Pelo prazer
de conduzir

PRIMEIRO BMW SÉRIE 6
GRAN TURISMO.

BMW EFFICIENT DYNAMICS.
MENOS EMISSÕES. MAIS PRAZER DE CONDUÇÃO.

PRIMEIRO BMW SÉRIE 6 GRAN TURISMO.

18 Destaques

20 Cores exteriores

24 Jantes e pneus / Acessórios Originais BMW
DESCOBERTA DE CONTEÚDOS DIGITAIS:
NOVA APLICAÇÃO DE CATÁLOGOS BMW.
Mais informação, mais prazer de conduzir: a nova aplicação
de catálogos BMW oferece uma experiência BMW digital
e interativa totalmente inovadora. Descarregue agora
a aplicação de catálogos BMW para o seu Smartphone
ou Tablet e explore novas perspetivas do seu BMW.

O
NOV
CATÁLOGOS
BMW
CATÁLOGOS
BMW

26 Dados técnicos

A RAZÃO
E A SENSIBILIDADE
NUNCA ESTIVERAM
MAIS PRÓXIMAS.

APARÊNCIA INOVADORA.
LINHA DE TEJADILHO DE ESTILO COUPÉ E CONTORNOS ELEGANTES || LONGA
DISTÂNCIA ENTRE OS EIXOS E HABITÁCULO RECUADO || VIDROS SEM AROS

QUANDO ATÉ AS VIAGENS
LONGAS PARECEM TÃO CURTAS.
ESPAÇO GENEROSO PARA A CABEÇA E PARA AS PERNAS PARA UM CONFORTO
EXTRAORDINÁRIO EM VIAGENS LONGAS || EXECUTIVE DRIVE COM DIREÇÃO ATIVA
INTEGRAL* || TETO DE ABRIR PANORÂMICO* || LUZ AMBIENTE || PACK AR AMBIENTE* ||
SISTEMA DE SOM SURROUND BOWERS & WILKINS DIAMOND*
*

Disponível como opcional.

MANTENHA-SE
INFORMADO DURANTE A VIAGEM.
BMW CONNECTED* || CONTROLO POR GESTOS BMW* ||
SISTEMA DE CONTROLO POR VOZ INTELIGENTE* ||
ECRÃ TÁTIL DE 10,25" ||

* Disponível como opcional.

A FUNCIONALIDADE AO
ENCONTRO DA DINÂMICA.
O SPOILER TRASEIRO ATIVO É ATIVADO AUTOMATICAMENTE A UMA
VELOCIDADE DE 110 KM/H E SUPERIOR || FAROLINS LED 3D DE
CONTORNOS PRECISOS || BAGAGEIRA AMPLA COM SISTEMA DE
CARREGAMENTO ENTRE OS BANCOS

DINÂMICA
BASEADA NA INOVAÇÃO.
GRELHA ATIVA EM FORMA DE RIM COM ESTRUTURA AMPLA ||
ASSISTENTE DE CONDUÇÃO PLUS COM ASSISTENTE DE DIREÇÃO E DE
FAIXA DE RODAGEM* || ESTACIONAMENTO POR CONTROLO REMOTO* ||
LUZES ADAPTATIVAS LED*
* Disponível como opcional.

O PRIMEIRO BMW SÉRIE 6 GRAN TURISMO FAZ JUS AO SEU NOME – COMBINA
UM INTERIOR EXCECIONALMENTE ESPAÇOSO COM UM CONFORTO MÁXIMO, SEM
COMPROMETER MINIMAMENTE O PRAZER DE CONDUZIR QUE É A SUA IMAGEM DE MARCA.
E APRESENTA UM DESIGN QUE EQUILIBRA DINÂMICA E ESTÉTICA NA PERFEIÇÃO. COM
TANTA AUTORIDADE E ELEGÂNCIA CONFIANTE, CADA QUILÓMETRO É UMA FONTE DE
PRAZER; E CADA SENTIDO É RECOMPENSADO. A VIAGEM MAIS LONGA É DEMASIADO
CURTA: NO PRIMEIRO BMW SÉRIE 6 GRAN TURISMO.

