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SAIBA MAIS
DIGITALMENTE: NOVA
APLICAÇÃO
CATÁLOGOS BMW.
Mais informação, mais prazer de conduzir: a nova
aplicação Catálogos BMW oferece uma experiência
digital e interativa como nunca antes. Efetue o download
da aplicação Catálogos BMW para o seu Smartphone
ou Tablet agora e redescubra o seu BMW.

Pelo prazer
de conduzir
Pelo prazer
de conduzir

U M A V I S Ã O P R O N TA
A ARRANCAR.

V I R E A S C O S TA S A O T É D I O .

PODE OLH A R E PODE TOCA R .

É M E L H O R S E N TA R - S E !

AS LIGAÇÕES
SÃO TUDO.

VÁ P E LO P E R C U R S O
M A I S LO N G O PA R A

C A S A – TO D O S VÃO

PERCEBER PORQUÊ.

Ágil, emocionante, autêntico - tudo ao mais alto nível: O PRIMEIRO!
Melhor dinâmica de condução na sua classe BMW M135i xDrive || Diferencial desportivo M ||
Suspensão adaptativa || Travões desportivos M || Direção desportiva M || Transmissão desportiva
Steptronic. Design exterior desportivo e compacto Grelha em forma de rim ampla concebida como
elemento ligado || Luzes adaptativas LED || Saliência dianteira curta e longa distância entre eixos ||
Traseira ampla e plana. Design interior moderno e orientado para o condutor Bancos desportivos M ||
Espaço generoso para as pernas na parte traseira || Volume da bagageira ampliado || Teto de abrir
panorâmico e frisos interiores retroiluminados equipados pela primeira vez no BMW Série 1. Inovadores
sistemas de assistência ao condutor e de ligação em rede BMW Intelligent Personal Assistant ||
Chave digital BMW1 || BMW Live Cockpit Professional com rede de visores || BMW Head-Up Display2 ||
Assistente de condução3 || Assistente de estacionamento4 incluindo o assistente de marcha-atrás.
Prazer de conduzir ilimitado – novo BMW Série 1.

Constitui um pré-requisito dispor de uma conta BMW ConnectedDrive e de um Smartphone compatível com sistema operativo Android, tecnologia NFC e elemento de
segurança integrado. Compatível apenas com Smartphones Android selecionados com Android 8.0 ou superior. Para clientes com Smartphones não compatíveis, é fornecido
um cartão chave de alta qualidade.
2
A qualidade da leitura é limitada com 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.
3
O desempenho do sistema pode ser limitado em condições de visibilidade reduzida, nevoeiro ou brilho intenso.
4
O condutor é responsável por monitorizar constantemente o processo de estacionamento automático em conformidade com as regras de trânsito locais.
Alguns dos componentes acima descritos estão disponíveis opcionalmente. A disponibilidade de alguns componentes e funções depende das versões de motor ou do
equipamento opcional. A disponibilidade para os mercados e a disponibilidade de produção podem variar. Para encontrar informações detalhadas sobre os termos e sobre
o equipamento de série e opcional, aceda a www.bmw.pt ou contacte o seu Concessionário BMW.
1

DESTAQUES.

Equipamento

Descubra ainda mais com a nova aplicação Catálogos BMW. Disponível agora, para o seu Smartphone e Tablet.

 Equipamento de série
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 Equipamento opcional

 O pack M Performance3 aumenta ainda mais o potencial desportivo
do automóvel e garante a máxima
performance de aceleração. Além
disso, a redução do peso aumenta
significativamente a dinâmica de
condução. Elementos de design
distintivos em preto e as jantes M
de 18" forjadas e de baixo peso
também tornam o pack M Performance visível do exterior.

 A Versão Desportiva M confere ao veículo um toque ainda mais desportivo. Além de uma aparência refinada por diversos detalhes no exterior
e no interior, a Versão Desportiva M garante um prazer de conduzir aumentado. Por exemplo, a suspensão desportiva M e o pack aerodinâmico M
otimizam visivelmente a dinâmica de condução.

 Os bancos desportivos M com apoios de cabeça integrados, assentos
envolventes elevados e apoios laterais do encosto oferecem ao condutor
e ao passageiro da frente um apoio lateral excelente. Adicionalmente, os
bancos podem ser ajustados à dimensão individual do corpo graças ao
ajuste da largura do encosto integrado.

