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GOTOWE NA 
WSZYSTKO.

DUSZA TOWARZYSTWA.



MIŁOŚĆ OD  
PIERWSZEGO METRA.

DYNAMICZNY WYGLĄD ZEWNĘTRZNY || 18-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH1 || 
WIĘKSZE KOŃCÓWKI RUR WYDECHOWYCH || SKRZYNIA DWUSPRZĘGŁOWA STEPTRONIC1 || 
BMW XDRIVE

1 Wyposażenie dodatkowe.



TWÓJ  
BODYGUARD.

WIELE USŁUG BMW CONNECTED DRIVE1, 2 Z ZAKRESU  
BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU, NP. POWIADOMIENIE O GODZINIE WYJAZDU3 ||  
USŁUGA BMW CONCIERGE1, 3 || WYŚWIETLACZ BMW HEAD-UP1, 4

1 Wyposażenie dodatkowe.
2 Więcej informacji na temat BMW ConnectedDrive, a w szczególności o okresach ważności usług i kosztach, można uzyskać na stronie www.bmw.pl/ConnectedDrive,  

w cenniku oraz w infolinii BMW ConnectedDrive pod numerem +48 885 269 269 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 20:00.
3 Wymagane jest wyposażenie Usługi ConnectedDrive.
4 Z polaryzacyjnymi okularami przeciwsłonecznymi wskazania wyświetlacza BMW Head-Up widoczne są w ograniczonym zakresie. Wyświetlane elementy zależą od wyposażenia. 

Wskazania zakładają posiadanie dalszego wyposażenia dodatkowego.



ZAKUMULOWANY  
POSTĘP.

BMW 225xe iPERFORMANCE ACTIVE TOURER Z SILNIKIEM SPALINOWYM  
I ELEKTRYCZNYM || INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ ZAPEWNIAJĄCE  
NIEZWYKLE WYSOKĄ WYDAJNOŚĆ I DYNAMIKĘ JAZDY ||  
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA NA SAMYM NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM 125 KM/H



MA WSZYSTKO.  
A NAWET WIĘCEJ.

NOWE SILNIKI BMW TWIN POWER TURBO || NOWY PAKIET SPORTOWY M1 ||  
DIODOWE REFLEKTORY ADAPTACYJNE W SZEŚCIOKĄTNEJ STYLISTYCE1 || NERKI W NOWEJ 
STYLISTYCE || HOTSPOT WIFI1, 2 || SYSTEM TELEFONICZNY Z ŁADOWANIEM BEZPRZEWODOWYM1, 3

1 Wyposażenie dodatkowe.
2 Hotspot WiFi umożliwia w samochodzie korzystanie z internetu w maksymalnym standardzie LTE. Korzystanie jest odpłatne.
3 Możliwe indukcyjne ładowanie zgodnie ze standardem QI kompatybilnych telefonów komórkowych. Do wybranych smartfonów bez funkcji ładowania indukcyjnego zgodnie ze 

standardem QI dostępne są w ofercie oryginalnych akcesoriów BMW specjalne etui do ładowania.



RADOŚĆ JEST WIĘKSZA, 
GDY DZIELISZ JĄ Z INNYMI.

OPCJONALNY TRZECI RZĄD SIEDZEŃ LUB NAWET 1905 L POJEMNOŚCI BAGAŻNIKA1 ||  
WIĘKSZY KOMFORT SIEDZENIA NA FOTELACH STANDARDOWYCH || PRZESTRONNE WNĘTRZE || 
SZKLANY DACH PANORAMICZNY2

1 Tylko w BMW serii 2 Gran Tourer.
2 Wyposażenie dodatkowe.



ŻYCIE  
Z DRIVEM.

WNĘTRZE W SPORTOWEJ STYLISTYCE. NOWE BMW SERII 2 ACTIVE TOURER ORAZ NOWE 
BMW SERII 2 GRAN TOURER POKAZUJĄ, ŻE DUŻE ZNACZY PIĘKNE. DAJĄ CI WIELE PRZESTRZENI 
DLA TWOJEGO AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA BEZ POTRZEBY REZYGNOWANIA PRZY TYM 
Z TYPOWEJ DLA BMW DYNAMIKI JAZDY CZY SPORTOWEJ, WYRAZISTEJ STYLISTYKI. 

1 Wyposażenie dodatkowe.
2 Tylko w BMW serii 2 Gran Tourer.

TU MOŻESZ CIESZYĆ SIĘ 
ELASTYCZNOŚCIĄ, KTÓRA 
DOSTOSUJE SIĘ DO TWOICH 
POTRZEB. CZY TO W SIEDEM 
OSÓB1, 2, CZY Z DUŻĄ ILOŚCIĄ 
BAGAŻU: TU ZAWSZE JEST 
MIEJSCE NA RADOŚĆ – PRZEDE 
WSZYSTKIM NA MIEJSCU 
KIEROWCY. POZNAJ SPORTOWĄ 
FUNKCJONALNOŚĆ. W NOWYM 
BMW SERII 2 ACTIVE TOURER 
ORAZ NOWYM BMW SERII 2 
GRAN TOURER.



Wskaźnik zmiany biegu1 wskazuje 
w każdej sytuacji najbardziej wydajny 
bieg. We wszystkich modelach BMW 
wskazanie na desce rozdzielczej infor-
muje o aktualnym biegu. Daje to dużą 
oszczędność paliwa dzięki odpowied-
nio wczesnej zmianie biegów, przede 
wszystkim w ruchu miejskim i poza-
miejskim.

WSKAŹNIK ZMIANY BIEGU

Przełącznik właściwości jezdnych 
umożliwia wybór standardowego trybu 
COMFORT, ekonomicznego trybu 
ECO PRO lub trybów SPORT 
i SPORT+ umożliwiających jeszcze 
bardziej dynamiczną jazdę. Tryb ECO 
PRO dopasowuje charakterystykę pe-
dału gazu, skrzyni Steptronic oraz 
działanie ogrzewania i klimatyzacji do 
oszczędnej jazdy.

Funkcja Auto Start/Stop1 wyłącza silnik 
podczas krótkich przerw w jeździe, na 
przykład na światłach lub w korku, 
umożliwiając redukcję zużycia paliwa. 
Po naciśnięciu sprzęgła (skrzynia ma-
nualna) albo zwolnieniu hamulca 
(skrzynia Steptronic) silnik włącza się 
automatycznie w ułamkach sekundy.

FUNKCJA AUTO START/STOP
PRZEŁĄCZNIK WŁAŚCIWOŚCI 
JEZDNYCH Z TRYBEM ECO PRO

WIĘKSZA MOC, MNIEJSZE 
SPALANIE.
Jeszcze więcej mocy z 3-12 cylindrów. 
Małe spalanie, duże wrażenie: silniki 
BMW TwinPower Turbo oferują naj-
wyższą dynamikę przy maksymalnej 
wydajności za sprawą najnowszego 
układu wtryskowego, adaptacyjnego 
rozrządu i zaawansowanego turbodo-
ładowania. Nieważne, diesel czy ben-
zyna, nieważne, ile cylindrów: silniki 
BMW EfficientDynamics oferują 
znacznie lepszą charakterystykę mocy 
oraz spontaniczną reakcję silnika już 
na niskich obrotach i mają przy tym 
wyjątkowo niskie parametry zużycia 
paliwa i emisji spalin.

WIĘKSZA RADOŚĆ Z JAZDY, 
MNIEJSZA EMISJA SPALIN.
Od roku 2000 ok. 33% mniej emisji 
CO2: BMW EfficientDynamics to 
pakiet technologiczny obejmujący nie 
tylko napęd, ale i całą koncepcję po-
jazdu oraz inteligentne zarządzanie 
energią. Innowacyjne technologie ofe-
rowane w wyposażeniu standardowym 
stale zwiększają wydajność samocho-
du. Poprzez podniesienie wydajności 
silników, napędy elektryczne oraz lek-
ką konstrukcję i optymalizację aerody-
namiki udało się obniżyć emisję CO2 
floty BMW o 33%.

WIĘKSZA DYNAMIKA, 
MNIEJSZA MASA.
Mniejsza masa dzięki zastosowaniu  
inteligentnej lekkiej konstrukcji: dopra-
cowanie w każdym detalu – inteligent-
na lekka konstrukcja oznacza użycie 
optymalnych materiałów, w każdej 
części samochodu. Poprzez zastosowa-
nie wyjątkowo lekkich, nowoczesnych 
materiałów, takich jak aluminium czy 
karbon, BMW EfficientLightweight 
dąży do maksymalnej redukcji masy. 
Poprawia to właściwości jezdne, 
zwiększa stabilność, bezpieczeństwo 
i komfort jazdy.

