Pelo prazer
de conduzir

BMW SÉRIE 2
ACTIVE TOURER E
BMW SÉRIE 2
GRAN TOURER.
BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MENOS EMISSÕES. MAIS PRAZER DE CONDUÇÃO.

BMW SÉRIE 2 ACTIVE TOURER E
BMW SÉRIE 2 GRAN TOURER.
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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Pelo prazer
de conduzir

PARA O PRAZER DE
TODOS OS OCUPANTES.
PARA O ENTUSIASTA BMW QUE HÁ EM SI.

AMOR AO
PRIMEIRO METRO.
DESIGN EXTERIOR DINÂMICO ||| JANTES DE LIGA LEVE DE 18"1 || PONTEIRAS DE ESCAPE
AMPLAS || TRANSMISSÃO STEPTRONIC COM EMBRAIAGEM DUPLA1 || BMW xDRIVE

1

Disponível como opcional.

ASSISTENTE
PESSOAL INCLUÍDO.
NUMEROSOS SERVIÇOS BMW CONNECTED DRIVE2 EM ÁREAS COMO
CONFORTO E SEGURANÇA, POR EXEMPLO, NOTIFICAÇÕES INTELIGENTES ||
SERVIÇOS BMW CONCIERGE1 || BMW HEAD-UP DISPLAY1, 3

1
2
3

Disponível como opcional.
Para obter mais informações sobre o BMW ConnectedDrive, em especial sobre a duração dos serviços e os custos associados, aceda a www.bmw-ConnectedDrive.pt.
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.

CARGA TOTAL PARA CHEGAR
A QUALQUER DESTINO.
BMW 225xe iPERFORMANCE ACTIVE TOURER COM MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA
E MOTOR ELÉTRICO || GESTÃO INTELIGENTE DA ENERGIA PARA UMA EFICIÊNCIA E UMA
DINÂMICA EXTRAORDINARIAMENTE ELEVADAS || VELOCIDADE MÁXIMA DE 125 KM/H EM
MODO PURAMENTE ELÉTRICO

EQUIPADO COM TUDO. PARA O
MÁXIMO PRAZER DE CONDUZIR.
MOTORES BMW TWIN POWER TURBO || VERSÃO DESPORTIVA M1 || LUZES ADAPTATIVAS
LED COM DESIGN HEXAGONAL1 || HOTSPOT WIFI1, 2 E CONECTIVIDADE PARA APARELHOS
MÓVEIS, APARELHOS BLUETOOTH E USB COM CARREGAMENTO WIRELESS1, 3

1
2
3

Disponível como opcional.
O Hotspot WiFi satisfaz todos os requisitos para a utilização da Internet no veículo com o máximo padrão LTE. A utilização implica custos adicionais.
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 por indução.

A FELICIDADE AUMENTA
QUANDO A PARTILHA.
TERCEIRA FILA DE BANCOS OPCIONAL OU UM VOLUME MÁXIMO DA BAGAGEIRA DE
1905 LITROS1 || CONFORTO DOS BANCOS AUMENTADO COM OS BANCOS DE SÉRIE ||
ESPAÇO GENEROSO || TETO DE ABRIR PANORÂMICO2

1
2

Disponível apenas para o BMW Série 2 Gran Tourer.
Disponível como opcional.

PARA UMA VIDA
PLENA DE MOTIVAÇÃO.
O DESIGN DESPORTIVO OCUPA ESPAÇO. O NOVO BMW SÉRIE 2 ACTIVE TOURER E
O NOVO BMW SÉRIE 2 GRAN TOURER EXIBEM GRANDIOSIDADE AO MESMO TEMPO QUE
OFERECEM UMA APARÊNCIA EXTRAORDINÁRIA. DISPONIBILIZAM ESPAÇO GENEROSO PARA O
SEU ESTILO DE VIDA ATIVO SEM QUE TENHA DE COMPROMETER NADA. NEM A DINÂMICA DE
CONDUÇÃO TÍPICA DA BMW NEM O DESIGN DESPORTIVO E EXPRESSIVO.

ALÉM DISSO, BENEFICIA DE UMA
FLEXIBILIDADE QUE SE ADAPTA
ÀS SUAS NECESSIDADES. QUER
VIAJE COM SETE OCUPANTES1, 2
OU COM MUITA BAGAGEM: A
DIVERSÃO NÃO PERMANECE
NA PISTA, MAS ENCONTRA-SE
AO CENTRO – NA DIANTEIRA,
À ESQUERDA, NO BANCO DO
CONDUTOR. EXPERIENCIE A
FUNCIONALIDADE DESPORTIVA.
NO BMW SÉRIE 2
GRAN TOURER E
BMW SÉRIE 2
ACTIVE TOURER.