 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 forma totalmente automática ao
toque num botão, ou através da chave do veículo, e está equipado com
função de deslizamento e elevação, cortina e defletor de vento.

 O BMW Live Cockpit Professional com função de navegação inclui uma
rede de visualização com dois visores de elevada qualidade: um visor de
controlos de alta resolução de 1 ,25" que pode ser utilizado de forma tátil,
e um visor multifunções totalmente digital de 1 ,25". O sistema operativo
BMW 7. pode também ser utilizado através do controlador iDrive Touch.

 Frisos interiores retroiluminados no padrão Boston com realce no padrão Mesh no painel de
instrumentos e nos painéis das
portas.

 A sua chave do automóvel?
Já não necessita dela. A chave
digital1 está no seu Smartphone
Android e pode partilhá-la com
amigos.

 O BMW Intelligent Personal Assistant é a alma do seu BMW, sempre
disponível para o ajudar. Para falar com o assistente, não necessita de qualquer ativação através de um botão. Basta falar normalmente. Pode dizer,
por exemplo, “Hey, BMW Como estás?” Talvez prefira atribuir outro nome
ao assistente? Se assim for, diga “Hey, BMW. Muda a palavra de ativação.”

 O pack de segurança assistente de condução4 inclui sistemas baseados em câmara, como o aviso de colisão e reconhecimento de peões com
ativação automática dos travões, o aviso de limite de velocidade incluindo
o aviso de proibição de ultrapassagem com pré-visualização e o aviso de
alteração de trajetória. Adicionalmente, o equipamento baseado em radar
inclui o aviso de perigo de colisão com trânsito transversal traseiro, o aviso
de alteração de faixa de rodagem e o aviso de colisão traseira.

1

 O amplo BMW Head-Up
Display2 Full-Colour projeta toda
a informação relevante para a
viagem diretamente no campo
de visão do condutor.

Constitui um pré-requisito dispor de uma conta BMW ConnectedDrive e de um
Smartphone compatível com sistema operativo Android, tecnologia NFC e elemento de
segurança integrado. Compatível apenas com Smartphones Android selecionados com
Android 8.0 ou superior. Para clientes com Smartphones não compatíveis, é fornecido
um cartão chave de alta qualidade.

2

A qualidade da leitura é limitada com 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.

 A suspensão desportiva M
é rebaixada em cerca de 1 mm
e apresenta afinações mais
desportivas.

Disponível a partir de 11/2019.
4
O desempenho do sistema pode ser limitado em condições de visibilidade reduzida,
nevoeiro ou brilho intenso.
3

 As luzes adaptativas LED
com luzes de médios e de
máximos incluem os indicadores
de mudança de direção LED
e as luzes adaptativas LED.

 Complementar ao controlador
iDrive Touch, o Controlo por
gestos BMW permite que funções específicas sejam controladas por gestos.

 O assistente de marcha-atrás armazena os últimos 5 m do caminho
percorrido no sentido de marcha em frente até 35 km/h, para que possa
fazer marcha-atrás na mesma estrada, se o pretender. Assim, não tem de
se preocupar com a direção e pode concentrar-se na monitorização do
ambiente em redor do automóvel.

A disponibilidade de alguns componentes e funções depende das versões de motor ou do
equipamento opcional. A disponibilidade para os mercados e a disponibilidade de
produção podem variar. Para encontrar informações detalhadas sobre os termos e sobre
o equipamento de série e opcional, aceda a www.bmw.pt, consulte a lista de preços ou
contacte o seu Concessionário BMW.

CORES EXTERIORES.

Equipamento

Descubra ainda mais com a nova aplicação Catálogos BMW. Disponível agora, para o seu Smartphone e Tablet.

 300 Branco Alpine sólida

 A83 Prata Glacier metalizada1

 A96 Branco Mineral metalizada1

 668 Preto sólida1

 B39 Cinza Mineral metalizada2

[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

 475 Preto Sapphire metalizada2

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.

 Equipamento de série

 C1R Azul Seaside metalizada1

 C10 Azul Mediterranean metalizada1

VERSÃO DESPORTIVA M

BMW INDIVIDUAL

 C1D Azul Misano metalizada3

 C3N Storm Bay BMW Individual metalizada2

1
2

Não disponível com a Versão Desportiva M e para o BMW M135i xDrive.
Também disponível opcionalmente em combinação com a Versão Desportiva M e
para o BMW M135i xDrive.