 BMW EFFICIENTDYNAMICS.
 MNIEJSZA EMISJA. WIĘKSZA RADOŚĆ Z JAZDY.

1 Opcja niedostępna w BMW 225xe iPerformance.
2 Wyposażenie dodatkowe.

DYNAMIKA I WYDAJNOŚĆ.

W NOWYM BMW SERII 2 ACTIVE TOURER  
I GRAN TOURER.
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BMW 218i Active Tourer*  
3-cylindrowy silnik benzynowy BMW TwinPower Turbo o mocy 
103 kW (140 KM) i momencie obrotowym 220 Nm 
przyspieszenie 0 –100 km/h: 9,3 s 
prędkość maksymalna: 205 km/h  
zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 5,8 l/100 km 
emisja CO2 w cyklu mieszanym: 132 g/km

BMW 220d xDrive Gran Tourer* 
4-cylindrowy silnik wysokoprężny BMW TwinPower Turbo o mocy 
140 kW (190 KM) i momencie obrotowym 400 Nm 
 przyspieszenie 0 –100 km/h: [8-7,8] s 
prędkość maksymalna: [218] km/h 
zużycie paliwa w cyklu mieszanym: [4,9 – 4,8] l/100 km 
emisja CO2 w cyklu mieszanym: [129 –128] g/km

Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 zostały ustalone zgodnie z przepisową proce-
durą pomiarową VO (UE) 2007/715 w wersji obowiązującej w chwili uzyskania homologacji 
przez pojazd. Podane wartości dotyczą pojazdów z wyposażeniem podstawowym oferowa-
nym w Niemczech, a zakresy uwzględniają różnice wynikające z wybranego rozmiaru 
kół, opon oraz wyposażenia dodatkowego i mogą się zmienić w trakcie konfiguracji. Warto-
ści dla pojazdów oznaczonych * zostały już ustalone zgodnie z nowymi przepisami WLTC 

NAPĘD I UKŁAD JEZDNY.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY SILNIKÓW NOWEGO BMW 
SERII 2 ACTIVE TOURER 

ORAZ NOWEGO BMW SERII 2 GRAN TOURER

Inteligentny napęd na cztery koła BMW xDrive adaptacyjnie 
i płynnie rozdziela napęd na koła przednie i tylne, poprawiając trakcję, 
dynamikę jazdy i zwiększając bezpieczeństwo jazdy w każdej sytu-
acji. Dla dodatkowego podniesienia zwinności elektroniczny rozdział 
momentu przeciwdziała też pod- i nadsterowności na zakrętach.

Performance Control działa poprzez sterownik silnika i odpowied-
nie przyhamowywanie kół po wewnętrznej stronie zakrętu. Dzięki 
temu większa część mocy napędowej trafia na koła po stronie ze-
wnętrznej. W ten sposób samochód lepiej wchodzi w zakręt, co 
zwiększa zwinność i stabilność jazdy.

Systemy regulacji dynamiki jazdy wspierają kierowcę we 
wszystkich trudnych sytuacjach podczas jazdy. ABS zapobiega blo-
kowaniu kół, zapewniając sterowność nawet podczas nagłego ha-
mowania. Dynamiczna kontrola stabilności (DSC) zapobiega utratom 
przyczepności kół i automatycznie wyhamowuje pojedyncze koła.

Adaptacyjny sportowy układ kierowniczy1, 2 z funkcją Servotronic 
umożliwia bardziej bezpośrednie i zwinne kierowanie pojazdem przy 
mniejszym nakładzie siły. Reaguje na skręt kierownicy z różnym 
przełożeniem. Ułatwia to prowadzenie w sportowym stylu oraz 
zmniejsza nakład siły potrzebnej podczas parkowania i skręcania.

Adaptacyjny układ jezdny1, 2 z zawieszeniem obniżonym 
o 10 mm łączy dynamikę, komfort oraz wysokie bezpieczeństwo  
jazdy. Kierowca ma możliwość wyboru charakterystyki tłumienia 
przełącznikiem właściwości jezdnych. Oprócz standardowego usta-
wienia COMFORT jest jeszcze tryb SPORT.

Obniżone o ok. 10 mm zawieszenie M1, 2 wyróżnia się bardzo 
sportową charakterystyką. Oprócz krótszych sprężyn ma również 
sztywniejsze amortyzatory.

i przeliczone na NEDC, aby umożliwić ich porównanie. W tych pojazdach podatki i inne 
opłaty samochodowe uwzględniające (również) emisję CO2 mogą być obliczane na pod-
stawie innych wartości niż podane.
Więcej informacji na temat zużycia paliwa, emisji CO2 i klasy energetycznej znajduje się 
w danych technicznych i w cenniku.



System asystujący kierowcy1, 2 obejmuje systemy wspomagają-
ce kierowcę działające na bazie kamery, takie jak ostrzeganie przed 
zjechaniem z pasa ruchu, ostrzeganie przed kolizją z poprzedzają-
cym pojazdem, asystent świateł drogowych i funkcja Speed Limit 
Info. Ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszy-
mi z miejską funkcją hamowania działa przy prędkościach od 10 do 
60 km/h, a ostrzeganie przed zjechaniem z pasa ruchu od prędkości 
70 km/g poprzez wibracje kierownicy.

Funkcja ostrzegania przed przekroczeniem ograniczenia 
prędkości1, 3 ze wskazaniem zakazu wyprzedzania rejestruje ogra-
niczenia prędkości oraz zakazy wyprzedzania i sygnalizuje je na wy-
świetlaczu informacyjnym w zestawie wskaźników lub na 
wyświetlaczu BMW Head-Up1, 6.

Ostrzeganie przed zjechaniem z pasa ruchu1, 3 rozpoznaje 
oznaczenia na jezdni i od prędkości ok. 70 km/h ostrzega kierowcę 
poprzez wibracje kierownicy i wskazanie na zestawie wskaźników, 
gdy grozi mu niezamierzone zjechanie z pasa ruchu. Przy włączo-
nym kierunkowskazie, a więc przy zamierzonej zmianie pasa, ostrze-
żenie się nie pojawia.

System asystujący kierowcy plus1, 2, 4, 5 zapewnia znacznie wyż-
sze bezpieczeństwo i komfort jazdy. Obejmuje ostrzeganie przed 
kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z miejską funkcją ha-
mowania, ostrzeganie przed zjechaniem z pasa ruchu, asystenta 
świateł drogowych, funkcję Speed Limit Info, regulator prędkości na 
bazie kamery z funkcją Stop&Go oraz asystenta jazdy w korku.

Pełnokolorowy wyświetlacz BMW Head-Up1, 6 transmituje informa-
cje istotne podczas jazdy na szybce projekcyjnej w bezpośrednim 
polu widzenia kierowcy, ułatwiając mu skupienie się na drodze.  
Wyświetlane są m.in. aktualna prędkość, wskazówki nawigacyjne, 
Speed Limit Info ze wskazaniem zakazu wyprzedzania oraz listy kon-
taktów i odtwarzania.

Asystent parkowania1 ułatwia parkowanie równolegle do jezdni. 
System mierzy lukę parkingową podczas przejeżdżania obok niej 
z małą prędkością. Jeżeli miejsce jest dostatecznie duże, asystent 
parkowania przejmuje kierowanie, a kierowca musi tylko wybrać od-
powiedni bieg, dodawać gazu i hamować. 

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ.

1 Wyposażenie dodatkowe.
2 Działanie systemu może być ograniczone w ciemności, we mgle lub przy mocnym świetle 

z naprzeciwka. 
3 Element systemu asystującego kierowcy i systemu asystującego kierowcy plus.
4 Opcja niedostępna w 216i.

5 Tylko w połączeniu z innym wyposażeniem.
6 Z polaryzacyjnymi okularami przeciwsłonecznymi wskazania wyświetlacza BMW Head-Up 

widoczne są w ograniczonym zakresie. Wyświetlane elementy zależą od wyposażenia. 
Wskazania zakładają posiadanie dalszego wyposażenia dodatkowego.

BMW Personal CoPilot 
Wspomaga, jeśli tego chcesz.

 wyposażenie standardowe   wyposażenie dodatkowe
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 Diodowe reflektory adaptacyjne obejmują światła mijania 
i drogowe oraz kierunkowskazy w pełnej technologii diodowej. 
Wyposażenie obejmuje ponadto funkcję BMW Selective Beam, 
światła zakrętowe, światła dzienne, reflektory adaptacyjne 
i zmienne sterowanie światła, zapewniając optymalne oświetlenie 
jezdni i lepszą widoczność po zmroku.