1
2

Disponível como opcional.
Disponível apenas para o BMW Série 2 Gran Tourer.

DESTAQUES DO EQUIPAMENTO.

Equipamento

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

 Equipamento de série

 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 através do controlo remoto,
e está equipado com função de
deslizamento e elevação, cortina
e defletor de vento.

 As luzes adaptativas LED com luzes de médios e de máximos incluem
os indicadores de mudança de direção LED, o BMW Selective Beam e as
luzes adaptativas.

 A transmissão de 7 velocidades Steptronic1 com tecnologia de
embraiagem dupla oferece mudanças de velocidade particularmente
suaves e um conforto de condução extraordinário com um consumo
de combustível reduzido.

 A luz emitida pelos faróis de nevoeiro LED é muito semelhante à luz do
dia, oferecendo ao condutor melhor visibilidade e maior segurança durante
a condução em condições atmosféricas adversas.

 Graças à relação de transmissão mais curta e às rotações elevadas, a
transmissão de oito velocidades Steptronic garante um maior conforto da
condução, mudança mais suave das velocidades e um menor consumo
de combustível.

 A câmara traseira permite uma melhor orientação ao realizar marcha-atrás
a velocidades inferiores a 15 km/h, por exemplo, ao estacionar. Apresenta
a área atrás do veículo no visor de controlos. Linhas de orientação interativas
para medição da distância e do diâmetro de viragem oferecem suporte
durante as manobras de marcha-atrás. Os obstáculos são assinalados
a cores.

1
2

Disponível apenas para o BMW 216d e BMW 218i Gran Tourer e Active Tourer.
Suporta carregamento por indução para telemóveis compatíveis com Qi. Nos Acessórios
Originais BMW estão disponíveis capas de carregamento especiais para Smartphones
selecionados que não suportam a norma Qi para o carregamento por indução.

 O pack conectividade para aparelhos móveis, aparelhos Bluetooth
e USB com carregamento wireless2 oferece um pack alargado de
conectividade com Bluetooth e a capacidade técnica de um Hotspot WiFi.
 O equipamento inclui um Hotspot WiFi3 integrado que utiliza a norma
LTE e permite uma ligação à Internet paga.

3
4

O Hotspot WiFi satisfaz todos os requisitos para a utilização da Internet no
veículo com o máximo padrão LTE. A utilização implica custos adicionais.
Disponível apenas para o BMW Série 2 Gran Tourer.
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 Equipamento opcional

 A terceira fila de bancos4, com
dois lugares individuais rebatíveis
e voltados para a frente, garante
espaço suficiente para dois
passageiros adicionais. De modo a
garantir um acesso fácil, a segunda
fila de bancos pode ser rebatida
com a função de entrada prática.
 O sistema de carregamento
entre os bancos com encostos
dos bancos traseiros rebatíveis
na proporção 40:20:40 garante
flexibilidade ao transportar
objetos volumosos.

 O BMW Head-Up Display Full-Colour projeta todas as informações
de condução relevantes num painel no campo de visão do condutor,
permitindo-lhe manter a atenção na estrada. São apresentados, entre
outros elementos, a velocidade atual, indicações do sistema de
navegação, aviso de limite de velocidade incluindo aviso de proibição
de ultrapassagem e listas telefónicas e de entretenimento.

 O sistema de navegação Plus5 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 seis ou oito marcadores
funcionais, do controlo por voz ou do ecrã tátil com mosaicos interativos.

 O assistente de condução Plus6, 7 oferece uma melhoria clara da
segurança e do conforto. Inclui o aviso de colisão e reconhecimento
de peões com ativação automática dos travões, o aviso de alteração
de trajetória, o assistente das luzes de máximos, o aviso de limite de
velocidade, o Cruise Control baseado em câmara com função Stop
and Go, bem como o sistema de assistência em trânsito.

 O assistente de estacionamento8 facilita o estacionamento em
paralelo. O sistema funciona através da medição de possíveis lugares
de estacionamento quando passa por estes a baixa velocidade. Quando
é encontrado um lugar de estacionamento adequado, o assistente de
estacionamento assume o controlo da direção, enquanto o condutor é
responsável pela seleção da mudança correta, bem como pelos pedais
do acelerador e do travão.

5
6

A licença de atualização dos mapas é completamente gratuita durante os 3 primeiros anos.
O desempenho do sistema pode ser limitado em condições de visibilidade reduzida,
nevoeiro ou brilho intenso.

