort, zobrazenie a ovládanie.Všetky ovládače, nutné pre jazdu, 
napríklad smerovky, spínače svetiel a stierače, sú priamo pred vodičom, zatiaľ čo ovládacie prvky 
komfortných funkcií, napríklad klimatizácie alebo audiosystému, sú umiestnené na stredovej 
konzole.Celá oblasť displejov je umiestnená nad úrovňou výduchov na stredovej konzole. Displeje sú 
dobre čitateľné, prehľadné a nijako závažne nerušia vodiča v koncentrácii na cestu pred ním. Vďaka 
tomu vodič intuitívne nájde všetky zobrazovacie prvky a rýchlo si navykne na ich pozíciu. Všetky 
prvky, ktoré nie sú priamo potrebné pre jazdu, sú umiestnené komfortne na dosah na stredovej 
konzole, pod úrovňou výduchov.

7.1 Seats and seat functions

7.2 Steering wheels
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Vozidlo je vybavené množstvom odkladacích možností, ktoré garantujú komfortné uloženie a 
bezpečnú prepravu rozličných predmetov. Okrem schránky pred spolujazdcom sa v interiéri 
nachádzajú priehradky a priestory v predných dverách, dokonca až pre litrové fľaše, dva držiaky na 
nápoje pred pákou prevodovky, ako aj odkladací priestor v stredovej konzole. Navyše, predmety v 
batožinovom priestore sa dajú bezpečne upevniť pomocou kotviacich bodov.

Centrálne zamykanie obsahuje dva kľúče s diaľkovým ovládaním a integrovaným núdzovým kľúčom 
pre dvere vodiča. Tri tlačidlá ovládajú odomykanie aj zamykanie dverí a otváranie batožinového 
priestoru. Stav systému signalizuje indikátor zamknutých dverí na hornej strane obkladu dverí.

Elektrické ovládanie okien je vybavené poistkou proti privretiu a komfortným otváraním aj 
zatváraním. Panely dverí obsahujú ovládacie tlačidlá s osvetlenými symbolmi a funkciou mýta.

Umiestnenie batérie v batožinovom priestore optimalizuje rozloženie hmotnosti vozidla, čo prináša 
lepšie jazdné vlastnosti s vyššou smerovou stabilitou a športovejšou dynamikou. Navyše, na tejto 
pozícii je batéria lepšie chránená pred vplyvmi prostredia, čo prispieva k predĺženiu jej životnosti, za 
cenu iba minimálneho zmenšenia objemu batožinového priestoru.

12V elektrická zásuvka sa nachádza v priestore pre nohy predného spolujazdca.

Špeciálna ochrana pre dieselové modely zabezpečí otvorenie hrdla nádrže iba pre naftovú 
tankovaciu pištoľ, ktorá má priemer 25 mm. Takýmto spôsobom chráni motor a vstrekovací systém 
pred poškodením, ako aj pred komplikovanou a drahou výmenou dielov.

Mierne tónovanie všetkých skiel vozidla bráni interiéru v prehrievaní tak, že odráža infračervenú 
časť spektra slnečného žiarenia.

Automatická klimatizácia s jednozónovou reguláciou a mikrofiltrom zaručí vo vozidle príjemnú 
teplotu. Tak teplota ako aj distribúcia vzduchu sa dajú jednoducho ovládať otočným regulátorom, 
ventilácia sa ovláda kolískovým spínačom.Teplotu vzduchu, ako aj jeho množstvo a kvalitu, je možné 
regulovať automaticky aj manuálne. Pri automatickom režime sa udržiava zvolená teplota. Vzduch sa 
filtruje pri čerpaní z exteriéru a aj v režime recirkulácie.

7.3 Air conditioning comfort and glazing

8.1 Function, general

8.2 Function, electric

8.3 Transport and storage
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Audiosystém s celkovo šiestimi reproduktormi garantuje vynikajúcu kvalitu zvuku pre všetky miesta 
v kabíne. V paneloch predných dverí a v zadných bočných paneloch sa nachádzajú po dva 
širokopásmové reproduktory. Dva centrálne hlbokotónové reproduktory pod prednými sedadlami 
dokážu napriek kompaktným rozmerom obohatiť zvuk o mohutné nízke frekvencie. Reproduktory sú 
napájané zosilňovačom s výkonom 100 W.

Rádio BMW Professional s HiFi systémom reproduktorov má výkon zosilňovača 100 W a obsahuje 
arzenál 6 reproduktorov. Prijíma vysielanie FM/SW/AM, obsahuje funkciu dopravných správ (TP), 
automatickú reguláciu hlasitosti podľa okolitého hluku a RDS (Radio Data System). Tento systém 
poskytuje dodatočné informácie, napríklad názov aktuálne prehrávanej skladby. Rádio obsahuje 
integrované ovládanie bass/treble/fader/balance, CD prehrávač umožňuje pretáčanie vpred a vzad, 
preskakovanie skladieb vpred a vzad, prehľadávanie a prehrávanie v náhodnom poradí.