 Inteligentne połączenie alarmowe w razie potrzeby auto-
matycznie nawiązuje poprzez infolinię BMW kontakt z najbliższą 
jednostką pogotowia ratunkowego – niezależnie od prywatnego 
telefonu komórkowego. Oprócz danych o aktualnej lokalizacji po-
jazdu przesyłane są także informacje o skali wypadku. Inteligent-
ne połączenie alarmowe można nawiązać także ręcznie, na 
przykład aby sprowadzić pomoc dla innych uczestników ruchu.

 Asystent jazdy w korku4 odciąża Cię w monotonnych sytu-
acjach na autostradach: w gęstym ruchu, przy prędkości do 
60 km/h, system zapewnia płynność i komfort jazdy w korku. Au-
tomatycznie utrzymuje odstęp od poprzedzającego pojazdu, sa-
moczynnie reguluje prędkość aż do zatrzymania i wspomaga 
w kierowaniu samochodem.

 Dynamiczna kontrola stabilności (DSC) za pomocą wielu 
czujników stale nadzoruje parametry jazdy i w razie potrzeby sta-
bilizuje samochód poprzez ingerencję w pracę silnika i hamowa-
nie. Oprócz tego oferuje wiele innych funkcji, takich jak funkcja 
gotowości hamulców, suszenie tarcz hamulcowych w wilgotnych 
warunkach czy asystent ruszania.

 Poduszki powietrzne chroniące głowę w 1. i 2. rzędzie 
siedzeń uzupełniają system poduszek powietrznych w pojeździe. 
Kurtyna chroniąca przed odłamkami szyby tworzy wzdłuż szyb 
skuteczny system chroniący głowę, który w przypadku kolizji za-
bezpiecza również pasażerów na miejscach z tyłu.

 Ostrzeganie przed kolizją z miejską funkcją hamowania1, 3 
ostrzega przed krytycznymi sytuacjami i tym samym zapobiega 
wypadkom. W razie zagrożenia kolizją z jadącym z przodu lub sto-
jącym pojazdem następuje dwustopniowe ostrzeżenie, a hamul-
ce przygotowywane są do szybszego zadziałania. W sytuacji 
awaryjnej system inicjuje hamowanie i znacznie zmniejsza pręd-
kość uderzenia.



PONAD 40 LAT 
SKOMUNIKOWANEJ MOBILNOŚCI.
Od samego początku klarowna wizja 
przyszłości: BMW rozpoczęło tzw. sko-
munikowaną mobilność już w latach 70. 
W roku 1999 nastąpił kolejny milowy 
krok: pierwszy samochód z wbudowaną 
na stałe kartą SIM. Potem pojawiły się 
pierwsze usługi online, usługi Google 
oraz innowacyjne systemy wyświetlania 
takie jak wyświetlacz BMW Head-Up. 
Najważniejsze były przy tym zawsze 
oczekiwania klienta: BMW jako pierwszy 
producent samochodów umożliwił ela-
styczne zamawianie i opłacanie usług 
w Sklepie BMW ConnectedDrive zarów-
no w samochodzie, jak i z domowego 
komputera. Wprowadzenie BMW Con-
nected i Open Mobility Cloud jest kolej-
nym krokiem BMW w kierunku 
przyszłości.

PONAD 20 USŁUG W SKLEPIE  
BMW CONNECTED DRIVE. 
Usługi ConnectedDrive są podstawą in-
teligentnego wyposażenia dodatkowego 
BMW ConnectedDrive. Wyposażenie to 
umożliwia również dostęp do Sklepu 
BMW ConnectedDrive, w którym zawsze 
i wszędzie można wygodnie zestawiać, 
zamawiać i przedłużać usługi według in-
dywidualnych potrzeb – na przykład 
Usługę Concierge lub Connected Music, 
dzięki którym jazda jest jeszcze bardziej 
komfortowa i dostarcza więcej rozrywki.

BMW CONNECTED – 
NIEZAWODNA 
KOMUNIKACJA PRZEZ CAŁĄ 
DOBĘ.
Jak by to było, gdyby już więcej się nie 
spóźniać? Gdyby Twoje BMW znało 
Twoje ulubione cele? Jak by to było 
mieć niezawodną nawigację – w sa-
mochodzie i poza nim? BMW Con-
nected dostarczy Ci informacji, których 
szukasz, gdzie i kiedy tylko zapra-
gniesz. BMW Connected to osobisty 
asystent ułatwiający mobilność na co 
dzień i pomagający punktualnie i kom-
fortowo dotrzeć do celu. Aplikacja 
BMW Connected umożliwia w dowol-
nej chwili sprawdzenie informacji ta-
kich jak zalecana godzina wyjazdu za 
pomocą smartfonu lub smartwatcha 
i przesłanie ich do samochodu.

1 Wymagane są Usługi ConnectedDrive.
2 iPhone i Apple Watch nie wchodzą w skład wyposażenia BMW Connected.
3 Wyposażenie dodatkowe.

ŁĄCZNOŚĆ I INFOROZRYWKA.

USŁUGA CONCIERGE

Usługa Concierge1, 3 w BMW  
ConnectedDrive umożliwia za naci-
śnięciem przycisku połączenie telefo-
niczne z konsultantem infolinii BMW. 
Znajdzie on na przykład żądaną re-
staurację, najbliższy bankomat lub dy-
żurną aptekę i na życzenie wyśle 
odpowiednie dane adresowe bezpo-
średnio do systemu nawigacyjnego3 
BMW.

BMW Connected1, 3 za pośrednictwem 
kompatybilnego smartfonu lub smart-
watcha informuje o godzinie wyjazdu2 
obliczonej tak, aby przy aktualnej sytu-
acji na drogach punktualnie dotrzeć 
do celu. System oblicza proponowaną 
godzinę wyjazdu w oparciu o komuni-
katy drogowe w czasie rzeczywistym.

POWIADOMIENIE O GODZINIE 
WYJAZDU

BMW ConnectedDrive 
Rozwiązania, które dają wolność.

W NOWYM BMW SERII 2 ACTIVE TOURER  
I GRAN TOURER.
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I FUNKCJONALNOŚĆ.

Dostęp komfortowy3 umożliwia otwieranie przednich drzwi i po-
krywy bagażnika bez korzystania z kluczyka. Trzeba go tylko mieć 
przy sobie, na przykład w kieszeni. Do otwarcia wystarczy wtedy 
dotknąć klamki drzwi lub nacisnąć przycisk otwierania pokrywy ba-
gażnika.

Dzięki licznym możliwościom regulacji tylnych siedzeń można 
jeszcze elastyczniej korzystać z miejsca na siedzeniach i w bagażniku. 
Oparcie dzielone w proporcjach 40:20:40 jest składane i można je 
ustawiać w sześciu pozycjach. Siedzenia dzielone w proporcjach 
60:40 można indywidualnie przesuwać o 130 mm3, 5, 6.

3. rząd siedzeń3, 4 z dwoma indywidualnie składanymi fotelami 
w kierunku jazdy oferuje miejsce dla dwóch dodatkowych pasaże-
rów. Aby wsiadanie było wygodne, 2. rząd siedzeń można przesunąć 
do przodu za pomocą funkcji Easy Entry.

Pakiet schowków oferuje dodatkowe miejsca na przedmioty w ka-
binie i bagażniku. Obejmuje podłokietnik środkowy z tyłu z dwoma 
uchwytami na napoje i siatki na oparciach foteli przednich. Gniazdka 
12 V z tyłu konsoli środkowej oraz w bagażniku umożliwiają podłą-
czanie dodatkowych urządzeń elektrycznych.

Elektryczny hamulec postojowy włącza się wygodnie przyci-
skiem. Niezajmujący wiele miejsca przycisk daje na konsoli środko-
wej więcej miejsca na przedmioty.

Szyby przeciwsłoneczne3 z przyciemnionymi tylnymi szybami 
bocznymi i tylną szybą redukują nagrzewanie się wnętrza pojazdu na 
słońcu i zapewniają przyjemny klimat. Przyciemnienie nie ogranicza 
widoczności na zewnątrz, ale utrudnia zaglądanie do wnętrza.

Siatka oddzielająca bagażnik3 mocowana za drugim rzędem 
siedzeń zapobiega wpadaniu przedmiotów do przestrzeni pasażer-
skiej na przykład przy nagłym hamowaniu. Gdy kanapa tylna jest zło-
żona, można rozciągnąć ją także za fotelami przednimi.

Elektryczna regulacja foteli3 sprawia, że ustawianie fotela kie-
rowcy i pasażera jest bardzo łatwe i wygodne. Pamięć ustawień 
umożliwia zapisanie wybranych ustawień fotela kierowcy i lusterek 
zewnętrznych oraz ich aktywację w każdej chwili.

