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de conduzir

NOVO BMW X2.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MENOS EMISSÕES. MAIS PRAZER DE CONDUÇÃO.

NOVO BMW X2.

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.
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26 Dados técnicos

UM AUTOMÓVEL QUE PRETENDE TUDO.

E AINDA MAIS.

DIANTEIRA
IMPRESSIONANTE.

DIANTEIRA COMPACTA, SENSAÇÃO DE IMPULSO PARA A FRENTE || GRELHA EM
FORMA DE RIM COM NOVO DESIGN REVOLUCIONÁRIO || ENTRADA DE AR CENTRAL
DE GRANDES DIMENSÕES COM ARO HEXAGONAL EM CINZA FROZEN* || LADEADA
POR DUAS ENTRADAS DE AR MARCANTES, TRIANGULARES*

* Disponível como opcional.

VIRADO PARA
O FUTURO.

SERVIÇOS E APLICAÇÕES BMW CONNECTED DRIVE* || ASSISTENTE
DE MOBILIDADE PESSOAL BMW CONNECTED* || SISTEMAS DE
ASSISTÊNCIA AO CONDUTOR INTELIGENTES, POR EXEMPLO,
ASSISTENTE DE CONDUÇÃO* || BMW HEAD-UP DISPLAY*

* Disponível como opcional.

ATRAI TODOS
OS OLHARES.

PERFIL DESPORTIVO || CURVA HOFMEISTER INTEGRADA NO PILAR C ||
POSICIONAMENTO EXCLUSIVO DO LOGÓTIPO BMW || CAVAS DAS RODAS QUE
TRANSMITEM UMA IMPRESSÃO DE APARÊNCIA QUADRADA || SAIAS LATERAIS COM
REVESTIMENTOS COM ELEMENTOS HEXAGONAIS NA COR DA CARROÇARIA*

* Disponível como opcional.

CARÁTER ÚNICO
SURPREENDENTE.

PRESENÇA AMPLA REALÇADA PELO DESIGN MARCANTE E ÚNICO DA
TRASEIRA || SPOILER TRASEIRO M* DE DESIGN ESPECÍFICO || FARÓIS
TRASEIROS LED COM UMA SIMBIOSE DINÂMICA DA FORMA DE T TÍPICA
DE UM BMW X E A FORMA DE L CARACTERÍSTICA DE UM COUPÉ BMW

* Disponível como opcional.

OS LIMITES SÃO
O SEU PONTO DE PARTIDA.

MOTORES BMW TWIN POWER TURBO POTENTES E EFICIENTES ||
BMW xDRIVE* COM CONTROLO AUTOMÁTICO DE DESCIDA || SUSPENSÃO
DESPORTIVA M* E DIREÇÃO DESPORTIVA* || TRAÇÃO IMPRESSIONANTE ||
AGILIDADE EXTRAORDINÁRIA || COMPORTAMENTO EM ESTRADA PRECISO

* Disponível como opcional.

NOVO BMW X2.

DESIGN REVOLUCIONÁRIO, TECNOLOGA INOVADORA E UM ESTILO DE VIDA IRRESISTÍVEL.
O NOVO BMW X2 ESTABELECE NOVAS TENDÊNCIAS EM TODOS OS ASPETOS, FASCINA
PELAS FUNCIONALIDADES IMPRESSIONANTES E PROMETE AINDA, DA CABEÇA AOS PÉS,
DO HEAD-UP DISPLAY* AO PEDAL DO ACELERADOR, UMA EXPERIÊNCIA DE CONDUÇÃO
FABULOSA. A VIDA TORNA-SE AINDA MAIS EMOCIONANTE – NO NOVO BMW X2.
* Disponível como opcional.

DESTAQUES.

Equipamento

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

 A função de partilha de
localização em tempo real
permite-lhe partilhar, de
forma segura, a sua hora de
chegada e localização atual
com os seus amigos e família
durante uma viagem.

 O sistema de som surround Harman Kardon, com doze altifalantes
idealmente concebidos de acordo com as características sonoras
do interior do automóvel, garante uma excecional experiência musical.
Os tweeters e subwoofers proporcionam um alcance de som fantástico
e potente. Os elegantes altifalantes dianteiros em alumínio incluem
a designação Harman/Kardon para uma aparência distintiva.