3
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 Equipamento opcional

 A75 Vermelho Melbourne metalizada2

Disponível exclusivamente em combinação com a Versão Desportiva M e para
o BMW M135i xDrive.

CORES INTERIORES.

Equipamento

Descubra ainda mais com a nova aplicação Catálogos BMW. Disponível agora, para o seu Smartphone e Tablet.

TECIDO

COMBINAÇÃO
TECIDO/SENSATEC

PELE

Disponível com

 Equipamento de série

FRISOS
INTERIORES

Disponível com
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 Equipamento opcional

Disponível com

 Versão base

Tecido Grid EGAT
Antracite

 Versão base
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Pele Dakota perfurada PDSW Preto

 Versão base

Frisos interiores em
prata Quartz mate,
com grão.

 Versão Desportiva M

Combinação tecido
Trigon/Alcantara
HLSW Preto com
realces em azul

 Versão Desportiva M

Pele Dakota perfurada PDN4 Preto com
realces em azul

 Versão Desportiva M

Frisos interiores
retroiluminados no
padrão Boston com
realce no padrão
Mesh no painel de
instrumentos e nos
painéis das portas.

 Versão base
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Pele Dakota perfurada PDFM Vermelho
Magma com realces
em cinza

 Versão base
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Frisos interiores
retroiluminados no
padrão Berlin com
realce no padrão
High Matt no painel
de instrumentos
e nos painéis das
portas.

 Versão base
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Frisos interiores
retroiluminados no
padrão Nice com
realce no padrão
Hexanja no painel
de instrumentos
e nos painéis das
portas.

Disponível com
 Versão Desportiva M

Combinação tecido
Trigon/Sensatec
KKSW Preto

 Versão base
 Versão Line Sport

Combinação tecido/
Sensatec KFL1
Antracite com
realces em cinza

FORRO DO TETO
BMW INDIVIDUAL
 Versão Line Sport

 Versão base
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Combinação tecido/
Sensatec KFIX
Antracite com realces em laranja

Tenha em atenção que até a utilização normal a longo ou curto prazo pode provocar
manchas irrecuperáveis nos estofos.

Disponível com

Isto pode ser causado em particular por roupa que possa desbotar.
Tenha em atenção que a cor interior depende da cor dos estofos selecionada.

Forro do teto BMW
Individual em
Antracite: o forro
do teto e os frisos
dos pilares do teto
são em tecido em
Antracite.

A disponibilidade de alguns componentes e funções depende das versões de motor ou do
equipamento opcional. A disponibilidade para os mercados e a disponibilidade de
produção podem variar. Para encontrar informações detalhadas sobre os termos e sobre o

equipamento de série e opcional, aceda a www.bmw.pt, consulte a lista de preços ou
contacte o seu Concessionário BMW.

JANTES E PNEUS.

PEÇAS BMW M PERFORMANCE.

Descubra ainda mais com a nova aplicação Catálogos BMW. Disponível agora, para o seu Smartphone e Tablet.

 Equipamento de série

Equipamento

 Equipamento opcional
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 Acessórios

 Jantes de liga leve BMW 517
de raios em estrela de 16" em
cinza Ferric, 7 J x 16, com pneus
2 5/55 R 16.

 Jantes de liga leve BMW 546
de raios múltiplos de 17" em
prata Reflex metalizada, polidas,
jantes 7,5 J x 17 com pneus
225/45 R 17.

 Jantes de liga leve BMW 547
de raios múltiplos de 17" em
cinza Ferric metalizada, polidas,
jantes 7,5 J x 17 com pneus
225/45 R 17.1

 Jantes de liga leve BMW 548
de raios duplos de 17" em cinza
Orbit metalizada de duas tonalidades, polidas, jantes 7,5 J x 17
com pneus 225/45 R 17.

 Jantes de liga leve BMW 549
de raios duplos de 17" em cinza
Orbit metalizada, polidas, jantes
7,5 J x 17 com pneus 225/45 R 17.2

 Jantes de liga leve BMW 55
M de raios duplos de 17" em
cinza Ferric metalizada de duas
tonalidades, polidas, jantes
7,5 J x 17 com pneus 225/45 R 17.3

 Jantes de liga leve BMW 488
de raios múltiplos de 18" em
cinza Orbit metalizada de duas
tonalidades, polidas, jantes
8 J x 18 com pneus 225/4 R 18.