4 Tylko w BMW serii 2 Gran Tourer.
5 Standard w BMW serii 2 Gran Tourer.
6 Opcja niedostępna w 225xe iPerformance.



MODEL PODSTAWOWY.

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

 Listwy ozdobne w matowym kolorze oksydowanego srebra z listwą  
akcentową w błyszczącym kolorze czarnym zapewniają kokpitowi nowo-
czesny wygląd.

Wybrane elementy wyposażenia modelu podstawowego: 
16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 4711, 2 
reflektory halogenowe 
skórzana kierownica sportowa3 
klimatyzacja4 
radio Media z kolorowym ekranem ciekłokrystalicznym o przekątnej 6,5 
cala i złączem USB 
przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO 
regulacja tylnych siedzeń5, 6 
oparcie dzielone w proporcjach 40:20:40 
pakiet schowków












1 Opcja niedostępna w 225i xDrive oraz 225xe iPerformance Active Tourer.
2 Opcja niedostępna w 220i, 218d, 218d xDrive, 220d oraz 220d xDrive Gran Tourer.
3 Standardowo kierownica skórzana w 216i,218i, 216d, 218d oraz 218d xDrive.

 16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 4711, 2, Reflex Silver,  
7J x 16, opony 205/60 R16.

 Fotele standardowe obite tkaniną Grid w kolorze antracytowym łączą 
nowoczesny wygląd i wysoki komfort.

4 Standardowo klimatyzacja automatyczna w 225xe iPerformance.
5 Standard w BMW serii 2 Gran Tourer.
6 Opcja niedostępna w 225xe iPerformance.
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 Wewnątrz auta panuje nowoczesna estetyka wyrażająca jednocześnie 
ambitny charakter Luxury Line: standardowe fotele obite są perforowaną 
skórą Dakota w kolorze mokki i oferują doskonały komfort. Idealnie kompo-
nują się z listwami ozdobnymi z drewna szlachetnego Fineline Stream z li-
stwą akcentową w perłowym chromie.

LUXURY LINE.

Wyposażenie zewnętrzne w Luxury Line:  
atrapa chłodnicy BMW z dwunastoma listwami grilla o ekskluzywnym 
kształcie, z frontem w błyszczącym chromie
zderzak przedni ze specyficznymi elementami stylistycznymi 
w błyszczącym chromie
17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Multi Spoke 481; oferowane 
są też inne obręcze kół
boczny napis „Luxury Line”
obramowania i kołnierze wpustowe bocznych szyb w anodowanym 
aluminium, trójkąty i nóżki lusterek zewnętrznych w matowym kolorze 
czarnym
zderzak tylny ze specyficznymi elementami stylistycznymi 
w błyszczącym chromie












Wyposażenie wnętrza w Luxury Line:  
przednie listwy progowe z aluminium z napisem „BMW”
fotele w tapicerce skórzanej Dakota w kolorze czarnym z ekskluzywną 
perforacją, oferowane są też inne tapicerki
skórzana kierownica sportowa z przyciskami wielofunkcyjnymi
kluczyk samochodowy z chromowaną wstawką
listwy ozdobne z drewna szlachetnego Fineline Stream z listwą 
akcentową w perłowym chromie; alternatywnie listwy ozdobne z drewna 
szlachetnego Fineline Shore z listwą akcentową w perłowym chromie; 
oferowane są też inne listwy ozdobne
ekskluzywne diodowe listwy świetlne w boczkach drzwi
deska rozdzielcza i konsola środkowa z kontrastującymi szwami 
(pasującymi do koloru tapicerki)











 Jednocześnie sportowa i ele-
gancka: skórzana kierownica 
sportowa z przyciskami wie-
lofunkcyjnymi w poziomych ra-
mionach zapewnia idealną 
ergonomię.

 17-calowe obręcze kół ze  
stopów lekkich Multi Spoke 547, 
7,5J x 17, opony 205/55 R17.



SPORT LINE.

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

 Skórzana kierownica sportowa 
z przyciskami wielofunkcyjnymi  
stanowi równie sportowy akcent, co 
listwy ozdobne z aluminium z deli-
katnym szlifem podłużnym z listwa-
mi akcentowymi w perłowym 
chromie.

Wyposażenie zewnętrzne w Sport Line:  
atrapa chłodnicy BMW z dziesięcioma ekskluzywnymi listwami grilla 
z frontami w błyszczącym kolorze czarnym
zderzak przedni ze specyficznymi elementami stylistycznymi 
w błyszczącym kolorze czarnym
17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Star Spoke 379;  
oferowane są też inne obręcze kół
boczny napis „Sport Line”
lusterka zewnętrzne w kolorze karoserii lub w kolorze czarnym
zderzak tylny ze specyficznymi elementami stylistycznymi 
w błyszczącym kolorze czarnym










Wyposażenie wnętrza w Sport Line:  
przednie listwy progowe z aluminium z napisem „BMW”
sportowe fotele przednie w tapicerce z tkaniny Race w kolorze 
antracytowym z akcentami w kolorze czerwonym lub szarym, oferowane 
są też inne tapicerki
skórzana kierownica sportowa z przyciskami wielofunkcyjnymi
kluczyk samochodowy z chromowaną wstawką
listwy ozdobne w błyszczącym kolorze czarnym z listwą akcentową 
w perłowym chromie; oferowane są też inne listwy ozdobne
ekskluzywne diodowe listwy świetlne w boczkach drzwi
deska rozdzielcza i konsola środkowa z kontrastującymi szwami 
(pasującymi do koloru tapicerki)
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 17-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Double Spoke 549, 7,5J x 17, 
opony 205/55 R17.

 Fotele sportowe w tapicerce 
z tkaniny i Sensateku w kolorze  
antracytowym z pomarańczowymi 
akcentami zapewniają stabilne trzy-
manie również przy dynamicznym 
pokonywaniu zakrętów.



PAKIET SPORTOWY M.

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

 Kierownica skórzana M z przyci-
skami wielofunkcyjnymi i listwy 
ozdobne z aluminium Hexagon z li-
stwami akcentowymi w perłowym 
chromie łączą sportową funkcjonal-
ność z dynamicznym wyglądem.

Wyposażenie zewnętrzne w pakiecie sportowym M:  
pakiet aerodynamiczny M z pasem przednim, progami oraz pasem 
tylnym ze wstawką dyfuzora w metalizowanym kolorze Dark Shadow
atrapa chłodnicy BMW z listwami grilla z frontem w błyszczącym kolorze 
czarnym
diodowe reflektory przeciwmgłowe1

17-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 483 M lub 
18-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 486 M
sportowe zawieszenie M1, obniżone, alternatywnie standardowe 
zawieszenie
błyszczące obramowania BMW Individual Shadow Line, alternatywnie 
elementy zewnętrzne Chrome Line
znaczek M po bokach
ekskluzywny lakier metalizowany w kolorze niebieskim Estoril; oferowane 
są też inne lakiery















1 Opcja niedostępna w 225xe iPerformance.
2 Tylko w połączeniu z 6-biegową skrzynią manualną.

Wyposażenie wnętrza w pakiecie sportowym M:  
listwy progowe M z przodu i podnóżek M
sportowe fotele przednie w tapicerce z tkaniny „Micro Hexagon” 
i alcantary1 w kolorze antracytowym; oferowane są też inne tapicerki
kierownica skórzana M z przyciskami wielofunkcyjnymi
antracytowa podsufitka BMW Individual
deska rozdzielcza i konsola środkowa z kontrastującym stebnowaniem
listwy ozdobne z aluminium Hexagon z listwą akcentową w perłowym 
chromie, oferowane są też inne listwy ozdobne
skrócona dźwignia biegów ze znaczkiem M2

ekskluzywne diodowe listwy świetlne w boczkach drzwi
kluczyk samochodowy z ekskluzywnym znaczkiem M
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 17-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 483 M,  
7,5J x 17, opony 205/55 R17.

 18-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 486 M  
z funkcją jazdy awaryjnej, 8J x 18, opony 225/45 R18.

 Fotele sportowe w perforowanej 
skórze Dakota w kolorze czarnym 
z niebieskimi akcentami pozwalają 
poczuć atmosferę toru wyścigowego.