 Equipamento de série

 As luzes adaptativas LED
emitem uma luz bi-LED
eficiente para as luzes de
médios e máximos. Para
uma iluminação da estrada
semelhante à luz do dia.

 A conectividade para
aparelhos móveis, aparelhos
Bluetooth e USB com
carregamento wireless oferece
um pack alargado de
conetividade com Bluetooth
e a capacidade técnica de
um Hotspot WiFi.1

 O spoiler traseiro M realça o
perfil desportivo do automóvel
e reduz as indesejadas forças
de elevação.

 Versão Desportiva M inspirada
no automobilismo com entradas de
ar laterais adicionais aerodinâmicas
em Dark Shadow e outros
componentes em Dark Shadow.
Na imagem, equipado com as
jantes de liga leve BMW 716 M
de raios duplos de 20" e na cor
exterior azul Misano metalizada.

 O sistema de navegação Plus2 inclui o BMW Head-Up Display, o
controlador iDrive Touch, um ecrã tátil de 8,8" integrado e um painel de
instrumentos com um visor TFT de 5,7" TFT de alta resolução. O sistema
é utilizado de forma intuitiva através do controlador iDrive Touch, dos
botões de controlo direto do menu e de oito marcadores funcionais, do
controlo por voz ou do ecrã tátil com mosaicos interativos.

A qualidade da leitura é limitada se o condutor usar óculos de sol com lentes
polarizadas. As informações apresentadas no BMW Head-Up Display estão
dependentes do equipamento. A projeção de informações poderá requerer
a aquisição de equipamento opcional.
4
O desempenho do sistema pode ser limitado em condições de visibilidade reduzida
ou nevoeiro.
3

1

Suporta o carregamento por indução para telemóveis compatíveis com Qi.
Nos Acessórios Originais BMW estão disponíveis capas de carregamento especiais
para telemóveis selecionados que não suportam a norma Qi para o carregamento

2

por indução. O Hotspot WiFi satisfaz todos os requisitos para a utilização da Internet
no veículo com o máximo padrão LTE. A utilização implica custos adicionais.
A licença de atualização dos mapas é completamente gratuita durante os 3 primeiros anos.

 Equipamento opcional

 O BMW Head-Up Display3
Full-Colour projeta informação
relevante para a viagem diretamente
no campo de visão do condutor,
permitindo, deste modo, que o
condutor se concentre apenas na
condução. O visor inclui informação
como a velocidade atual, indicações
de navegação, aviso de limite
de velocidade incluindo aviso de
proibição de ultrapassagem,
juntamente com listas telefónicas
e de entretenimento.

 Versão X Desportiva M
com entradas de ar amplas
e componentes adicionais em
cinza Frozen que remetem para
o desporto automóvel. Na imagem
com a cor exterior dourado Galvanic
metalizada e equipado com as
jantes de liga leve BMW 717 M de
raios duplos de 20" opcionais.

 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 e fecha de forma totalmente automática ao toque num
botão, ou remotamente, e está equipado com função de deslizamento
e elevação, cortina e defletor de vento.
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 O sistema de segurança e assistência ao condutor4 chama
automaticamente a atenção do condutor para uma alteração inadvertida de
faixa de rodagem ou para uma possível colisão em caso de emergência.

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 sólida

 475 Preto Sapphire metalizada1

 Equipamento de série

 A96 Branco Mineral metalizada

 A83 Prata Glacier metalizada

VERSÃO DESPORTIVA M
VERSÃO X DESPORTIVA M

 C07 Sparkling Storm com efeito
brilhante metalizada2

 C10 Azul Mediterranean metalizada2

[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 reproduzem fielmente a verdadeira cor dos originais. Por isso, para se

 B39 Cinza Mineral metalizada1

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

 C1X Laranja Sunset metalizada1

1
2
3

 WC1D Azul Misano metalizada3

Também disponível opcionalmente para a Versão Desportiva M e para a Versão X Desportiva M.
Também disponível opcionalmente para a Versão X Desportiva M.
Disponível exclusivamente em combinação com a Versão Desportiva M ou com
a Versão X Desportiva M.
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 Equipamento opcional

 WC1P Dourado Galvanic metalizada1

CORES INTERIORES.