Inteligentný systém údržby Servis založený na aktuálnom stave (Condition Based Service, CBS) 
sleduje prevádzkové kvapaliny aj opotrebovanie relevantných dielov. Zároveň monitoruje časový a 
kilometrový interval, súvisiaci so servisom BMW. Pomocou týchto údajov info displej vo vozidle 
automaticky upozorní vodiča v predstihu, ak niektorý komponent potrebuje servis. Displej systému 
iDrive poskytne presné informácie o konkrétnom komponente, ako aj o čase, kedy je nutný servisný 
zásah.Údaje od CBS sa automaticky odošlú do BMW cez Teleservices, čo je inovatívna telematická 
služba od BMW ConnectedDrive. Zákazníkom preferovaný BMW servisný partner následne použije 
tieto informácie na prípravu servisnej návštevy a kontaktuje zákazníka pre dohodnutie termínu. To 
znamená, že ani organizovanie servisných návštev vám nepokazí radosť z jazdy.

9.1 Information and communication

9.2 Entertainment and audio
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EMISIE
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CO2 EMISIE
Mimo mesta 100,0 CO₂ g/km

Mesto 143,0 CO₂ g/km

Kombinovaná 116,0 CO₂ g/km

[3]

SPOTREBA PALIVA
Mimo mesta 4,3 L/100 km

Mesto 6,2 L/100 km

Kombinovaná 5,0 L/100 km

[2]

Spotreba paliva uvedená v 
míľach na galón.
Emisie CO₂ uvedené v 
gramoch na kilometer 
predstavujú kombinované 
hodnoty. V súlade s 
európskymi normami uvádza 
zobrazený rozsah spotrebu 
paliva a hodnoty CO₂ od 
najmenšej veľkosti kolies po 
najväčšiu veľkosť, ktoré sú 
dostupné pre vybraný 
model. Hodnoty v 
zátvorkách sú určené pre 
vybratý model s 
automatickou prevodovkou. 
Ďalšie informácie o 
oficiálnej spotrebe a 
oficiálnej konkrétne emisie 
CO₂ pre nové osobné autá je 
možné získať na stránke 
Smernice pre osobné autá 
(informácie o spotrebe 
paliva a emisiách CO₂) na 
http://www2.dft.gov.uk/pgr/
roads/



PRÁVNE INFORMÁCIE

Spoločnosť BMW Group Belux je oddaná ochrane vášho súkromia a ubezpečuje vás, že s 
informáciami, ktoré odošlete, respektíve ku ktorým bude mať spoločnosť prístup, bude 
zaobchádzané dôverne a v súlade so zákonom z 8. decembra 1992 týkajúceho sa ochrany súkromia 
pri spracovaní osobných údajov. Tieto informácie bude BMW Group Belux používať v súvislosti so 
zabezpečovaním svojich služieb a produktov a správou svojich obchodných vzťahov s vami, na 
propagáciu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou BMW Group Belux, jej pridruženými 
spoločnosťami alebo dôkladne vybranými uprednostňovanými partnermi, na tvorbu štatistík alebo 
trhových štúdií a aby dokázala pomáhať v boji s podvodmi v automobilovom sektore a propagovala 
bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Na rovnaké účely a so zohľadnením akýchkoľvek 
námietok z vašej strany môžu byť vaše podrobnosti poskytnuté spoločnostiam pridruženým k 
spoločnosti BMW Group Belux alebo iným spoločnostiam, s ktorými spoločnosť BMW Group Belux 
udržiava blízke zmluvné vzťahy na zabezpečovanie svojej činnosti alebo služieb (ako sú napríklad 
koncesie BMW, MINI a BMW Motorrad), alebo akoukoľvek inou treťou stranou na účely súladu s 
právnymi povinnosťami. Máte právo pristupovať k informáciám a kedykoľvek ich opraviť. Môžete tiež 
namietať voči akémukoľvek spracovaniu týchto informácií na propagačné účely a/alebo voči 
poskytovaniu informácií tretím stranám. Na uplatnenie týchto práv stačí odoslať vašu žiadosť s 
dátumom a podpisom strane zodpovednej za spracovanie informácií, a to spoločnosti BMW Group 
Belux, oddelenie vzťahov so zákazníkmi, Lodderstraat 16, 2880 Bornem (alebo e-mailom na 
contact.be@bmw.be) spolu s kópiou vášho občianskeho preukazu.

[1] Cena špecifikácie nezahŕňa doručenie, núdzovú službu BMW, ŠPZ, poplatok za prvú registráciu a 
spotrebnú daň z motorového vozidla.

[2] Spotreba paliva uvedená v míľach na galón.

[3] Emisie CO₂ uvedené v gramoch na kilometer predstavujú kombinované hodnoty. V súlade s 
európskymi normami uvádza zobrazený rozsah spotrebu paliva a hodnoty CO₂ od najmenšej 
veľkosti kolies po najväčšiu veľkosť, ktoré sú dostupné pre vybraný model. Hodnoty v zátvorkách sú 
určené pre vybratý model s automatickou prevodovkou. Ďalšie informácie o oficiálnej spotrebe a 
oficiálnej konkrétne emisie CO₂ pre nové osobné autá je možné získať na stránke Smernice pre 
osobné autá (informácie o spotrebe paliva a emisiách CO₂) na http://www2.dft.gov.uk/pgr/roads/
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