BMW iPERFORMANCE.
Nowe BMW 225xe iPerformance Active Tourer jako hybryda plug-in obejmuje 3-cylindrowy silnik benzynowy BMW 
TwinPower Turbo o mocy 100 kW (136 KM) i silnik elektryczny o mocy 65 kW (88 KM), które łącznie dają moc 165 kW 
(224 KM). Standardowy elektryczny napęd xDrive w całkowicie automatyczny sposób zapewnia optymalną trakcję i pewny 
kurs. Inteligentne zarządzanie energią koordynuje współpracę wszystkich elementów układu napędowego BMW. 
W zależności od wybranego trybu napędu i stanu naładowania akumulatora silnik elektryczny może samodzielnie napędzać 
samochód lub wspomagać silnik spalinowy. Podczas hamowania silnikiem i hamulcami przetwarza on energię kinetyczną 
na elektryczną i ładuje wysokonapięciowy akumulator litowo-jonowy zasilający napęd elektryczny. Zasięg na samym 
napędzie elektrycznym wynosi nawet 41 km, a prędkość maksymalna 125 km/h. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym to ok. 
2,5 – 2,3 l/100 km, a emisja CO2 57– 52 g/km. W domu samochód można ładować ze zwykłego gniazdka elektrycznego  
lub jeszcze wygodniej – ze stacji BMW i Wallbox. W drodze można korzystać z publicznych stacji ładowania.

Nowe BMW 225xe Active Tourer Plug-in Hybrid.

Wysokonapięciowy  
akumulator litowo-jonowy

Silnik elektryczny
3-cylindrowy silnik benzynowy BMW 
TwinPower Turbo
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Złącze ładowania akumulatora wysokonapięciowego znajduje się pod klap-
ką w lewym błotniku przednim. Gniazdko zabezpieczone jest specjalną 
uszczelką przed czynnikami atmosferycznymi. Okalający gniazdo pierścień 
diodowy informuje o aktualnym stanie ładowania.

Technologia BMW eDrive łączy w modelu BMW iPerformance to, co naj-
lepsze z dwóch światów: jazdę na samym napędzie elektrycznym (np. 
w mieście) bez lokalnej emisji spalin oraz dynamiczne osiągi i duży zasięg. 
Inteligentne zarządzanie energią steruje współpracą silnika elektrycznego 
i spalinowego, stosując je z imponującą wydajnością.

Podane osiągi, zużycie paliwa i emisji CO2 obowiązują dla samochodów ze standardową 
skrzynią biegów. Wartości w [ ] dotyczą pojazdów ze skrzynią Steptronic.

Więcej informacji na temat zużycia paliwa, emisji CO2 i klas energetycznych znajduje się 
w danych technicznych i w cenniku.



NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

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

1 Tylko w BMW serii 2 Gran Tourer.
2 Tylko w 218d, 218d xDrive, 220d, 220d xDrive Gran Tourer i Active Tourer oraz 225i xDrive.

 Podczas mgły i opadów diodowe reflektory przeciwmgłowe8 zwiększają 
bezpieczeństwo, poprawiając widoczność na bliskim dystansie. Wyróżnia 
je barwa światła bardzo podobna do światła dziennego, długa żywotność 
oraz niskie zużycie energii. Dzięki nim przód auta prezentuje się też bardzo 
nowocześnie.

 Diodowe reflektory adaptacyjne obejmują światła mijania i drogowe oraz 
kierunkowskazy w pełnej technologii diodowej. Wyposażenie obejmuje po-
nadto funkcję BMW Selective Beam, światła zakrętowe, światła dzienne, 
reflektory adaptacyjne i zmienne sterowanie światła, zapewniając optymal-
ne oświetlenie jezdni i lepszą widoczność po zmroku.

 Otwarty szklany dach panora-
miczny dostarcza świeżego powie-
trza i zapewnia przyjemną, jasną 
atmosferę wnętrza, również w sta-
nie zamkniętym. Otwiera i zamyka 
się automatycznie przyciskiem 
w kabinie lub pilotem i wyposażony 
jest w przesuwaną podsufitkę, role-
tę przeciwsłoneczną oraz wia-
trochron.

 Dostęp komfortowy umożliwia otwieranie przednich drzwi i pokrywy  
bagażnika bez korzystania z kluczyka. Trzeba go tylko mieć przy sobie, na 
przykład w kieszeni. Do otwarcia auta wystarczy wtedy dotknąć klamki 
drzwi lub nacisnąć przycisk otwierania pokrywy bagażnika.

 Relingi dachowe z satynowanego aluminium stanowią bazę dla wie-
lofunkcyjnego bagażnika dachowego BMW.  

 Elementy zewnętrzne Chrome Line obejmujące elementy z błyszczącego 
aluminium i matowe czarne kontrasty tworzą atrakcyjne akcenty.

3 Opcja niedostępna w 216i, 218i, 220i oraz 216d.
4 6-stopniowa skrzynia Steptronic w 225xe iPerformance.
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  8-stopniowa skrzynia Steptronic3, 4 z gęstszym zestopniowaniem przeło-
żeń i niewielkimi skokami obrotów zapewnia wyższy komfort jazdy i zmiany 
biegów przy niższym zużyciu paliwa.

  7-stopniowa skrzynia Steptronic5, 6 z podwójnym sprzęgłem zapewnia 
duży komfort jazdy i przełączania biegów przy niskim zużyciu paliwa.

 8-stopniowa sportowa skrzynia Steptronic2 umożliwia bardzo sportową 
zmianę biegów. I to zarówno automatycznie, jak i ręcznie łopatkami przy 
kierownicy lub dźwignią biegów.

 3. rząd siedzeń1 z dwoma indy-
widualnie składanymi fotelami 
w kierunku jazdy oferuje miejsce dla 
dwóch dodatkowych pasażerów.

 Kanapa tylna oferuje trzy pełno-
wymiarowe miejsca. Oparcie kana-
py tylnej składa się w proporcjach 
40:20:40.

 Zdalne odblokowywanie oparć tylnych siedzeń7 umożliwia wygodne 
składanie oparć kanapy tylnej przyciskiem w bagażniku.

 Dzięki licznym możliwościom regulacji siedzeń tylnych7 i dzielonej,  
składanej kanapie tylnej można bardzo elastycznie korzystać z miejsca 
w bagażniku.

 Pakiet schowków oferuje wiele dodatkowych miejsc na przedmioty 
w kabinie i bagażniku.

 Siatka oddzielająca bagażnik za drugim rzędem foteli lub fotelami przed-
nimi zapobiega wpadaniu przedmiotów do przestrzeni pasażerskiej.

5 Tylko w 216d oraz 218i Gran Tourer i Active Tourer.
6 Standard w 220i Gran Tourer i Active Tourer.

7 Standard w BMW serii 2 Gran Tourer.
8 Opcja niedostępna w 225xe iPerformance.



NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

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

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

2 Standard w modelu 225xe iPerformance.
3 W ramach BMW ConnectedDrive system samoczynnie aktualizuje mapy w wybranych 

krajach europejskich trzy do czterech razy w roku bez kosztów licencji.

 System Harman Kardon 7.1 Surround Sound z dwunastoma głośnikami 
optymalnie dopasowanymi do akustyki wnętrza pojazdu zapewnia niezwy-
kłą ucztę muzyczną. Głośniki wysokotonowe i subwoofery gwarantują kla-
rowne i mocne brzmienie. Eleganckie aluminiowe maskownice głośników 
z napisem „Harman/Kardon” stanowią ozdobę wnętrza.

 2-strefowa klimatyzacja automatyczna2 umożliwia automatyczną regula-
cję temperatury oddzielnie dla kierowcy i pasażera. Oferuje też automatycz-
ne zamykanie obiegu (AUC), mikrofiltr węglowy, czujnik zaparowania 
i nasłonecznienia oraz nawiewy powietrza dla tylnych siedzeń.

 Pełnokolorowy wyświetlacz 
BMW Head-Up1 transmituje infor-
macje istotne podczas jazdy na 
szybce projekcyjnej w bezpośred-
nim polu widzenia kierowcy, ułatwia-
jąc mu skupienie się na drodze. 
Wyświetlane są m.in. aktualna pręd-
kość, wskazówki nawigacyjne,  
Speed Limit Info ze wskazaniem za-
kazu wyprzedzania oraz listy kontak-
tów i odtwarzania.

 System telefoniczny4 z ładowa-
niem bezprzewodowym obejmuje 
nieckę z funkcją ładowania bezprze-
wodowego i dodatkowe gniazda 
USB. Połączenie z anteną dachową 
zapewnia optymalną łączność z sie-
cią komórkową. Złącze Bluetooth 
umożliwia jednoczesne podłączenie 
dwóch telefonów komórkowych 
i jednego odtwarzacza audio. Do 
tego dochodzi funkcja Bluetooth 
Office.

