Pelo
prazer de conduzir

NOVO BMW X5.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MENOS EMISSÕES. MAIS PRAZER DE CONDUÇÃO.

NOVO BMW X5.

18 Destaques

20 Cores exteriores

24 Cores exteriores, jantes e pneus
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
Pelo prazer de
conduzir
Pelo prazer de
conduzir

26 Dados técnicos

TUDO. MULTIPLICADO POR X.

UM DESAFIO. PARA TODOS
OS CONCORRENTES.

ENTRE.
AO MAIS ALTO NÍVEL.

ALGUÉM TEM QUE
ASSUMIR O CONTROLO.

NÃO PERGUNTA. AGE.

NÃO HÁ LIMITES PARA
AS GRANDES IDEIAS.

SEMPRE NA
FRENTE.

DESIGN EXTERIOR MARCANTE APARÊNCIA DINÂMICA E MODERNA COM UM CONTORNO LATERAL APELATIVO || BMW LASERLIGHT1 COM ASSINATURA X || JANTES
DE LIGA LEVE DE 22"1. ASSISTÊNCIA AO CONDUTOR E LIGAÇÃO EM REDE MAIS
AVANÇADOS ASSISTENTE DE CONDUÇÃO PROFESSIONAL1 COM COMPONENTES DE
SEGURANÇA E CONFORTO ABRANGENTES || BMW LIVE COCKPIT PROFESSIONAL PERSONALIZADO COM DOIS VISORES DE 12,3" || CHAVE DIGITAL1. SENSAÇÃO DE LUXO,
EQUIPAMENTO DE CONFORTO TAPETE DE LUZES DE ENTRADA || LUZ AMBIENTE E
ILUMINAÇÃO INTERIOR DINÂMCA || TETO PANORÂMICO SKY LOUNGE1 || COBERTURA
DE ENROLAMENTO ELÉTRICA1 || PORTA DA BAGAGEIRA ELÉTRICA COM ABERTURA
DUPLA1. DINÂMICA DE CONDUÇÃO EXTRAORDINÁRIA EM TODOS OS PISOS.
BMW xDRIVE || SUSPENSÃO ADAPTATIVA PNEUMÁTICA1 NOS 2 EIXOS E VERSÃO xOFFROAD1 ||
DIREÇÃO ATIVA INTEGRAL1 || SUSPENSÃO ADAPTATIVA M PROFESSIONAL1 || GRELHA
ATIVA EM FORMA DE RIM || EFFICIENT LIGHTWEIGHT. TUDO É POSSÍVEL –
NOVO BMW X5.

1

Disponível como opcional.

DESTAQUES.

Equipamento

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

 O BMW Live Cockpit Professional1 inclui uma rede de visualização de
alta qualidade composta por um visor de controlos de 12,3" e um painel
de instrumentos totalmente digital de 12,3".

 No modo de luzes de máximos laser, o BMW Laserlight num design X
único ilumina num alcance de até 5 m, quase o dobro do alcance dos
faróis convencionais. A maior visibilidade à noite aumenta significativamente
a segurança. A assinatura X em azul e a designação “BMW Laser” realçam
o nível tecnológico do automóvel.

 Equipamento de série

 O pack conectividade para
aparelhos móveis 5, aparelhos
Bluetooth e USB com carregamento wireless oferece um pack
alargado de conectividade com
Bluetooth e a capacidade técnica
de um Hotspot WiFi.

 A luz ambiente cria um ambiente luminoso relaxante, incluindo as
luzes de realce e as luzes de entrada. A iluminação interior dinâmica está
incluída na luz ambiente de série. Dá as boas-vindas e despede-se do
condutor com uma apresentação luminosa, apresenta as chamadas
telefónicas recebidas e aponta para as portas abertas.
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 Equipamento opcional

 O sistema de som surround
Harman Kardon inclui um
amplificador digital de 464 W,
nove canais, equalização
específica do veículo e 16
altifalantes.

 Os bancos desportivos de série
para o condutor e o passageiro da
frente oferecem múltiplas opções
de ajuste elétrico e garantem uma
excelente posição sentada e um
suporte lateral otimizado. A pele
Vernasca com perfurações disponível de série, aqui apresentada em
branco Ivory, confere ao interior
uma aparência de qualidade particularmente elevada.

