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A SUA
NOVA APLICAÇÃO.
DESCARREGUE A APLICAÇÃO CATÁLOGOS
BMW A PARTIR DA APP STORE E DESCUBRA
O PRAZER DE CONDUZIR!

VIDA
ATIVA.

MULTIPLICA
AS SUAS OPÇÕES
PELO FATOR X.

FÁ-LO
SORRIR
MAIS DEPRESSA.

MUITO ESPAÇO
PARA SE IMPRESSIONAR.

JOVEM, INDOMÁVEL,
ÁGIL – À PROCURA DE UM
COMPANHEIRO À ALTURA.

CARGA TOTAL
DE DINAMISMO.

LONGAS DISTÂNCIAS?
GARANTIDAS.
OLHARES DE ADMIRAÇÃO?
SEMPRE.
ABORRECIDO? NUNCA!
BMW X1.

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

 As luzes adaptativas LED incluem as luzes de médios, as luzes de
máximos antiencandeamento (BMW Selective Beam) e os indicadores
de mudança de direção com tecnologia LED. O equipamento integra
ainda a iluminação em curva, as luzes de condução diurna e a distribuição
adaptativa da luz para uma iluminação da estrada adaptada à situação de
condução.

 Os travões desportivos M* com pinças de travão multiêmbolo em
azul-escuro e designação M permitem uma excecional performance de
travagem. Adaptados ao potencial dinâmico extremamente elevado do
veículo, permitem também um estilo de condução marcadamente mais
desportivo e uma travagem excelente em pisos molhados.

 Os bancos desportivos para o condutor e para o passageiro da
frente dispõem de ajuste elétrico da largura do encosto para o banco
do condutor e ajuste mecânico da profundidade do assento. Os apoios
laterais do encosto e do assento são maiores do que os dos bancos
de série e, juntamente com o apoio femoral ajustável, oferecem excelente
ergonomia e um melhor apoio lateral em curvas apertadas.

 O sistema de navegação Plus inclui um BMW Head-Up Display, um
controlador iDrive Touch, um ecrã LCD de 8,8" integrado e um painel de
instrumentos com um ecrã TFT de 5,7" 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 transmissão de 7 velocidades Steptronic* com tecnologia de dupla
embraiagem combina a melhor eficiência com mudanças de velocidade
especialmente suaves e um conforto de condução extraordinário, graças
às relações curtas e às transições rápidas das rotações. Assim, combina
um conforto supremo e uma dinâmica impressionante com uma eficiência
aumentada em termos de consumo de combustível.

 O pack de luzes* inclui várias luzes LED e produz um ambiente de pura
qualidade. O condutor é recebido com uma impressionante iluminação
de boas-vindas, criada por LEDS exteriores. A luz ambiente ilumina o interior,
com uma estilosa combinação de luzes diretas e indiretas.

 Com um amplificador digital
de 360 Watt e doze altifalantes,
o sistema de som HiFi Harman
Kardon assegura uma
experiência de som fantástica.

 O BMW Head-Up Display Full-Colour2 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.

 O assistente de condução Plus3, * 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 estacionamento4, * facilita o estacionamento em
paralelo. O sistema funciona através da medição de possíveis espaços
de estacionamento quando passa por estes a baixa velocidade. Quando
é detetado um espaço adequado, o assistente de estacionamento assume
a direção, enquanto o condutor fica responsável por selecionar a mudança
correta, assim como por acelerar ou travar conforme necessário.

 Porquê passar sem os componentes do seu iPhone no seu BMW,
quando pode continuar a utilizá-los como habitualmente? A preparação
para Apple CarPlay® 1, * 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.

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.
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.

 Espelho retrovisor interior
e espelho retrovisor exterior do
condutor com função automática
antiencandeamento, incluindo
função de rebatimento para os
espelhos exteriores e função
de estacionamento automática
para o espelho do passageiro
da frente.

 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.
As linhas de orientação interativas para medição da distância e
do diâmetro de viragem oferecem suporte durante as manobras.
Os obstáculos são assinalados a cores.

1
2

* 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.

CORES EXTERIORES.

Equipamento

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

 Equipamento de série

 U300 Branco Alpine sólida.

 U668 Preto sólida.

 WA96 Branco Mineral metalizada.1

 WC10 Azul Mediterranean metalizada.

 WA83 Prata Glacier metalizada.

 B Cinza Mineral metalizada.1

 M475 Preto Sapphire metalizada.1

 WC1X Laranja Sunset metalizada.

 C2S Bege Jucaro metalizada.

 WC07 Sparkling Storm metalizada com
efeito brilhante.

 WB53 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
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 Equipamento opcional

VERSÃO DESPORTIVA M

BMW INDIVIDUAL

 C1D Azul Misano metalizada.2

 C3N Storm Bay BMW Individual metalizada.1

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
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Também disponível opcionalmente em combinação com a Versão Desportiva M.
Disponível opcionalmente em combinação com a Versão Desportiva M.

CORES INTERIORES.