4 Możliwe indukcyjne ładowanie zgodnie ze standardem QI kompatybilnych telefonów ko-
mórkowych. Do wybranych smartfonów bez funkcji ładowania indukcyjnego zgodnie ze 
standardem QI dostępne są w ofercie oryginalnych akcesoriów BMW specjalne etui do ła-
dowania. Hotspot WiFi umożliwia w samochodzie korzystanie z internetu w maksymalnym 
standardzie LTE. Korzystanie jest odpłatne. 
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 Wyposażenie obejmuje zintegrowany hotspot WiFi5 w standardzie LTE 
umożliwiający odpłatne korzystanie z połączenia z internetem. Komunikacja 
odbywa się za pośrednictwem karty SIM na stałe wbudowanej w pojeździe 
oraz przy wykupionym abonamencie operatora.

 Kamera cofania umożliwia lepszą orientację podczas parkowania wstecz 
i przy prędkości nieprzekraczającej 15 km/h. Wyświetla na monitorze pokła-
dowym obszar za pojazdem. Interaktywne linie wskazujące odstęp i średni-
cę zawracania pomagają kierowcy w manewrach, a przeszkody wyróżniane 
są kolorystycznie.

 Nawigacja Plus3 obejmuje wy-
świetlacz BMW Head-Up1, kontroler 
iDrive Touch i kolorowy ekran cie-
kłokrystaliczny o przekątnej 8,8 cala 
oraz wysokiej rozdzielczości wy-
świetlacz TFT o przekątnej 5,7 cala 
w zestawie wskaźników. System 
obsługuje się intuicyjnie kontrole-
rem iDrive Touch, przyciskami bez-
pośredniego wyboru, ośmioma 
przyciskami ulubionych funkcji, ste-
rowaniem głosowym lub interaktyw-
nymi dynamicznymi kafelkami na 
ekranie dotykowym.

 Asystent parkowania8 ułatwia parkowanie równolegle do jezdni. System 
mierzy lukę parkingową podczas przejeżdżania obok niej z małą prędko-
ścią. Jeżeli miejsce jest dostatecznie duże, asystent parkowania przejmuje 
kierowanie, a kierowca musi tylko wybrać odpowiedni bieg, dodawać gazu 
i hamować.

 System asystujący kierowcy plus6, 7 zapewnia znacznie wyższe bezpie-
czeństwo i komfort jazdy. Obejmuje ostrzeganie przed kolizją z poprzedza-
jącym pojazdem i pieszymi z miejską funkcją hamowania, ostrzeganie 
przed zjechaniem z pasa ruchu, asystenta świateł drogowych, funkcję Spe-
ed Limit Info, regulator prędkości na bazie kamery z funkcją Stop&Go oraz 
asystenta jazdy w korku.

5 Hotspot WiFi umożliwia w samochodzie korzystanie z internetu w maksymalnym standar-
dzie LTE. Korzystanie jest odpłatne.

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

7 Tylko w połączeniu z innym wyposażeniem.
8 Tylko w połączeniu z Park Distance Control (PDC).



KOLORYSTYKA KAROSERII.

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

 Niemetalizowany 300 biel alpejska1  Metalizowany 475 szafirowoczarny2

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

[ Pola kolorów ] Przedstawione tutaj pola kolorów mają dać ogólne wyobrażenie o wyglą-
dzie kolorów i materiałów Twojego BMW. Wiemy jednak z doświadczenia, że farby drukarskie 
nie zawsze wiernie oddają odcienie lakieru, tapicerki i listew ozdobnych. Dlatego zalecamy 

 Niemetalizowany 668 czarny

 Metalizowany A83 srebro lodowcowe2  Metalizowany A96 biel mineralna2 Metalizowany A89 granat cesarski 
z brylantowym połyskiem

 Metalizowany B39 szary mineralny2  Metalizowany B53 połyskujący brąz Metalizowany C2S beż Jucaro
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omówienie wybranych kolorów z dealerem BMW. Można tam również obejrzeć próbki 
 materiałów i kolorów, a także uzyskać pomoc w przypadku specjalnych wymagań.

1 Standardowo oferowane w pakiecie sportowym M.
2 Opcjonalnie oferowane w pakiecie sportowym M.
3 Tylko w pakiecie sportowym M.

PAKIET SPORTOWY M

 Metalizowany C06 czerwień flamenco 
z brylantowym połyskiem

 Metalizowany B45 niebieski Estoril3 Metalizowany C1F pomarańczowy 
zachód słońca

 Metalizowany C10 niebieski 
śródziemnomorski



KOLORYSTYKA WNĘTRZA.

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

 Standard Tkanina Grid 
EGAT antracytowa1

 Standard
 Sport Line

Tkanina / 
Sensatec KFL1 
antracytowy, akcent 
szary2

 Standard Tkanina Race 
ERL1 antracytowa, 
akcent szary2

Dostępność

 Standard
 Luxury Line 
 Sport Line

 Standard
 Luxury Line
 Sport Line

Sensatec KCSW 
czarny

Sensatec KCCX, 
ostrygowy

DostępnośćSENSATEC

TKANINA

 Luxury Line
 Sport Line
 Pakiet sportowy M

 Pakiet sportowy M

 Luxury Line 
 Sport Line 
 Pakiet sportowy M

 Luxury Line
 Sport Line
 Pakiet sportowy M

Skóra Dakota 
PDSW perforowana, 
czarna, akcent szary

Skóra Dakota 
PDOA ostrygowa, 
perforowana, akcent 
szary

Skóra Dakota 
PDMY mokka, 
perforowana, akcent: 
orzechowy

Skóra Dakota 
PDN4 perforowana, 
czarna, akcent 
niebieski

 Standard Skóra Dakota 
LCSW czarna

DostępnośćSKÓRA

 Sport Line Tkanina / 
Sensatec KFIX 
antracytowy, akcent 
pomarańczowy

Dostępność
POŁĄCZENIE TKA-
NINY I SENSATEKU

 Pakiet sportowy M Tkanina 
i alcantara Micro 
Hexagon HMAT 
antracytowa, akcent 
niebieski

Dostępność
POŁĄCZENIE TKA-
NINY I ALCANTARY.

Prosimy pamiętać, że nawet w przypadku użycia zgodnego z przeznaczeniem po pewnym 
czasie mogą wystąpić zabrudzenia tapicerki, których nie da się usunąć. Może to być spo-
wodowane szczególnie przez farbującą odzież.

 
Prosimy pamiętać, że kolor wnętrza zależy od wybranego koloru tapicerki.
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1 Tylko w połączeniu z fotelami standardowymi.
2 Tylko w połączeniu z fotelami sportowymi.

 Standard
 Luxury Line 
 Sport Line 
 Pakiet sportowy M

 Pakiet sportowy M

 Standard
 Luxury Line 
 Sport Line 
 Pakiet sportowy M

4LU czarne błysz-
czące, listwa akcen-
towa: perłowy chrom

4WE aluminium He-
xagon, listwa akcen-
towa: perłowy chrom

4LS aluminium 
z delikatnym szlifem 
podłużnym, listwa 
akcentowa: perłowy 
chrom

 Standard
 Luxury Line 
 Sport Line 
 Pakiet sportowy M

Podsufitka  
BMW Individual 
775 antracytowa

PODSUFITKA  
BMW INDIVIDUAL

 Luxury Line 
 Sport Line

 Standard

4FZ drewno szla-
chetne Fineline 
Tide, listwa akcento-
wa: perłowy chrom

 Standard
 Luxury Line 
 Sport Line 
 Pakiet sportowy M

4LR drewno szla-
chetne Fineline 
Stream, listwa ak-
centowa: perłowy 
chrom

4FS oksydowane 
srebro, ciemne ma-
towe, listwa akcen-
towa: czarna 
błyszcząca

DostępnośćLISTWY OZDOBNE

Dostępność



OBRĘCZE KÓŁ I OPONY.

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

1 Opcja niedostępna w 220i, 218d, 218d xDrive, 220d oraz 220d xDrive Gran Tourer.
2 Opcja niedostępna w 225i xDrive oraz 225xe iPerformance Active Tourer.

 16-calowe obręcze kół ze sto-
pów lekkich Turbine Styling 4721, 2, 
BMW EfficientDynamics, Orbit 
Grey, polerowane, 7J x 16, opony 
205/60 R16.

 16-calowe obręcze kół ze sto-
pów lekkich V Spoke 471, Reflex 
Silver, 7J x 16, opony 205/60 R16.

 16-calowe obręcze kół ze sto-
pów lekkich Double Spoke 4731, 2 
Reflex Silver, 7J x 16, opony 
205/60 R16.

 17-calowe obręcze kół ze sto-
pów lekkich Multi Spoke 546, 
7,5J x 17, opony 205/55 R17.