7
8

Disponível apenas em combinação com equipamento opcional.
Disponível apenas em combinação com os sensores de estacionamento dianteiros
e traseiros.

CORES EXTERIORES.

Equipamento

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

 Equipamento de série

 Equipamento opcional

VERSÃO DESPORTIVA M

 300 Branco Alpine sólida

 668 Preto sólida

 475 Preto Sapphire metalizada1

 C06 Vermelho Flamenco metalizada
com efeito brilhante

 A83 Prata Glacier metalizada1

 A89 Azul Imperial metalizada com efeito
brilhante

 A96 Branco Mineral metalizada1

 C10 Azul Mediterranean metalizada

 B39 Cinza Mineral metalizada1

 C2S Bege Jucaro metalizada

 B53 Castanho Sparkling metalizada

[ Configurador BMW ] Utilize o Configurador para criar o seu BMW personalizado. Estão
disponíveis os motores, as cores e o equipamento mais recentes. Para obter informações
mais detalhadas, consulte www.bmw.pt/configurador

[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

 C1X Laranja Sunset metalizada

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

1
2
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 B45 Azul Estoril metalizada2

Disponível opcionalmente em combinação com a Versão Desportiva M.
Disponível exclusivamente 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.

TECIDO

COMBINAÇÃO
TECIDO/
ALCANTARA

COMBINAÇÃO
TECIDO/SENSATEC

Disponível em
combinação com

 Equipamento de série

FRISOS
INTERIORES

Disponível em
combinação com

Disponível em
combinação com

 Versão base

Tecido Grid
EGAT Antracite1

 Versão Line Sport

Combinação
tecido/Sensatec
KFIX Antracite com
realces em laranja

 Versão base

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

 Versão base

Tecido Race
ERL1 Antracite com
realces em cinza2

 Versão Line Sport

Combinação
tecido/Sensatec
KFL1 Antracite com
realces em cinza2

 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport

4FZ Frisos interiores
em madeira nobre
Fineline Tide com
linha de realce em
cromado com brilho
pérola

 Versão base
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

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

Disponível em
combinação com
 Versão Desportiva M

PELE
Combinação
tecido Micro
Hexagon/
Alcantara*
HMAT Antracite,
realces em azul

Disponível em
combinação com
 Versão base
 Versão Desportiva M

Pele Dakota
LCSW Preto

 Versão base
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

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

 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Pele Dakota
PDMY Mocha,
perfurada.

 Versão base
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

4LU Preto brilhante
com linha de realce
em cromado com
brilho pérola

 Versão Desportiva M

Pele Dakota
PDN4 Perfurada em
preto, realces em
azul

 Versão Desportiva M

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

 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Pele Dakota
PDOA Oyster,
perfurada, com
realces em cinza

FORRO DO TETO
BMW INDIVIDUAL
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

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
* Pode não se encontrar disponível para todos os mercados.

que possa desbotar.
A cor interior pode diferir consoante a cor dos estofos selecionada.

Pele Dakota
PDSW Perfurada
em preto, realces
em cinza

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

1
2

Disponível apenas em combinação com os bancos de série.
Disponível apenas em combinação com os bancos desportivos.

Forro do teto
BMW Individual
775 Antracite
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 Equipamento opcional

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

 Jantes de liga leve BMW 512
de raios em estrela de 18" com
pneus Runflat, 8 J x 18 com pneus
225/45 R 18.

 Jantes de liga leve
BMW 4712 de raios em V de
16" em prata Reflex, 7 J x 16
com pneus 205/60 R 16.

 Jantes de liga leve BMW 4732
de raios duplos de 16" em prata
Reflex, 7 J x 16 com pneus
205/60 R 16.

 Jantes de liga leve BMW
EfficientDynamics 4722 de raios
em forma de pás de turbina
de 16" em cinza Orbit, polidas,
7 J x 16 com pneus 205/60 R 16.

 Jantes de liga leve BMW 4791
de raios em V de 17" em prata
Reflex, 7,5 J x 17 com pneus
205/55 R 17.

 Jantes de liga leve BMW 546
de raios múltiplos de 17",
7,5 J x 17 com pneus 205/55
R 17.

 Jantes de liga leve BMW 484 de raios em Y de 18" em cinza Ferric,
polidas, com pneus Runflat, 8 J x 18 com pneus 225/45 R 18.

1
2

De série para o BMW 218d, BMW 220d e BMW 220d xDrive Gran Tourer.
Não disponível para o BMW 225xe iPerformance Active Tourer.