Equipamento

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

TECIDO

PELE

COMBINAÇÃO
TECIDO/SENSATEC

Disponível com

 Equipamento de série

FRISOS
INTERIORES

Disponível com
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 Equipamento opcional

Disponível com

 Versão base

Tecido Grid
EGAT Antracite*

 Versão Desportiva M

Combinação tecido
Micro Hexagon/
Sensatec HKSW
Preto

 Versão base

Frisos interiores em
prata Oxide escuro
mate com linha de
realce em preto
brilhante

 Versão base
 Versão xLine
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

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

 Versão base

Tecido Race
ERL1 Antracite com
realces em cinza*

 Versão base
 Versão Line Sport

Combinação tecido/
Sensatec KFL1
Antracite com
realces em cinza*

 Versão base
 Versão xLine
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Frisos interiores em
alumínio escovado
com polimento fino
longitudinal com linha
de realce em cromado
com brilho pérola

 Versão base
 Versão xLine
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Frisos interiores em
madeira nobre de
carvalho mate com
linha de realce em
cromado com brilho
pérola

 Versão Line Sport

Combinação tecido/
Sensatec KFIX
Antracite com
realces em laranja

 Versão Desportiva M

Frisos interiores em
alumínio Hexagon
com linha de realce
em azul mate

 Versão xLine

Frisos interiores em
pérola escuro com
linha de realce em
cromado com brilho
pérola

 Versão base
 Versão xLine
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

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

Disponível com
 Versão xLine
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

PDOA Pele Dakota
perfurada em Oyster
e realces em cinza.

TECIDO/PELE
 Versão xLine
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Pele Dakota
perfurada
PDMZ Mocha

 Versão base

Pele Dakota
LCSW Preto, cor
interior: preto.

 Versão xLine
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

PDSW Pele Dakota
perfurada em preto.

 Versão Desportiva M

Pele Dakota
perfurada PDN4
Preto com realces
em azul

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.

Disponível com
 Versão xLine

Combinação tecido/
pele Cross Track
CWG4 Castanho
Granite/preto

Tenha em atenção que a cor interior depende da cor dos estofos selecionada.

* 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.

JANTES E PNEUS.

ACESSÓRIOS ORIGINAIS BMW.

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

 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.

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

 Jantes de liga leve BMW 579
de raios em Y de 18" em cinza
Orbit de duas tonalidades,
polidas, jantes 7,5 J x 18 com
pneus 225/50 R 18.2

 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.

 Jantes de liga leve BMW 578
de raios duplos de 18" em preto
Jet, jantes 7,5 J x 18 com pneus
225/50 R 18.

 Jantes de liga leve
BMW 570 M de raios duplos de
18" em cinza Ferric de duas
tonalidades, polidas, com pneus
Runflat, 7,5 J x 18 com pneus
225/50 R 18.1

 Jantes de liga leve BMW 580 de raios em Y de 19" em cinza Orbit de
duas tonalidades, polidas, jantes 8 J x 19 com pneus 225/45 R 19.

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

 Este inovador espelho retrovisor interior integra um controlo
remoto universal adaptativo para
até 3 portões de garagem e portões de propriedades.

 As tampas dos cubos das rodas flutuantes são constituídas
pelo logótipo BMW, que já não
roda juntamente com a jante,
permanecendo fixo.

 As jantes de liga leve BMW 717 M de raios duplos de 20" de elevada
qualidade e peso otimizado com enformação contínua estão disponíveis em
preto Jet mate e com logótipo M. Conjunto de jantes completas de verão
TPMS com pneus Runflat, 8 J x 20 com pneus 225/40 R 20 94 Y RSC.

 De ajuste preciso, protegem
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.

 Tapete antiderrapante, impermeável e resistente que protege
a bagageira contra a sujidade e
a humidade. O tapete em preto
com inserção em aço inoxidável
combina com o interior.

 Jantes de liga leve
BMW 816 M de raios duplos
de 19" em cinza Orbit de duas
tonalidades, polidas, jantes
8 J x 19 com pneus
225/45 R 19.1

1
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Disponível apenas em combinação com a Versão Desportiva M.
Disponível apenas em combinação com a Versão xLine.

Descubra 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 o portefólio de produtos das
Peças BMW M Performance. Para mais informações, aceda a www.bmw.pt

Dados técnicos
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DADOS TÉCNICOS.