 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Y Spoke 484 z funkcją jazdy 
awaryjnej, Ferric Grey, polerowane, 8J x 18, opony 225/45 R18.

 17-calowe obręcze kół ze sto-
pów lekkich Double Spoke 3853 
Reflex Silver, 7,5J x 17, opony 
205/55 R17.

3 Standard w 225i xDrive.
4 Standard w 220i, 218d, 218d xDrive, 220d oraz 220d xDrive Gran Tourer.

 17-calowe obręcze kół ze  
stopów lekkich V Spoke 4794, 
Reflex Silver, 7,5J x 17, opony 
205/55 R17.

 18-calowe obręcze kół ze sto-
pów lekkich Star Spoke 512 z funk-
cją jazdy awaryjnej, 8J x 18, opony 
225/45 R18.

Wyposażenie 40 | 41

 wyposażenie standardowe   wyposażenie dodatkowe   akcesoria

ORYGINALNE AKCESORIA BMW.

 Składany bagażnik tylny na rowery jest lekki, a przy tym stabilny – 
jego udźwig wynosi do 60 kg. Montuje się szybko i bezpiecznie na haku 
holowniczym i umożliwia przewóz dwóch rowerów lub rowerów elektrycz-
nych. W stanie złożonym można go przewozić w wanience bagażnika, co 
chroni go przed ochlapywaniem i uszkodzeniem w razie kolizji.

 Uchwyt uniwersalny o regulowanym rozmiarze montuje się w oferowa-
nym oddzielnie uchwycie bazowym systemu Travel & Comfort. Zapew-
nia on bezpieczny montaż wielu tabletów Apple i Samsung o przekątnej od 
7 do 11 cali z etui Safety Case systemu Travel & Comfort, a ramka obracana 
o 360° i regulacja nachylenia umożliwiają ustawienie ich w żądanej pozycji.

 Antypoślizgowa wodoodpor-
na i wytrzymała wanienka z wy-
soką krawędzią dookoła chroni 
bagażnik przed zanieczyszcze-
niem i wilgocią.

Odkryj innowacyjne rozwiązania BMW obejmujące elementy zewnętrzne, wyposażenie 
wnętrza, systemy komunikacyjne i informacyjne oraz transport i wyposażenie bagażnika. 
Dealer BMW chętnie doradzi w kwestii wyboru oryginalnych akcesoriów BMW i wręczy 

specjalny katalog akcesoriów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 
www.bmw.pl/akcesoria

 19-calowe obręcze kół 
BMW M Performance ze 
 stopów lekkich Double Spoke 
766 M Bicolor, czarne mato-
we, polerowane. zestaw 
 kompletnych kół letnich RDC 
z oponami Runflat.

 Nowoczesny pojemnik 
 dachowy w kolorze czarnym  
z tytanowosrebrnymi bokami 
ma pojemność 420 l i pasuje 
do wszystkich systemów belek 
 dachowych BMW. Dwustronny sys-
tem otwierania z potrójnym zam-
kiem centralnym po obu stronach 
umożliwia łatwy załadunek i utrud-
nia kradzież zawartości pojemnika.

 Fotelik z opatentowanymi 
poduszkami wypełnionymi po-
wietrzem dla dzieci od ok. 12 
miesięcy do 4 lat (ok. 9-18 kg).
 „Rosnący” z dzieckiem fo-
telik od ok. 3 do 12 lat (ok. 15-36 
kg). Z opatentowanymi poduszka-
mi wypełnionymi powietrzem gwa-
rantującymi skuteczną ochronę 
głowy oraz z  zaczepami ISOFIX.

 Dopasowane dywaniki ca-
łoroczne z wysoką krawędzią 
i o estetycznym wyglądzie chro-
nią przestrzeń na nogi z przodu 
przez wilgocią i brudem.



BMW SERII 2 ACTIVE TOURER.

DANE  
TECHNICZNE.

www.bmw.pl/konfigurator
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Masa

Masa własna wg UE (xDrive)1 kg 1425 1430 [1460] [1480] ([1595]) 1495 [1505] 1515 [1555] 
(1595 [1615]) [1545] ([1615]) ([1735])

Dopuszczalna masa całkowita (xDrive) kg 1910 1935 [1945] [1970] ([2090]) 1965 [1975] 2005 [2040] 
(2085 [2100]) [2045] ([2105]) ([2180])

Ładowność (xDrive) kg 525 525 [525] ([525]) 525 525 ([525]) [525] ([525]) ([515])
Dopuszczalna masa przyczepy 
niehamowanej (xDrive)2 kg 695 695 [695] [730] ([750]) 705 [705] 725 [725] 

(750 [750]) [735] ([750]) –

Dopuszczalna masa przyczepy 
hamowanej do nachylenia maks. 12% / 
maks. 8% (xDrive)2

kg 1100/1100 1300/1300 
[1300/1300] [1500/1500] ([1600/1600]) 1300/1300 

[1300/1300]

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

[1600/1600])

[1500/1500] 
([1600/1600]) –

Pojemność bagażnika l 468–1510 468–1510 468–1510 468–1510 468–1510 468–1510 468–1510 400–1350

Silnik BMW TwinPower Turbo

Cylindry / zawory 3/4 3/4 4/4 4/4 3/4 4/4 4/4 3/4
Pojemność skokowa cm3 1499 1499 1998 1998 1496 1995 1995 1499
Moc maksymalna / znamionowa 
prędkość obrotowa

kW (KM) / 
obr/min

80 (109)/ 
4300–6500

103 (140)/ 
4500–6500

141 (192)/ 
5000–6000

170 (231)/ 
5000–6000

85 (116)/ 
4000

110 (150)/ 
4000

140 (190)/ 
4000

100 (136)/ 
4400

Maks. moment obrotowy / prędkość 
obrotowa Nm/obr/min 190/ 

1380–3800
220/ 

1480–4200
280/ 

1350–4600
350/ 

1350–4500
270/ 

1750–2250
350/ 

1750–2500
400/ 

1750–2500
220/ 

1250–4300

Silnik eDrive

Moc maksymalna kW (KM) – – – – – – – 65 (88)
Maks. moment obrotowy Nm – – – – – – – 165

Wysokonapięciowy akumulator litowo-jonowy

Typ akumulatora / pojemność 
akumulatora netto kWh – – – – – – – Li-Ion/6,1

Zasięg elektryczny / maks. zasięg 
całkowity w cyklu mieszanym3 km – – – – – – – 41–45/–

Czas ładowania (0–80%) / (0–100%) h – – – – – – – 1,9 / 2,5

Przeniesienie napędu

Rodzaj napędu przedni przedni przedni na cztery koła przedni przedni/ 
na cztery koła

przedni/ 
na cztery koła

elektryczny na 
cztery koła

Standardowa skrzynia biegów (xDrive) 6-biegowa 
manualna

6-biegowa 
manualna

7-stopniowa 
Steptronic

(8-stopniowa 
Steptronic)

6-biegowa 
manualna

6-biegowa 
manualna 

(6-biegowa 
manualna)

8-stopniowa 
Steptronic 

(8-stopniowa 
Steptronic)

(6-stopniowa 
Steptronic)

Osiągi

Prędkość maksymalna (xDrive) km/h 190 205 [205] [229] ([235]) 195 [194] 210 [210] 
(209 [209]) [224] ([222]) ([202])

Prędkość maksymalna na napędzie 
elektrycznym km/h – – – – – – – [125]

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

Zużycie4, 5

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

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

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

Zużycie energii w cyklu mieszanym kWh/100 km – – – – – – – [13,7–13,4]
Emisja CO2 w cyklu mieszanym 
(xDrive) g/km 132 132 [132] [134–127] ([147–139]) 112 [113] 119 [119] 

(133 [124]) [117] ([124]) ([57–52])

Klasa energetyczna (xDrive) B B [B] [B] ([C-B]) A [A] A [A] (B [A]) [A] ([A]) ([A+])
Pojemność zbiornika paliwa ok. l 51 51 51 51 51 51 51 36

Koła / opony

Rozmiar opon 205/60 R 16 V 205/60 R 16 V 205/60 R 16 V 205/55 R 17 W 205/60 R 16 V 205/60 R 16 V 205/60 R 16 V 205/55 R 17 W
Rozmiar obręczy kół 7 J x 16 7 J x 16 7 J x 16 7,5 J x 17 7 J x 16 7 J x 16 7 J x 16 7,5 J x 17
Materiał stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki

1 Masa własna wg WE odnosi się do pojazdu ze standardowym wyposażeniem bez wyposażenia dodatkowego. Masa własna uwzględnia 90-procentowe napełnienie zbiornika paliwa 
i 75 kg wagi kierowcy. Wyposażenie dodatkowe może wpływać na masę pojazdu, ładowność oraz w przypadku wpływu na aerodynamikę na prędkość maksymalną.