 Jantes de liga leve BMW 554
M de raios em V de 18" em cinza
Orbit metalizada, 8 J x 18 com
pneus 225/4 R 18.3

 Design emocionante. O spoiler traseiro é executado em PUR em preto
brilhante e constitui um destaque elegantemente desportivo na traseira
do automóvel. Em simultâneo, contribui para uma aerodinâmica otimizada.
O spoiler está perfeitamente integrado no design do automóvel e pode ser
pintado na cor da carroçaria.

 A apelativa capa do espelho
retrovisor exterior com uma nova
aparência única em fibra de carbono sublinha o caráter de alta
tecnologia do automóvel, conferindo-lhe um toque desportivo
individual.

 Aderência firme: o volante
com área de aderência em
Alcantara oferece um toque e
uma aderência excelentes para
uma sensação mais desportiva
da direção.

 Jantes de liga leve BMW 556
M de raios duplos de 18" em
cinza Cerium mate de duas tonalidades, polidas, jantes 8 J x
18 com pneus 225/4 R 18.4

 Jantes de liga leve BMW 819
M de raios duplos de 18" em
cinza Orbit metalizada de duas
tonalidades, polidas, jantes 8 J x
18 com pneus 225/4 R 18.3

 Jantes de liga leve BMW 552
M de raios duplos de 19" em
preto Jet de duas tonalidades,
polidas, 8 J x 19 com pneus
235/35 R 19.3

 Jantes de liga leve BMW 557
M de raios em V de 19" em cinza
Cerium metalizada de duas tonalidades, jantes 8 J x 19 com
pneus 235/35 R 19.4

 Para uma aparência brilhante, desportiva: o spoiler dianteiro M Performance em preto brilhante oferece uma aerodinâmica otimizada e sublinha
a aparência desportiva do automóvel de forma altamente exclusiva. Uma
aparência desportiva única para todos os que se recusam em fazer compromissos.

 O difusor traseiro com uma
nova aparência em fibra de
carbono confere ainda mais modernidade à aparência global do
veículo – e torna o caráter desportivo do automóvel ainda mais
impressionante.

 Jantes de liga leve M Performance 555 M de raios duplos de
19" de peso otimizado em preto
Jet mate de duas tonalidades,
polidas. Conjunto de jantes
completas de verão TPMS.

Disponível apenas em combinação com a Versão Line Luxury.
Disponível apenas em combinação com a Versão Line Sport.
Disponível apenas em combinação com a Versão Desportiva M.
4
Disponível exclusivamente para o BMW M135i xDrive.
1
2
3

A disponibilidade de alguns componentes e funções depende das versões de motor ou do
equipamento opcional. A disponibilidade para os mercados e a disponibilidade de
produção podem variar. Para encontrar informações detalhadas sobre os termos e sobre o
equipamento de série e opcional, aceda a www.bmw.pt, consulte a lista de preços ou
contacte o seu Concessionário BMW.

Descubra também a vasta gama de soluções inovadoras disponíveis em várias categorias:
exterior, interior, comunicação e informação e soluções de transporte e bagageira. O seu

Concessionário BMW terá todo o gosto em aconselhá-lo sobre a gama completa de
Acessórios Originais BMW e sobre outros produtos das Peças BMW M Performance.

BMW M135i xDrive:
Motor a gasolina M TwinPower Turbo de quatro cilindros com 225 kW (3 6 cv),
jantes de liga leve BMW 557 M de raios em V de 19“ em cinza Cerium mate, polidas,
cor exterior azul Misano metalizada, bancos desportivos M em tecido Trigon/Alcantara
em preto, frisos interiores retroiluminados no padrão Boston.
Consumo de combustível em l/1 km (combinado): 6,8-7,1
Emissões de CO2 em g/km (combinadas): 155-162
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, após 29/ 4/2 19, data
em que este catálogo foi impresso, 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.
© BMW AG, Munique, Alemanha. Qualquer reprodução deste catálogo, mesmo que
parcial, só será permitida mediante autorização escrita da BMW AG, Munique.
411
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