Peso
1475 [1505]

1555 [1575]

1585 [1615]

1660 [1685]

[1820]

2000 [2025]

2040 [2040]

2090 [2125]

2170 [2190]

[2330]

kg

600 [595]

560 [540]

580 [585]

585 [580]

[585]

kg

735 [750]

750 [750]

750 [750]

750 [750]

[750]

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

kg
l

1700/1700
[1700/1700]

1700/1700
[1700/1700]

1800/1800
[1800/1800]

1800/1800
[1800/1800]

[750/750]

505 –1550

505 –1550

505 –1550

505 –1550

450 –1470

1821
1821

Potência máxima/rotações
Binário máximo/rotações

cm3
kW (cv)/
rpm
Nm/
rpm

3/4

3/4

4/4

4/4

3/4

1499

1496

1995

1995

1499

100 –103 (136 –140)/
4500 – 6500

85 (116)/
4000

220/
1480 – 4200

270/
1750 –2250

100 –110 (136 –150)/ 100 –110 (136 –150)/
4000
4000
350/
1750 –2500

350/
1750 –2500

92 (125)7/
5000 – 5500

kW (cv)

–

–

–

–

Nm

–

–

–

–

70 (95)
165

kW (cv)

–

–

–

–

162 (220)8

Nm

–

–

–

–

385

kWh

–

–

–

–

Iões de lítio/8,8

km

–

–

–

–

54 – 57/ – 4

h

–

–

–

–

aprox. 2,4

Tração dianteira

Tração dianteira

Tração dianteira

Tração integral

Tração integral

2670

Transmissão manual
de 6 velocidades

Transmissão manual
de 6 velocidades

Transmissão
8 velocidades
Steptronic

Transmissão
8 velocidades
Steptronic

Transmissão de
6 velocidades
Steptronic

4447

204 –205
[200 –203]

190 [190]

200 –205
[200 –205]

197–204
[197–204]

[193]

Bateria de iões de lítio de alta tensão
Tipo de bateria/capacidade líquida
Autonomia elétrica/
Autonomia máxima combinada5
Tempo de carregamento (carregamento
rápido CA com a BMW Wallbox)6

929

4447

2060
2060

1440

Binário do sistema

1562
1562

1002
(970)

Potência máxima do sistema

2670

848

1065
(1027)

Potência máxima

4447
4447

220/
1500 – 3800

Motor eDrive
Binário máximo

929
929

2060

14401440
1440

Cilindros/válvulas por cilindro

929

2670
2670
4447

1598

Motor BMW TwinPower Turbo3

Cilindrada

2670
1562

848
848
848

1561

1453

Carga autorizada para reboque, sem travões

2

1065
(1027)

Carga autorizada

14531453

kg
kg

1002
(970)

Tara UE1
Peso total autorizado

Transmissão
Configuração da tração
Transmissões de série

929

Velocidade máxima

km/h

Velocidade máxima em modo elétrico

km/h

–

–

–

–

[135]

seg.

9,7 [9,7]

11,5 [11,5]

9,3 –10,0
[9,4 –10,1]

9,3 –10,0
[9,4 –10,2]

[6,9]

Tamanho dos pneus

225/55
R 17 W

225/55
R 17 W

225/55
R 17 W

225/55
R 17 W

225/55
R 17 W

Tamanho das jantes

7,5 J x 17

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

Liga leve

1440

Aceleração 0 –100 km/h

1453

Performance3

Jantes e pneus

Os valores de performance, do consumo de combustível e das emissões de CO2 referem-se a veículos com transmissão de série. Os valores entre [ ] referem-se a veículos
equipados com a transmissão Steptronic.
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
Os valores de performance dos motores a gasolina aplicam-se a veículos que utilizam o combustível RON 98. 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
Valores provisórios; os valores em falta não se encontravam disponíveis no momento da publicação.
5
A autonomia varia de acordo com o equipamento e 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.
6
Consoante a infraestrutura elétrica local. O tempo de carregamento baseia-se em 80% da capacidade máxima.
7
A potência temporária máxima é de 100 kW (136 cv). A duração da potência máxima aumenta com a diminuição da temperatura ambiente (aprox. 5 seg. a +25°C, até
aprox. 40 seg. a -20°C).
8
A potência temporária máxima é de 170 kW (231 cv). A duração da potência máxima aumenta com a diminuição da temperatura ambiente (aprox. 5 seg. a +25°C, até
aprox. 40 seg. a -20°C). Permitindo uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 6,9 segundos.
1
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A SUA NOVA APLICAÇÃO.
DESCARREGUE A APLICAÇÃO CATÁLOGOS BMW A PARTIR
DA APP STORE E DESCUBRA O PRAZER DE CONDUZIR!

BMW X1 sDrive18i com a Versão xLine:
Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de quatro cilindros com 103 kW (140 cv), jantes de liga leve
BMW 580 de raios em Y de 19" de duas tonalidades, cor exterior Storm Bay metalizada, bancos
desportivos em pele Dakota perfurada em Oyster com realces em cinza, frisos interiores em madeira
nobre de carvalho mate com linha de realce em cromado com brilho pérola.
Os modelos aqui apresentados 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
onde são comercializados os produtos BMW, poderão verificar-se nos diferentes países, após 11/12/2019,
data em que este catálogo foi impresso, 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.
Além disso, cada automóvel foi desenvolvido para uma reciclagem económica no final da sua longa
vida útil. Para mais informações sobre o seu veículo em fim de vida, consulte www.bmw.com/recycling.
© BMW AG, Munique, Alemanha. Qualquer reprodução deste catálogo, mesmo que parcial, só será
permitida mediante autorização escrita da BMW AG, Munique.
4 11 001 050 58 1 2020 CB. Impresso na Alemanha 2020.