 O volante desportivo em pele, em preto2, com um aro de menores
dimensões e contornos de perfil vincado para os polegares garante uma
sensação de alta aderência.

 A função fecho suave das
portas fecha automaticamente
as portas ligeiramente abertas,
de modo quase completamente
silencioso.

 O teto panorâmico Sky Lounge cria uma sensação de espaço generoso
durante o dia, enquanto proporciona um ambiente acolhedor à noite, com
um design das luzes com mais de 15.
elementos luminosos. O design
das luzes pode alternar entre seis cores da luz ambiente.

 O dispositivo de acoplamento
de reboque com esfera de acoplamento de ajuste elétrico e
controlo de estabilidade do reboque está aprovado para cargas
pesadas de até 35 kg.

 Porquê passar sem os componentes do seu iPhone no seu BMW,
quando pode continuar a utilizá-los como habitualmente? A preparação
para Apple CarPlay® 3, 4, 7 oferece-lhe acesso remoto a serviços de telefone
e a aplicações como iMessage, WhatsApp, TuneIn, Spotify e Apple Music.
Pode também utilizar o botão de voz no volante para aceder à Siri,
o assistente de voz da Apple.

 O assistente de estacionamento facilita o estacionamento do veículo.
A câmara traseira oferece uma vista clara da retaguarda do veículo.
O assistente de estacionamento permite estacionar o veículo de forma
totalmente automática, quer seja paralelo ou perpendicular à rua, e permite
também sair automaticamente de lugares de estacionamento paralelos
à rua. O assistente de marcha-atrás auxilia o condutor a realizar
a marcha-atrás, por exemplo, em ruas estreitas.

5

A licença de atualização dos mapas é completamente gratuita durante os 3 primeiros
anos.
2
Não disponível para o BMW M5 d.
3
Incluído no Connected Package Professional.
1

4

A compatibilidade com o Apple CarPlay® e as funções suportadas variam consoante o
ano modelo e o software instalado no iPhone®. Quando a preparação para Apple
CarPlay® é utilizada, os dados selecionados do veículo são transferidos para o telemóvel.
O fabricante do telemóvel é responsável pelo posterior processamento dos dados.

Suporta o carregamento por indução de telemóveis compatíveis com Qi. Estão disponíveis
capas de carregamento especiais para Smartphones selecionados que não suportam o
carregamento por indução Qi nos Acessórios Originais BMW.
O Hotspot WiFi satisfaz todos os requisitos para a utilização da Internet no veículo com o
máximo padrão LTE. A utilização implica custos adicionais.

 O assistente de limite de velocidade automático 6 adapta o Cruise Control
ativo dinamicamente em relação aos limites de velocidade definidos.
Estes são determinados ao longo do percurso provável através do sistema
de navegação e são confirmados pela câmara. A informação prestada é
continuamente atualizada por toda a frota.

6
7

Incluído no pack assistente de condução Professional.
A duração do serviço é de três anos.

CORES EXTERIORES.

Equipamento

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

PACK DESPORTIVO

BMW INDIVIDUAL

 C3Z Azul Tanzanite II BMW Individual
metalizada4

 668 Preto sólida1

 300 Branco Alpine sólida2

 416 Preto Carbon metalizada3

 475 Preto Sapphire metalizada4

 A96 Branco Mineral metalizada4

 C1M Azul Phytonic metalizada4

 C27 Cinza Arctic metalizada com efeito
brilhante4

 A90 Cinza Sophisto metalizada com
efeito brilhante

[ 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

 Equipamento de série

[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 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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 Equipamento opcional

 X1B Ametrine BMW Individual
metalizada4

Não disponível para o BMW M5 d.
Disponível de série para o Pack Desportivo M e para o BMW M5 d.

3
4

Disponível apenas para o BMW M5 d ou em combinação com o Pack Desportivo M.
Também disponível opcionalmente em combinação com o Pack Desportivo M.

CORES INTERIORES.