ESPAÇO GENEROSO
PARA OS REQUISITOS
MAIS EXIGENTES.

DESTAQUES.

Equipamento

Descubra mais com a nova aplicação de catálogos BMW. Agora disponível para o seu Smartphone e Tablet.

 Equipamento de série
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 Equipamento opcional

 Com o Controlo por gestos BMW1, algumas funções podem ser controladas através de movimentos de mãos definidos. Em alguns casos, o sistema reconhece por exemplo gestos como «deslizar o dedo pelo ecrã» ou
«apontar» para aceitar ou rejeitar uma chamada, ou movimentos circulares
do dedo indicador para ajustar o volume.

 O sistema multimédia Professional para os bancos traseiros inclui dois
visores a cores de 10,2" orientáveis independentes e um leitor Blu-Ray.
Isto permite utilizar o sistema de navegação ou a Internet durante a viagem
(mediante a existência de um contrato de telemóvel). Inclui controlo remoto,
entrada USB e entradas para leitores de MP3, consolas de jogos
e auscultadores (incluindo auscultadores sem fios).

 A luz ambiente cria um ambiente relaxante e confortável no interior e inclui
a iluminação da área circundante nos puxadores exteriores das portas.
Estão disponíveis onze configurações de luzes predefinidas em seis cores
diferentes, com iluminação do contorno e luz ambiente no painel de instrumentos, nos revestimentos das portas e na consola central.

 Quando aberto, o teto de abrir panorâmico proporciona uma grande
quantidade de ar fresco. Fechado, cria um ambiente claro e inundado de
luz no interior. Abre-se e fecha-se de modo completamente automático,
bastando carregar num botão ou remotamente através da chave do
automóvel, estando equipado com função de deslizamento e de elevação,
uma cortina e um defletor de vento.

 As luzes adaptativas LED incluem o BMW Selective Beam, iluminação
em curva e luzes adaptativas. A cor da luz é semelhante à luz do dia e oferece
uma iluminação ideal e uniforme da estrada, de forma a melhorar a visibilidade
e a tornar a condução à noite menos fatigante. O desenho icónico das luzes
com quatro elementos luminosos torna o automóvel imediatamente
reconhecível como um BMW, mesmo à noite.

 O spoiler traseiro ativo eleva-se automaticamente a velocidades superiores a 120 km/h e baixa quando a velocidade regressa aos 80 km/h para
melhorar a estabilidade. Pode também ser ativado manualmente através
de um botão na porta do condutor.

 O painel de instrumentos em Sensatec confere ao interior do automóvel
um ambiente marcadamente exclusivo. A pele artificial é aplicada diretamente
sobre uma espuma semirrígida e apresenta uma superfície impressionantemente macia. O material resistente apresenta acabamentos com atrativas
costuras duplas.

 O sistema de som surround
Bowers & Wilkins Diamond
oferece uma potência de saída
de 1400 W e um som com uma
extraordinária qualidade de
estúdio em todos os bancos.

 A função de estacionamento por controlo remoto4 permite ao condutor
sair do veículo antes de o estacionar através do controlo remoto, avançando ou recuando o veículo para sair de um lugar de estacionamento ou de
uma garagem com pouco espaço. A função de estacionamento por controlo remoto é ativada pelo condutor no exterior do veículo através da chave BMW com display.

 O sistema Surround View3 facilita o estacionamento, tornando visível
a área em redor do veículo com Top View, vista panorâmica com ativação
automática e vista 3D.

 A função Comfort Telephony com carregamento sem fios2 inclui um
suporte de carregamento sem fios e entradas USB adicionais. A ligação
através da antena do tejadilho melhora a receção móvel. Através do Bluetooth podem ser ligados simultaneamente dois telemóveis e um leitor de
áudio. Também inclui: Função Office com Bluetooth e a capacidade técnica
de um Hotspot WiFi.