Equipamento

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

TECIDO

COMBINAÇÃO
TECIDO/
ALCANTARA

Disponível em
combinação com

PELE

 Equipamento de série

FRISOS
INTERIORES

Disponível em
combinação com
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 Equipamento opcional

Disponível em
combinação com

 Versão base

Tecido Grid
EGAT Antracite1

 Versão base
 Versão Desportiva M
 Versão X Desportiva M

Pele Dakota
PDSW Com
perfurações em
preto, realces em
cinza

 Versão base

4FS Prata Oxide
escuro mate, linha
de realce em preto
brilhante.

 Versão Desportiva M
 Versão X Desportiva M

4WP Alumínio
Hexagon em
antracite com linha
de realce em
cromado com brilho
pérola3

 Versão base

Tecido Race
ERL1 Antracite com
realces em cinza2

 Versão base
 Versão Desportiva M
 Versão X Desportiva M

Pele Dakota
PDMZ Com
perfurações em
Mocha, com realces
em Walnut

 Versão base
 Versão Desportiva M
 Versão X Desportiva M

4F7 Frisos interiores
em madeira nobre
de carvalho mate
com linha de realce
em cromado com
brilho pérola3

 Versão Desportiva M
 Versão X Desportiva M

4WF Alumínio
Hexagon com linha
de realce em azul
mate3

 Versão base
 Versão Desportiva M
 Versão X Desportiva M

Pele Dakota
PDOA Com
perfurações em
Oyster, com realces
em cinza

 Versão base
 Versão Desportiva M
 Versão X Desportiva M

4LR Madeira nobre
Fineline Stream
com linha de realce
em cromado com
brilho pérola3

 Versão Desportiva M
 Versão X Desportiva M

4WE Alumínio
Hexagon, linha de
realce em cromado
com brilho pérola 3

Disponível em
combinação com
 Versão Desportiva M
 Versão X Desportiva M

Combinação
tecido Micro
Hexagon/
Alcantara
HMIL Antracite,
realces em amarelo2

 Versão base
 Versão Desportiva M
 Versão X Desportiva M

Pele Dakota
PDFM Com
perfurações em
vermelho Magma,
com realces em
cinza.2

 Versão base
 Versão Desportiva M
 Versão X Desportiva M

4LS Alumínio
escovado com
polimento fino
longitudinal com
linha de realce em
cromado com brilho
pérola3

 Versão Desportiva M
 Versão X Desportiva M

Combinação
tecido Micro
Hexagon/
Alcantara
HMAT Antracite,
realces em azul2

 Versão Desportiva M
 Versão X Desportiva M

Pele Dakota
PDN4 Com
perfurações em
preto, realces em
azul2

 Versão base
 Versão Desportiva M
 Versão X Desportiva M

4LU Preto brilhante
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.

Todos os frisos interiores, com exceção do 4FS, incluem fibra ótica LED nos revestimentos
das portas.
A cor interior pode diferir consoante a cor dos estofos selecionada.

1
2
3

Disponível apenas em combinação com os bancos de série.
Disponível apenas em combinação com os bancos desportivos.
Estes dispõem também de frisos de realce adicionais.

JANTES E PNEUS.

ACESSÓRIOS ORIGINAIS BMW.

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

 Equipamento de série

Equipamento

 Equipamento opcional
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 Acessórios

 As jantes de liga leve BMW 573
de raios em V de 19" de elevada
qualidade são em preto, de duas
tonalidades, polidas no lado visível
e de peso otimizado. Conjunto de
jantes completas de verão TPMS
com pneus Runflat, 8 J x 19 com
pneus 225/45 R 19 92W RSC.

 Jantes de liga leve BMW 560 de raios em V de 17" em prata Reflex,
7,5 J x 17 com pneus 225/55 R 17.

 Jantes de liga leve BMW 564
de raios duplos de 17" em prata
Reflex, 7,5 J x 17 com pneus
225/55 R 17.

 Jantes de liga leve
BMW EfficientDynamics 561
de raios em forma de pás de
turbina de 17" em cinza Orbit,
polidas, 7,5 J x 17 com pneus
225/55 R 17.