Equipamento

 Equipamento de série

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

PELE

FRISOS
INTERIORES

Disponível com

PELE BMW
INDIVIDUAL

Disponível com
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 Equipamento opcional

FRISOS INTERIORES
BMW INDIVIDUAL

Disponível com

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

Pele Vernasca
MCSW Preto,
perfurada, cor
interior: preto

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

4KM Frisos interiores em alumínio
com efeito Mesh,
escuro

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

Pele Merino
BMW Individual
com conteúdos
adicionais VASW
Preto, cor interior:
preto2, 5

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

4ML Frisos interiores BMW Individual
em preto Piano

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

Pele Vernasca
MCHF Coffee,
perfurada, cor
interior: preto

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

4KP Frisos interiores em madeira
nobre de freixo em
castanho metalizada
brilhante

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

Pele Merino
BMW Individual
com conteúdos
adicionais VAHF
Coffee, cor interior:
preto2, 7

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

4WW Frisos interiores BMW Individual
em madeira nobre
de freixo em cinza
Silver brilhante

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

Pele Vernasca
MCEW Branco Ivory,
perfurada, cor
interior: preto

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

4KR Frisos interiores em madeira
nobre Fineline
Stripe em castanho
brilhante

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

Pele Merino
BMW Individual
com conteúdos
adicionais ZAHW
Amarone, cor
interior: preto1, 8

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

XET Frisos interiores
BMW Individual em
madeira nobre
Fineline, preto, com
inserções em
alumínio

 Pack Desportivo M

Pele Vernasca
MAH9 Preto, com
costuras contrastantes em castanho,
cor interior: preto3

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

4KT Frisos interiores em madeira
nobre de choupo
porosa em castanho-claro antracite

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

Pele Merino
BMW Individual com
conteúdos adicionais
ZAEI Branco Ivory com
costuras contrastantes
em azul Midnight, cor
interior: preto.3

 Pack Desportivo M

4KK Frisos interiores em alumínio
Tetragon3

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

Pele integral Merino
BMW Individual
ZBEW Branco Ivory1, 9

Também disponível em pele integral Merino BMW Individual.
Também disponível em pele integral BMW Individual em Tartufo.
Também disponível em pele integral BMW Individual em Coffee.
8
Também disponível em pele integral BMW Individual em Amarone.
9
Também disponível em pele Merino BMW Individual com conteúdos adicionais.
5

Disponível apenas em combinação com equipamento opcional.
2
Disponível apenas em combinação com os bancos Comfort.
3
De série para o BMW M5 d.
4
Disponível a partir de 04/2019.
1

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.

6
7

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

 A bagageira de tejadilho em
preto com frisos laterais em prata
Titanium oferece um volume de
52 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.

 Jantes de liga leve BMW 738
de raios em V de 2 ", de duas
tonalidades, polidas, com pneus
mistos Runflat, jantes 9 J x 2
com pneus 275/45 R 2 à frente,
jantes 1 ,5 J x 2 com pneus
3 5/4 R 2 atrás.2

 Jantes de liga leve BMW 734 de raios em V de 19", em prata Reflex
com pneus Runflat, 9 J x 19 com pneus 265/5 R 19.1

 Jantes de liga leve BMW 736
de raios em estrela de 2 ", em
cinza Ferric com pneus mistos
Runflat, jantes 9 J x 2 com
pneus 275/45 R 2 à frente,
jantes 1 ,5 J x 2 com pneus
3 5/4 R 2 atrás.1

 Jantes de liga leve BMW 744 de raios em Y de 21", em cinza Orbit de
duas tonalidades, polidas, com pneus mistos Runflat, jantes 9,5 J x 21 com
pneus 275/4 R 21 à frente, jantes 1 ,5 J x 21 com pneus 315/35 R 21
atrás.1

 Jantes de liga leve BMW 744 de raios em Y de 21", em cinza Orbit com
pneus mistos Runflat, jantes 9,5 J x 21 com pneus 275/4 R 21 à frente,
jantes 1 ,5 J x 21 com pneus 315/35 R 21 atrás.1

 Jantes de liga leve BMW 747 M de raios em V de 22", em cinza Cerium
mate, polidas, com pneus mistos, jantes 9,5 J x 22 com pneus 275/35 R
22 à frente, jantes 1 ,5 J x 22 com pneus 315/3 R 22 atrás.3

 Jantes de liga leve BMW Individual 746 I de raios em V de 22", em cinza
Orbit, polidas, com pneus mistos, jantes 9,5 J x 22 com pneus 275/35 R 22
à frente, jantes 1 ,5 J x 22 com pneus 315/3 R 22 atrás.