 O sistema de acesso Comfort possibilita destrancar as quatro portas
do veículo, incluindo a porta da bagageira, sem ter de se utilizar a chave.
O equipamento opcional inclui abertura e fecho sem mãos da porta da
bagageira com um rápido movimento com o pé sob o para-choques traseiro.

1
2

Disponível apenas em combinação com o sistema de navegação Professional.
Suporta o carregamento por indução de telemóveis compatíveis com Qi. Estão disponíveis
capas de carregamento especiais para Smartphones selecionados que não suportam

3
4

o carregamento por indução Qi nos Acessórios Originais BMW.
Sistema integrante do assistente de condução Plus.
Disponível apenas em combinação com equipamento opcional.

 A chave BMW com display
apresenta informações diversas
sobre o estado do veículo e permite controlar funções selecionadas através de um mostrador
tátil integrado.

CORES EXTERIORES.

Equipamento

Descubra mais com a nova aplicação de catálogos BMW. Agora disponível para o seu Smartphone e Tablet.

 668 Preto sólida

 300 Branco Alpine sólida1, 2

 A96 Branco Mineral metalizada2

 Equipamento de série

 B65 Jatoba metalizada

 Equipamento opcional

 C25 Vermelho Royal Burgundy com
efeito brilhante2

 C2S Bege Jucaro

VERSÃO DESPORTIVA M

 A83 Prata Glacier metalizada

 A90 Cinza Sophisto metalizada com
efeito brilhante2

[ Configurador BMW ] Utilize o Configurador para criar o seu BMW personalizado.
Todas as cores exteriores e equipamento atuais estão disponíveis para seleção. Para
obter informações mais detalhadas, consulte www.bmw.pt/configurador

 475 Preto Sapphire metalizada

[ Amostras de cores ] Estas amostras de cores deverão dar-lhe uma primeira impressão das
cores e materiais disponíveis para o seu BMW. No entanto, a experiência tem demonstrado que as versões impressas das cores exteriores e das cores dos estofos nem sempre

 C10 Azul Mediterranean metalizada

 C2Y Bluestone metalizada2

reproduzem fielmente a verdadeira cor dos originais. Por isso, para se informar acerca das suas
preferências de cores, recomendamos que contacte o seu Concessionário BMW, que terá
todo o gosto em apresentar-lhe as amostras originais e em ajudá-lo nos pedidos especiais.
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1
2

 416 Preto Carbon metalizada2

O equipamento de série e opcional varia consoante o país.
Também disponível como opção para a Versão Desportiva M.

CORES INTERIORES.

Equipamento

Descubra mais com a nova aplicação de catálogos BMW. Agora disponível para o seu Smartphone e Tablet.

PELE

PELE

Disponível em combinação com

 Equipamento de série

Disponível em combinação com

FRISOS INTERIORES

Disponível em combinação com

 Versão base
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Pele Dakota
LCSW Preto, cor
interior: preto.

 Versão Desportiva M

Pele Dakota
LCNL Preto
com costuras
contrastantes em
azul, cor interior:
preto.

 Versão base
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Frisos interiores em
prata Oxide escuro
mate com linha de
realce em cromado
pérola.

 Versão base
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Pele Dakota
LCCY Bege Canberra,
cor interior:
bege Canberra.

 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Pele Exclusive
Nappa LZFK Preto,
com costuras
exclusivas2/debrum
em pele
contrastante, cor
interior em preto.

 Versão Desportiva M

Frisos interiores em
alumínio Rhombicle
com linha de realce
em cromado pérola.

 Versão base
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Pele Dakota
LCRI Cognac,
cor interior: preto.

 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Pele Exclusive
Nappa LZFI Branco
Ivory com costuras
exclusivas2 em pele
contrastante, cor
interior em preto.

 Versão base
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Frisos interiores em
alumínio escovado
com linha de realce
em cromado pérola.

FRISOS INTERIORES

 Equipamento de série

Disponível em combinação com
Versão Line Luxury
Versãao Line Sport
Versão Desportiva M

CORES INTERIORES
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Frisos interiores
BMW Individual em
preto Piano com
linha de realce em
cromado com brilho
pérola.