3

 Jantes de liga leve BMW 6833
de raios em V de 17", 7,5 J x 17
com pneus 205/55 R 17.

De série para BMW 225xe iPerformance Active Tourer.

Equipamento

 Equipamento opcional
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 Acessórios

 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.

 Jantes de liga leve BMW M
Performance 766 de raios
duplos de 19" em preto mate
de duas tonalidades, polidas.
Conjunto de jantes completas
de verão TPMS com pneus
Runflat.

 BMW Head-Up Display
projeta a informação do veículo
e, em combinação com uma
interface de Smartphone, a
informação de navegação no
campo de visão do condutor.

 O tapete resistente, antiderrapante e impermeável com rebordo saliente
em todos os lados protege o piso da bagageira contra a sujidade e a
humidade.

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

 O suporte universal é ajustável em termos de tamanho e é encaixado
no suporte base do sistema Travel & Comfort disponível em separado.
Oferece suporte seguro para uma vasta gama de Tablets Apple e Samsung
de 7" a 11" com capa de proteção para Tablets do sistema Travel & Comfort.
Pode ser girado 360°, inclinado e fixado na posição pretendida.

 Os tapetes resistentes e de ajuste perfeito em borracha com rebordo
saliente e design elegante protegem a zona dos pés dianteira contra a
sujidade e a humidade.

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

BMW 218i

BMW 216d

BMW 218d

BMW 220d
BMW 220d
xDrive

1430 [1460]

1495 [1505]

1520 [1555]
(1595 [1615])

[1545] ([1615])

([1735])

Tara UE (xDrive)1

kg

1485

1490 [1515]

1555 [1575]

1595 [1615]
(1665 [1685])

[1630] ([1690])

Peso total autorizado (xDrive)

kg

1910

1935 [1945]

1965 [1975]

2010 [2040]
(2085 [2100])

[2045] ([2105])

([2180])

Peso total autorizado (xDrive)

kg

2055

2060 [2090]

2130 [2155]

2170 [2205]
(2245 [2265])

[2220] ([2280])

525 [525]

525 [525]
(525 [525])

630 [630]

630 [630]
(630 [630])

[630] ([630])

[735] ([750])

–

Carga autorizada para reboque, sem travões (xDrive)2

kg

730

735 [735]

750 [750]

750 [750]
(750 [750])

[750] ([750])

Carga autorizada para reboque, com travões, máximo
12% de inclinação/máximo 8% de inclinação (xDrive)2

kg

1100/1100

1500/1500
[1500/1500]

1500/1500
[1500/1500]

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

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

l

645–1905

645–1905

645–1905

645–1905

645–1905

BMW 218d

1425

BMW 216d

kg

www.bmw.pt/configurador

BMW 218i

Tara UE (xDrive)1

BMW 216i

BMW 216i

BMW 225xe
iPerformance

DADOS
TÉCNICOS.

BMW SÉRIE 2 GRAN TOURER.

BMW 220d
BMW 220d
xDrive

BMW SÉRIE 2 ACTIVE TOURER.

Peso

Carga autorizada (xDrive)

Peso

kg

525

525 [525]

[525] ([525])

([515])

Carga autorizada para reboque, sem travões (xDrive)2

kg

695

695 [695]

705 [705]

725 [725]
(750 [750])

Carga autorizada para reboque, com travões, máximo
12% de inclinação/máximo 8% de inclinação (xDrive)2

kg

1100/1100

1300/1300
[1300/1300]

1300/1300
[1300/1300]

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

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

–

l

468–1510

468–1510

468–1510

468–1510

468–1510

400–1350

3/4

3/4

3/4

4/4

4/4

3/4

1499

1499

1496

1995

1995

1499

kW (cv)/rpm

80 (109)/
4300–6500

103 (140)/
4500–6500

85 (116)/
4000

110 (150)/
4000

140 (190)/
4000

100 (136)/
4400–6000

Nm/rpm

190/
1380–3800

220/
1480–4200

270/
1750–2250

350/
1750–2500

400/
1750–2500

220/
1250–4300

Volume da bagageira
Motor BMW TwinPower Turbo

Potência máxima/rotações
Binário máximo/rotações

cm3

kW (cv)

–

–

–

–

–

65 (88)

Nm

–

–

–

–

–

165

kWh

–

–

–

–

–

Li-Ion/6,1

km

–

–

–

–

–

41–45/–

h

–

–

–

–

–

ca. 1:54 /
ca. 2:30

Configuração de tração

Tração dianteira

Tração dianteira

Tração dianteira

Tração dianteira

Tração dianteira/
Tração integral

Tração integral
elétrica

Transmissões de série (xDrive)