 Suporte seguro para
Tablets com capa de proteção.
O suporte universal ajustável
é montado no suporte base ou
no opcional sistema Travel &
Comfort.

 Jantes de liga leve BMW 567
de raios duplos de 18" em prata
Reflex, 7,5 J x 18 com pneus
225/50 R 18.

 Jantes de liga leve BMW 569
de raios em Y de 18" em cinza
Orbit, polidas, 7,5 J x 18 com
pneus 225/50 R 18.

 Jantes de liga leve BMW 566
de raios em Y de 18" em cinza
Ferric, polidas, 7,5 J x 18 com
pneus 225/50 R 18.

 Jantes de liga leve BMW 511
de raios em Y de 19" em cinza
Orbit, polidas, com pneus
Runflat, 8 J x 19 com pneus
225/45 R 19.

 A moderna bagageira de tejadilho em preto com frisos laterais em prata
Titanium oferece um volume de 420 litros e adapta-se a todos os sistemas
de suporte de tejadilho BMW. Dispõe de um sistema de abertura de ambos
os lados e fecho triplo de comando central de cada lado, o que facilita as
cargas e oferece proteção antirroubo.

 Em caso de trepidação do
veículo, a câmara Full HD altamente sensível regista automaticamente o ambiente em redor
do automóvel.

 Jantes de liga leve
BMW 722 M de raios em Y
de 19"1 em cinza Orbit, polidas,
com pneus Runflat, 8 J x 19
com pneus 225/45 R 19.

 Jantes de liga leve
BMW 715 M de raios duplos2
de 19" em cinza Orbit, polidas,
com pneus Runflat, 8 J x 19
com pneus 225/45 R 19.

 Jantes de liga leve
BMW 717 M de raios duplos1
de 20" em cinza Orbit mate,
polidas, com pneus Runflat,
8 J x 20 com pneus 225/40
R 20.

 Jantes de liga leve
BMW 716 M de raios duplos2
de 20" em preto Jet, polidas,
com pneus Runflat, 8 J x 20
com pneus 225/40 R 20.

 As jantes de liga leve BMW 566 de raios em Y de 18" de elevada
qualidade são em preto e conferem ao veículo uma aparência bastante
desportiva. Conjunto de jantes completas de verão TPMS com pneus
Runflat, 7,5 J x 18 com pneus 225/50 R 18 95W RSC.

 O tapete resistente, antiderrapante, impermeável, com rebordo saliente
a toda a volta e design específico protege o piso da bagageira contra
a sujidade e a humidade. Disponíveis em preto e com a inserção X2 em
preto, combinam perfeitamente com o interior.

1

Disponível apenas em combinação com a Versão X Desportiva M.

2

Disponível apenas em combinação com a Versão Desportiva M.

Descubra a vasta gama de soluções inovadoras disponíveis em várias categorias:
exterior, interior, comunicações 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 especial com a gama completa de Acessórios Originais BMW. Para mais
informações, aceda a www.bmw.pt/acessorios

DADOS TÉCNICOS.

BMW X2

sDrive18i*

Dados técnicos

sDrive18d*

xDrive18d*
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xDrive20d*

Tara UE1

kg

1470 [1490]

1575 [1610]

1655

1675

Peso total autorizado

kg

1985 [2005]

2080 [2115]

2160

2190

Carga autorizada

kg

590 [590]

580 [580]

580

590

Carga autorizada para reboque,
sem travões2

kg

725 [725]

750 [750]

750

750

Carga autorizada para reboque,
com travões, máximo 12% de
inclinação/máximo 8% de
inclinação2

kg

1700/1700

1800/1800

1800/1800

2000/2000

Volume da bagageira

l

470 –1355

470 –1355

470 –1355

1526
1526

Peso

470 –1355

1563
1563

1562
1562

1824
1824

2098
2098

Cilindrada

cm3

3/4

4/4

4/4

4/4

1499

1995

1995

1995

Potência máxima/rotações

kW (cv)/
rpm

103 (140)/
4600 – 6500

110 (150)/4000

110 (150)/4000

140 (190)/4000

Binário máximo/rotações

Nm/rpm

220/1480 – 4200

350/1750 – 2500

350/1750 – 2500

400/1750 – 2500

994422

Cilindros/válvulas por cilindro

11001111

Motor3, 4

Transmissão
Configuração de tração

Tração dianteira

Tração dianteira

Tração integral

Tração integral

Transmissões de série

Transmissão manual de
6 velocidades

Transmissão manual de
6 velocidades

Transmissão manual de
6 velocidades

Transmissão de 8 velocidades
Steptronic
854
854

Performance
Velocidade máxima
Aceleração 0–100 km/h

km/h

205 [205]

207 [207]

206

[221]

seg.