Disponível em combinação com

 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Pele Dakota
LCFK Preto com
costuras exclusivas
em pele em preto
contrastante.

 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Pele Exclusive
Nappa LZFF Branco
Ivory com costuras
exclusivas1, 2/
debrum em pele
contrastante(s), cor
interior: preto.

 Versão base
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Frisos interiores em
preto brilhante com
linha de realce em
cromado pérola.

Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

Preto

 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Pele Dakota
LCDO Bege
Canberra com
costuras exclusivas/
debrum em pele
contrastante(s),
cor interior: bege
Canberra.

 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Pele Exclusive
Nappa LZNI Mocha
com costuras
exclusivas2 em pele
contrastante, cor
interior em preto.

 Versão base
 Versão Line Luxuray
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Frisos interiores
em madeira nobre
porosa Fineline
Cove com linha
de realce em
cromado pérola.

Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

Bege Canberra

 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Pele Dakota
LCFI Branco Ivory
com costuras exclusivas/debrum em
pele contrastante(s),
cor interior: preto.

 Versão base
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Frisos interiores
em madeira nobre
Fineline Ridge com
linha de realce em
cromado com
brilho pérola.

 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Pele Dakota
LCFF Branco Ivory
com costuras
exclusivas1/debrum
em pele
contrastante(s),
cor interior: preto.

 Versão base
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Frisos interiores em
madeira nobre de
nogueira Burled,
escura, com linha de
realce em cromado
com brilho pérola.

 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Pele Dakota
LCRO Cognac com
costuras exclusivas/
debrum em pele
contrastante(s),
cor interior: preto.

 Versão base
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Frisos interiores
em madeira nobre
de choupo, cinza,
com linha de realce
em cromado com
brilho pérola.

Tenha em atenção que até a utilização normal a longo ou curto prazo pode provocar manchas
irrecuperáveis nos estofos. Isto pode ser causado em particular por roupa que possa desbotar.

1
2

Disponível apenas em combinação com o painel de instrumentos em Sensatec.
Disponível apenas em combinação com os bancos Comfort.

O equipamento de série e opcional varia consoante o país.

Tenha em atenção que a cor interior pode diferir consoante a cor dos estofos selecionada.

JANTES E PNEUS.

ACESSÓRIOS ORIGINAIS BMW.

Descubra mais com a nova aplicação de catálogos BMW. Agora disponível para o seu Smartphone e Tablet.

Equipamento

 Equipamento de série
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 Equipamento opcio-

 O suporte traseiro para bicicletas
Pro 2.0 é leve, porém, robusto,
e suporta cargas de até 60 kg.
É extremamente fácil de utilizar
e pode transportar duas bicicletas/
bicicletas elétricas (extensível para
acomodar uma terceira bicicleta).
A função de rebatimento integrada
permite o acesso cómodo
à bagageira em todas as ocasiões.

 Jantes de liga leve BMW 628 de raios em V de 20" de duas tonalidades
com pneus mistos Runflat, 8,5 J x 20 com pneus 245/40 R 20 à frente;
10 J x 20 com pneus 275/35 R 20 atrás.

 Jantes de liga leve BMW 620 de raios em V de 19", 8,5 J x 19 com
pneus 245/45 R19.

 Jantes de liga leve BMW 618 de raios em V de 17", 7,5 J x 17 com pneus
225/60 R 17.

 Jantes de liga leve BMW EfficientDynamics 645 de raios em forma de
pás de turbina de 17", duas tonalidades, 7,5 J x 17 com pneus 225/60
R17, ajudam a reduzir o consumo de combustível e as emissões de CO2.

 A moderna bagageira de tejadilho em preto com frisos laterais em prata
Titanium oferece um volume de 520 litros e adapta-se a todos os sistemas
de suporte de tejadilho BMW. Dispõe de um sistema de abertura de
ambos os lados e fechadura tripla de comando central de cada lado,
o que facilita as cargas e oferece proteção antirroubo.