Transmissão
manual de
6 velocidades

Transmissão
manual de
6 velocidades

Transmissão
manual de
6 velocidades

Transmissão
manual de
6 velocidades

190

205 [205]

195 [194]

210 [210]
(209 [209])

Binário máximo

Cilindros/válvulas por cilindro
Cilindrada
Potência máxima/rotações
Binário máximo/rotações

cm3
kW (cv)/rpm
Nm/rpm

Configuração de tração

Tipo de bateria/capacidade líquida
Tempo de carregamento (0–80%) / (0–100%)

630 [630]

3/4

3/4

3/4

4/4

4/4

1499

1499

1496

1995

1995

80 (109)/
4300–6500

103 (140)/
4500–6500

85 (116)/
4000

110 (150)/
4000

140 (190)/
4000

190/1380–3800

220/1480–4200

270/1750–2250

350/1750–2500

400/1750–2500

Tração dianteira

Tração dianteira

Tração dianteira

Tração dianteira

Tração dianteira/
Tração integral

Transmissão manual Transmissão manual Transmissão manual Transmissão manual
de 6 velocidades
de 6 velocidades
de 6 velocidades
de 6 velocidades

Transmissões de série (xDrive)

Bateria de iões de lítio de alta tensão
Autonomia elétrica/Autonomia máxima combinada3

630

Transmissão

Motor eDrive
Potência máxima

Volume da bagageira

kg

Motor BMW TwinPower Turbo

Cilindros/válvulas por cilindro
Cilindrada

Carga autorizada (xDrive)

Transmissão

Transmissão de (Transmissão de
8 velocidades
6 velocidades
Steptronic
Steptronic)

Transmissão de
8 velocidades
Steptronic

Performance
km/h

188

205 [205]

192 [192]

207 [207]
(205 [205])

[220] ([218])

seg.

11,7

9,5 [9,6]

11,5 [11,5]

9,4 [9,4] (9,1 [9,4])

[8,0] ([7,8])

Tamanho dos pneus

205/60 R 16 V

205/60 R 16 V

205/60 R 16 V

205/55 R 17 W

205/55 R 17 W

Tamanho das jantes

7 J x 16

7 J x 16

7 J x 16

7,5 J x 17

7,5 J x 17

Material

Liga leve

Liga leve

Liga leve

Liga leve

Liga leve

Velocidade máxima (xDrive)
Aceleração (xDrive) 0–100 km/h
Jantes e pneus

Performance
Velocidade máxima (xDrive)

km/h

Velocidade máxima em modo elétrico

km/h

–

–

–

–

–

[125]

seg.

11,3

9,3 [9,3]

11,1 [11,1]

9,0 [9,1]
(8,8 [9,0])

[7,6] ([7,5])

([6,7])

Aceleração (xDrive) 0–100 km/h

[224] ([222])

([202])

Jantes e pneus
Tamanho dos pneus

205/60 R 16 V

205/60 R 16 V

205/60 R 16 V

205/60 R 16 V

205/60 R 16 V

205/55 R 17 W

Tamanho das jantes

7 J x 16

7 J x 16

7 J x 16

7 J x 16

7 J x 16

7,5 J x 17

Material

Liga leve

Liga leve

Liga leve

Liga leve

iga leve

Liga leve

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 o reboque, considerando também a carga máxima permitida sobre o gancho de reboque.
3
A autonomia varia de acordo com diversos fatores. Por exemplo: o estilo de condução individual, as características do percurso, a temperatura exterior, a utilização do
aquecimento/ar condicionado e da climatização prévia e o equipamento selecionado.
1
2

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

BMW 220d xDRIVE GRAN TOURER COM A VERSÃO DESPORTIVA M:
Motor diesel BMW TwinPower Turbo de quatro cilindros com 140 kW (190 cv),
jantes de liga leve BMW 486 M de raios duplos de 18", cor exterior azul Estoril
metalizada, bancos em pele Dakota em preto com realces em azul, frisos interiores
em alumínio Hexagon com linha de realce em cromado com brilho pérola.
BMW 225xe iPERFORMANCE ACTIVE TOURER COM A VERSÃO
LINE SPORT:
Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de três cilindros e motor elétrico com
uma potência global de 165 kW (224 cv), jantes de liga leve BMW 549 M de raios
duplos de 17", cor exterior prata Glacier metalizada, bancos em pele Dakota em
Oyster com realces em cinza, frisos interiores em alumínio escovado com polimento
fino longitudinal com linha de realce em cromado com brilho pérola.
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, Munique.
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