9,6 [9,6]

9,3 [9,3]

9,2

[7,7]

2670
2670

836
836

4360
4360

l/100 km

6,9 [6,9 – 7,0]

5,2 – 5,3 [5,1 – 5,2]

5,7 – 6,0

[5,4]

Extraurbano

l/100 km

4,9 – 5,1 [4,9 – 5,1]

4,1 – 4,2 [4,1 – 4,4]

4,4 – 4,7

[4,3 – 4,5]

Combinado

l/100 km

5,6 – 5,8 [5,6 – 5,8]

4,5 – 4,6 [4,5 – 4,7]

4,9 – 5,2

[4,7 – 4,9]

EU6

EU6

EU6

EU6

129 – 132
[129 – 133]

119 –121
[118 –124]

128 –137

[124 –128]

–

–

–

6

–6

51

51

51

51

Tamanho dos pneus

225/55 R17 97W

225/55 R17 97W

225/55 R17 97W

225/55 R17 97 W

Tamanho das jantes

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7,5 J x 17

Material

Liga leve

Liga leve

Liga leve

Liga leve

Norma de emissões
(homologação)
Emissões de CO2 combinadas

g/km

Classe de eficiência
Volume do depósito de
combustível, aproximadamente

6

l

6

1443
1443

Urbano

1440
1440

Consumo de combustível3, 4 – Todos os motores cumprem a norma de emissões EU6.

Jantes e pneus

A tara UE refere-se a um veículo com equipamento de série e não inclui equipamento opcional. Os valores baseiam-se num depósito 90% cheio e 75 kg para o condutor.
O equipamento opcional pode afetar o peso do veículo, a carga útil e a velocidade máxima, se o equipamento selecionado influenciar a aerodinâmica do veículo.
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
Os valores de performance dos motores a gasolina aplicam-se a veículos que utilizam o combustível RON 98. Os valores de consumo de combustível aplicam-se a veículos
que utilizam combustíveis de referência de acordo com o Regulamento Europeu (EC) 715/2007. O funcionamento é também possível com RON 91 sem chumbo ou superior
com um teor máximo de etanol de 10% (E10). A BMW recomenda a utilização de combustível super sem chumbo RON 95.
4
O consumo de combustível, as emissões de CO2 e o consumo de energia apresentados foram determinados de acordo com o processo de medição tal como definido pelo
Regulamento Europeu (CE) n.º 2007/2007 na versão aplicável. Os dados referem-se a um veículo com equipamento base na Alemanha, e as autonomias refletem as diferenças
de acordo com o tamanho das jantes e pneus selecionados e com o equipamento opcional. Os valores dos veículos indicados com * já foram determinados com base no novo
ciclo de condução WLTP e ajustados para a compatibilidade com a norma NEDC.
5
Os modelos/motores a que estes valores se referem podem ser encomendados até 15.04.2018. Para obter informações mais detalhadas sobre a disponibilidade, contacte o seu
Concessionário BMW.
6
Valores provisórios. Valores em falta não estavam disponíveis no momento da publicação.
1
2

Os valores entre [ ] referem-se a veículos equipados com a transmissão Steptronic.

BMW X2 xDrive20d* com a Versão X Desportiva M:
Motor diesel BMW TwinPower Turbo de quatro cilindros, 140 kW (190 cv), jantes
de liga leve BMW 717 M de raios duplos de 20'', cor exterior dourado Galvanic
metalizada, bancos desportivos em tecido Micro Hexagon/Alcantara em antracite
com realces em amarelo e frisos interiores em alumínio Hexagon em antracite.
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 nesta aplicação.
* Os modelos/motores a que estes valores se referem podem ser encomendados até 15.04.2018.
Para obter informações mais detalhadas sobre a disponibilidade, contacte o seu Concessionário
BMW.
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