 O cabide encaixa na base disponível em separado (requisito)
e pode também ser utilizado no
exterior do automóvel.

 Jantes de liga leve BMW 619 de raios múltiplos de 18", 8J x 18 com
pneus 245/50 R18.

 Jantes de liga leve BMW 684 de raios em V de 18" em cinza Ferric,
polidas, 8 J x 18 com pneus 245/50 R 18.

 Jantes de liga leve de 21" de elevada qualidade em preto de duas
tonalidades, polidas no lado visível e otimizadas em termos de peso.
Conjunto de jantes completas com pneus mistos Runflat.

 Tapete para a bagageira de ajuste perfeito, resistente, antiderrapante
e impermeável. Preto com a inserção «5» em aço inoxidável.

O equipamento de série e opcional varia consoante o país.

Descubra a vasta gama de soluções inovadoras disponíveis em diferentes categorias:
exterior, interior, comunicação e informação e soluções de transporte e bagageira. O seu
Concessionário BMW terá todo o gosto em aconselhá-lo e em fornecer-lhe um catálogo

 Suporte seguro para
o iPad® 2, 3 ou 4 da Apple.
O suporte é encaixado no
suporte base e pode ser rodado
360° e inclinado
no ângulo pretendido.

especial com a gama completa de Acessórios Originais BMW. Para mais informações,
aceda a www.bmw.pt/acessorios

DADOS TÉCNICOS.

640i
640i xDrive

630d
630d xDrive

640d xDrive

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

1795
–
2380
–
660
–
750
–

1845
1910
2450
2515
660
660
750
750

1900
1955
2510
2580
680
680
750
750

–
2010
–
2615
–
680
–
750

kg

2100/–3

2100/–3

2100/–3

–

BMW Série 6 GRAN TURISMO.

Peso
Tara UE1
Tara UE (xDrive)1
Peso total autorizado
Peso total autorizado (xDrive)
Carga autorizada
Carga autorizada (xDrive)
Carga autorizada para reboque, sem travões2
Carga autorizada para reboque, sem travões (xDrive)2
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo
12 % de inclinação/máximo 8 % de inclinação2
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo
12 % de inclinação/máximo 8 % de inclinação (xDrive)2
Volume da bagageira

kg
l

–

2100/–3

2100/–3

21003

610 –1800

610 –1800

610 –1800

610 –1800

4/4
1998
190 (258)/
5000 – 6500
400/
1550 – 4400

6/4
2998
250 (340)/
5500 – 6500
450/
1380 – 5200

6/4
2993
195 (265)/
4000
620/
2000 – 2500

6/4
2993
235 (320)/
4400
680/
1750 – 2250
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1538 8
1538

630i

Dados técnicos

1615
1615

1649
1649

1902
1902

2158
2158

Potência máxima/rotações
Binário máximo/rotações

cm3
kW (cv)/
rpm
Nm/rpm

997788

Cilindros/válvulas por cilindro
Cilindrada

1100553

Motor

Transmissão
Tração
Tração
Tração integral
traseira/integral
traseira/integral
Transmissão de
Transmissão de
Transmissão de
–
8 velocidades Steptronic 8 velocidades Steptronic 8 velocidades Steptronic
Transmissão de
Transmissão de
Transmissão de
–
8 velocidades Steptronic 8 velocidades Steptronic 8 velocidades Steptronic

Configuração de tração

Tração traseira

Transmissões de série
Transmissões de série (xDrive)

871
871

3070
3070

1150
1150

5091
5091

Performance
Velocidade máxima
Velocidade máxima (xDrive)
Aceleração 0 –100 km/h
Aceleração (xDrive) 0 -100km/h

km/h
km/h
seg.
seg.