2 Rzeczywista masa całkowita przyczepy nie może przekraczać dopuszczalnej masy przyczepy z uwzględnieniem dopuszczalnego obciążenia haka holowniczego.
3 Zasięg zależny od wielu różnych czynników, przede wszystkim: indywidualnego stylu jazdy, uwarunkowań trasy, temperatury zewnętrznej, ogrzewania lub klimatyzacji, przygotowania 

temperatury i wybranego wyposażenia.
4 Dane dotyczące mocy silników benzynowych odnoszą się do paliwa o liczbie oktanowej 98. Dane dotyczące zużycia odnoszą się do paliwa referencyjnego zgodnie z VO (UE) 

2007/715. Dopuszczalne jest stosowanie paliwa bezołowiowego o liczbie oktanowej 91 lub wyższej i zawartości etanolu do 10% (E10). BMW zaleca stosowanie benzyny bezołowiowej 
o LO 95.

5 Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 zostały ustalone zgodnie z przepisową procedurą pomiarową VO (UE) 2007/715 w wersji obowiązującej w chwili uzyskania homologacji 
przez pojazd. Podane wartości dotyczą pojazdów z wyposażeniem podstawowym oferowanym w Niemczech, a zakresy uwzględniają różnice wynikające z wybranego rozmiaru 
kół, opon oraz wyposażenia dodatkowego i mogą się zmienić w trakcie konfiguracji. Wartości dla pojazdów oznaczonych * zostały już ustalone zgodnie z nowymi przepisami WLTC 
i przeliczone na NEDC, aby umożliwić ich porównanie. W tych pojazdach podatki i inne opłaty samochodowe uwzględniające (również) emisję CO2 mogą być obliczane na podstawie 
innych wartości niż podane.

6 Modele i wersje silnikowe, których dotyczą te wartości, można zamawiać do 31.05.2018 r. Więcej informacji na ten temat udzielają dealerzy BMW. Należy zwrócić uwagę na przerwy 
w dostawach w danym kraju.

Wartości w [ ] dotyczą modeli ze skrzynią Steptronic.

BMW SERII 2 GRAN TOURER.
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Masa

Masa własna wg UE (xDrive)1 kg 1485 1490 [1515] [1560] 1555 [1575] 1590 [1615] 
(1665 [1685]) [1630] ([1690])

Dopuszczalna masa całkowita (xDrive) kg 2055 2060 [2090] [2140] 2130 [2155] 2170 [2205] 
(2245 [2265]) [2220] ([2280])

Ładowność (xDrive) kg 630 630 [630] [630] 630 [630] 630 [630] 
(630 [630]) [630] ([630])

Dopuszczalna masa przyczepy 
niehamowanej (xDrive)2 kg 730 735 [735] [750] 750 [750] 750 [750] 

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

Dopuszczalna masa przyczepy 
hamowanej do nachylenia maks. 12% / 
maks. 8% (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])

Pojemność bagażnika l 645–1905 645–1905 645–1905 645–1905 645–1905 645–1905

Silnik BMW TwinPower Turbo

Cylindry / zawory 3/4 3/4 4/4 3/4 4/4 4/4
Pojemność skokowa cm3 1499 1499 1998 1496 1995 1995
Moc maksymalna / znamionowa 
prędkość obrotowa

kW (KM) / 
obr/min

80 (109)/ 
4300–6500

103 (140)/ 
4500–6500

141 (192)/ 
5000–6000

85 (116)/ 
4000

110 (150)/ 
4000

140 (190)/ 
4000

Maks. moment obrotowy / prędkość 
obrotowa Nm/obr/min 190/1380–3800 220/1480–4200 280/1350–4600 270/1750–2250 350/1750–2500 400/1750–2500

Przeniesienie napędu

Rodzaj napędu przedni przedni przedni przedni przedni/na cztery 
koła

przedni/na cztery 
koła

Standardowa skrzynia biegów (xDrive) 6-biegowa  
manualna

6-biegowa  
manualna

7-stopniowa 
Steptronic

6-biegowa  
manualna

6-biegowa manualna  
(6-biegowa 
manualna)

8-stopniowa 
Steptronic 

(8-stopniowa 
Steptronic)

Osiągi

Prędkość maksymalna (xDrive) km/h 188 205 [205] [222] 192 [192] 207 [207] 
(205 [205]) [220] ([218])

Przyspieszenie (xDrive) 0 – 100 km/h s 11,9–11,7 9,8–9,5 [9,8–9,6] [7,8-7,6] 11,8–11,5  
[11,8–11,5]

9,6–9,4 [9,6–9,4] 
(9,3–9,1 [9,6–9,4])

[8,2–8,0]  
([8,0–7,8])

Zużycie4, 5

Cykl miejski, wersja 5-/7-osobowa 
(xDrive) l/100 km 7,1 / 7,4 7,3 [7,2] / 7,3 [7,2] [7,4–7,1] / [7,5–7,2] 4,9 [4,7] / 4,9 [4,7] 5,4 [5,2] (5,9 [5,4]) / 

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

Cykl pozamiejski, wersja 
5-/7-osobowa (xDrive) l/100 km 5,1 / 5,3 5,0 [5,2] / 5,2 [5,3] [5,4–5,0] / [5,5–5,1] 4,1 [4,3] / 4,1 [4,3] 4,1 [4,2] (4,8 [4,5]) / 

4,2 [4,4] (4,8 [4,5])
[4,3] ([4,6]) / 
[4,3] ([4,6])

Cykl mieszany, wersja 5-/7-osobowa 
(xDrive) l/100 km 5,9 / 6,1 5,9 [6,0] / 6,0 [6,0] [6,1–5,8] / [6,3–5,9] 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])

Emisja CO2 w cyklu mieszanym, 
wersja 5-/7-osobowa (xDrive) g/km 134 / 139 134 [137] / 

137 [137]
[140–132] /  
[143–134]

116 [117] / 
116 [117]

120 [121] 
(137 [127]) / 

121 [125] 
(137 [127])

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

Klasa energetyczna (xDrive) B B [B] [B] A [A] A [A] (B [A]) [A] ([A])
Pojemność zbiornika paliwa ok. l 51 51 51 51 51 51

Koła / opony

Rozmiar opon 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
Rozmiar obręczy kół 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
Materiał stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki



BMW 220i* ACTIVE TOURER SPORT LINE:  
4-cylindrowy silnik benzynowy BMW TwinPower Turbo, 141 kW (192 KM), 18-calowe 
obręcze kół ze stopów lekkich Star Spoke 512, lakier metalizowany w kolorze poma-
rańczowego zachodu słońca, fotele w tapicerce z tkaniny i Sensateku w kolorze an-
tracytowym z pomarańczowym akcentem, listwy ozdobne z aluminium z delikatnym 
szlifem podłużnym z listwą akcentową w perłowym chromie.

BMW 220d xDRIVE GRAN TOURER Z PAKIETEM SPORTOWYM M:  
4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny BMW TwinPower Turbo, 140 kW (190 KM), 
18-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 486 M, lakier metalizowany 
w kolorze niebieskim Estoril, fotele w skórze Dakota w kolorze czarnym z akcentem 
w kolorze niebieskim, listwy ozdobne z aluminium Hexagon z listwą akcentową 
w perłowym chromie.

BMW 225xe iPERFORMANCE ACTIVE TOURER SPORT LINE:  
3-cylindrowy silnik benzynowy BMW TwinPower Turbo i silnik elektryczny, moc sys-
temowa 165 kW (224 KM), 17-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spo-
ke 549, lakier metalizowany w kolorze srebra lodowcowego, fotele w skórze Dakota 
w kolorze ostrygowym z szarym akcentem, listwy ozdobne z aluminium z delikatnym 
szlifem podłużnym z listwą akcentową w perłowym chromie.

W katalogu przedstawione są modele, elementy wyposażenia i możliwości konfiguracji 
(wyposażenie standardowe i dodatkowe) pojazdów dostarczanych przez BMW AG na 
rynek niemiecki. Zakres wyposażenia i możliwości konfiguracji wyposażenia standar-
dowego i dodatkowego w poszczególnych modelach mogą ulec zmianie po terminie 
zamknięcia wydania 09.01.2018 r. oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Szczegóło-
wych informacji udzielają salony sprzedaży BMW. Zmiany konstrukcji i wyposażenia 
zastrzeżone.

* Modele i wersje silnikowe, których dotyczą te wartości, można zamawiać do 31.05.2018 r.  
Więcej informacji na ten temat udzielają dealerzy BMW.

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