1
2
3

Não disponível para o BMW M5 d.
Disponível apenas em combinação com a Versão xLine.
Disponível apenas para o BMW M5 d.

 Tapete antiderrapante, impermeável e resistente que protege
a bagageira contra a sujidade e a
humidade. Os tapetes em preto
com inserção em aço inoxidável
combinam com o interior.

 De ajuste preciso, protege
a zona dos pés dianteira contra
a sujidade e a humidade. Disponíveis em preto e com uma
inserção em aço inoxidável,
combinam perfeitamente com o
interior.

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

 Jantes de liga leve BMW 748
M de raios em estrela de 2 " de
elevada qualidade em preto Jet
mate. Conjunto de jantes completas de verão TPMS com
pneus mistos Runflat.

 Jantes de liga leve BMW 749
M Performance de raios em estrela de 22" de peso otimizado
em preto Jet de duas tonalidades, polidas. Conjunto de jantes
completas de verão TPMS.

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

DADOS TÉCNICOS.

xDrive30d

M50d

BMW X5

xDrive40i

Dados técnicos

2135
28
74
75

2185
286
75
75

235
3 1
735
75
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Peso
Tara UE (xDrive)1
Peso total autorizado (xDrive)
Carga autorizada (xDrive)
Carga autorizada para reboque, sem travões (xDrive)2
Carga autorizada para reboque, com travões,
máximo 12% de inclinação/máximo 8% de
inclinação (xDrive)2
Volume da bagageira

kg
kg
kg
kg
ll

35

/35

4

35

/35

5

35

/35

65 – 187

65 – 187

65 – 187

6/4
2998
25 (34 )/
55 – 65
45 /
15 – 52

6/4
2993
195 (265)/
4
62 /
2
– 25

6/4
2993
294 (4 )/
44
76 /
2
–3

Tração integral

Tração integral

4

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

cm³
kW (cv)/rpm
Nm/rpm

Transmissão
Tipo de tração
Transmissões de série (xDrive)

Transmissão Steptronic

Transmissão Steptronic

Tração integral
Transmissão desportiva
Steptronic

Performance
Velocidade máxima (xDrive)
Aceleração (xDrive) –1 km/h

km/h
seg.

243
5,5

23
6,5

Tamanho dos pneus

255/55 R 18 1 9 W

255/55 R 18 1 9 W

Tamanho das jantes

8,5 J x 18

8,5 J x 18

Material

Liga leve

Liga leve

25 3
5,2

Jantes e pneus
275/4 R 21 1 7 Y
315/35 R 21 111 Y
9,5 J x 21/
1 ,5 J x 21
Liga leve

Todas as dimensões dos desenhos técnicos estão em milímetros. A altura sem a antena de tejadilho é de 1466 mm.
Largura da via dianteira do BMW X5 M5 d: 1684 mm, atrás: 1689
Os valores da performance, consumo de combustível e emissões de CO2 referem-se a veículos com transmissão de série.
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
Limitada eletronicamente.
4
Apenas com o dispositivo de acoplamento de reboque de série, caso contrário, a carga máxima autorizada para o reboque é de 2700 kg/2700 kg.
5
Apenas com o dispositivo de acoplamento de reboque de série, caso contrário, a carga máxima autorizada para o reboque é de 1900 kg/1900 kg.
1
2

BMW X5 xDRIVE40i COM O PACK DESPORTIVO M:
Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de seis cilindros com 250 kW (340 cv),
jantes de liga leve BMW 742 M de raios duplos de 22" de duas tonalidades com
pneus mistos, cor exterior branco Mineral metalizada, bancos Comfort em pele
Merino BMW Individual com conteúdos adicionais em Coffee, frisos interiores em
madeira nobre Fineline Stripe, castanho, brilhante.
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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