2504
–
6,3
–

2504
2504
5,4
5,3

2504
2504
6,1
6,0

–
2504
–
5,3

l/100 km

8,0 – 8,2

9,8 – 9,8

5,9 – 6,1

–

Urbano (xDrive)

l/100 km

–

10,8 –11,1

6,6 – 6,7

7,1–7,2

Extraurbano

l/100 km

5,6 – 5,8

5,8 – 6,0

4,7 – 4,9

–

Extraurbano (xDrive)

l/100 km

–

6,4– 6,5

5,2 – 5,4

5,4 – 5,6

Combinado

l/100 km

6,5 – 6,6

7,2 –7,4

5,1 – 5,3

–

Combinado (xDrive)

l/100 km

–

8,0– 8,2

5,7 – 5,9

6,0– 6,2

Emissões de CO2 combinadas

g/km

148 –152

165 –169

135 –139

–

Emissões de CO2 combinadas (xDrive)
Volume do depósito de combustível, aproximadamente

g/km
l

–
68

183–187
68

150 –154
66

158 –163
66

245/50 R 18
8 J x 18
Liga leve

245/50 R 18
8 J x 18
Liga leve

245/50 R 18
8 J x 18
Liga leve

245/50 R 18
8 J x 18
Liga leve

1516
1450

Urbano

1549
1525

Consumo de combustível5, 6

Jantes e pneus
Tamanho dos pneus
Tamanho das jantes
Material

Todas as dimensões dos desenhos técnicos estão em milímetros.
Os valores da potência, do consumo de combustível e das emissões de CO2 referem-se a veículos equipados com a transmissão de série. Os valores entre [ ] referem-se
a veículos equipados com a transmissão Steptronic.
Os valores baseiam-se num depósito 90 % cheio e 75 kg para o condutor. A tara aplica-se aos veículos com equipamento de série.
O equipamento opcional pode aumentar estes valores.
O peso total efetivo do reboque não pode exceder a carga máxima autorizada para reboque, considerando também a carga máxima permitida sobre o gancho de reboque.
3
Valores provisórios (ainda não confirmados oficialmente de acordo com o ciclo de condução ECE); os valores em falta não se encontravam disponíveis no momento da publicação.
4
Limitada eletronicamente.
5
A BMW recomenda a utilização de combustível super sem chumbo RON 95. O funcionamento é também possível com RON 91 sem chumbo ou superior com um teor máximo
de etanol de 10 % (E10). Os valores da performance e o consumo aplicam-se ao combustível RON 98 ou diesel.
6
Todos os motores cumprem a norma de emissões EU6. O consumo de combustível foi determinado de acordo com o ciclo de condução ECE. Este é composto por
aproximadamente um terço de condução urbana e dois terços de extraurbana (com base na distância percorrida). Além do consumo de combustível, foram também medidas
as emissões de CO2. O equipamento opcional pode aumentar estes valores. Os valores do consumo de combustível e das emissões de CO2 dependem do tamanho das
jantes/pneus selecionados (os valores mais elevados são relativos a veículos equipados com jantes/pneus opcionais).
7
Disponibilidade prevista: 11/2017.
8
BMW 640i xDrive e BMW 630d xDrive: 1540 mm.
1

2

UMA AFIRMAÇÃO DA VIAGEM PERFEITA.
Um conceito de veículo moderno, dinâmico, com a elegância e o caráter desportivo
característicos de um Coupé BMW. A utilização luxuosa do espaço e a dinâmica de
condução excecional garantem um conforto superior em todos os aspetos.
Os modelos, equipamentos e serviços apresentados neste catálogo incluem
artigos e serviços que podem não estar incluídos nas gamas de produtos e serviços
comercializadas em Portugal. Devido às disposições legais em vigor nos países
em que são comercializados os produtos BMW, poderão verificar-se nos diferentes
países alterações nas versões de modelo, equipamento e/ou serviços descritos.
Para mais informações acerca deste assunto, contacte o seu Concessionário BMW.
A BMW AG reserva-se o direito de introduzir, sem aviso prévio, modificações de
fabrico e equipamento, ou nos serviços apresentados neste catálogo.
© BMW AG, Munique, Alemanha. Qualquer reprodução deste catálogo,
mesmo que parcial, só será permitida mediante autorização escrita da BMW AG.
411 005 281 58 2 2017 BM. Impresso na Alemanha 2017.

