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A SUA NOVA
APLICAÇÃO.

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

O ALFA DA MATILHA.

A EXPRESSÃO DE POTÊNCIA
MAIS ELEGANTE.

EM PLENO.
SEM DESAFIOS.

EXTRAEXTRAVAGANTE.

MAIS DOMINADOR
DO QUE NUNCA.

DINÂMICA
MÁ XIMA.

POTÊNCIA
APELATIVA.

DESTAQUES

Equipamento

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

 A grelha BMW em forma de rim Iconic Glow cria destaques visuais im-

 O tapete de luzes de entrada projeta um gráfico de luz ambiente

 O spoiler traseiro M em carbono* realça o impressionante design
desportivo do automóvel e reduz consideravelmente as indesejadas forças
de elevação no eixo traseiro.

 As capas dos espelhos

 A sua chave do automóvel?

 O BMW Live Cockpit Professional com função de navegação3 inclui

à frente das portas do automóvel, criando um envolvente ambiente
de boas-vindas logo à entrada. O tapete de luzes torna as saídas do
automóvel à noite ainda mais cómodas e seguras.

pressionantes. Com tecnologia de fibra LED inovadora, permite cenários
de luz branca sensacionais – por exemplo, durante a condução ou ao abrir
e fechar as portas do automóvel.

Já não necessita dela. A chave
digital2 está no seu Smartphone
Android e pode partilhá-la com
amigos.

1

2

retrovisores exteriores M*
sublinham o impressionante
design desportivo do automóvel.

 Esteja sempre preparado para
tudo: com os Serviços digitais
Professional*, pode assegurar
os serviços mais importantes
do BMW ConnectedDrive.

O condutor é responsável por monitorizar constantemente o processo de estacionamento
automático em conformidade com as regras de trânsito locais.
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.

 Os faróis traseiros com a
característica forma de L e
elementos luminosos com
tecnologia totalmente LED
identificam o automóvel como
um BMW mesmo à noite.

uma rede de visualização com dois visores de elevada qualidade: um visor
de controlos de alta resolução de 12,3" que pode ser utilizado de forma
tátil, e um painel de instrumentos com um visor de 12,3" totalmente digital.

Estando integrado no BMW ConnectedDrive, este sistema atualiza os mapas
automaticamente até quatro vezes por ano, durante três anos, em determinados
países europeus.
4
De série para o BMW M50i e para o BMW M50d.
5
O desempenho do sistema pode ser limitado em condições de visibilidade reduzida,
nevoeiro ou brilho intenso.

 Equipamento de série
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 Equipamento opcional

 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 15.000 elementos luminosos. O design
das luzes pode alternar entre seis cores da luz ambiente.

 A luz ambiente, equipada de série, incluindo as luzes de contorno nas

 Os suportes de copos

 Os discos de travão de

Profissional com controlo da
temperatura na consola central
podem arrefecer individualmente
ou manter quentes as bebidas
arrumadas ao toque num botão.

 Na aplicação em vidro

“CraftedClarity”, a alavanca
seletora, o controlador do iDrive
e o botão Start/Stop apresentam
componentes construídos em
vidro cristal e elaborados à mão.

 O assistente de estacionamento Plus1 facilita o estacionamento e outras

manobras com o veículo. Inclui, entre outros, o sistema Surround View
com Top View, vista panorâmica, Remote 3D View, assim como a
assistência ao estacionamento lateral, sensores de estacionamento ativos,
função de travagem de emergência, o assistente de estacionamento com
orientação linear e o assistente de marcha-atrás.

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 ou contacte o seu
Concessionário BMW.

portas dianteiras e traseiras, cria um ambiente relaxante e acolhedor no
interior. O tapete de luzes de entrada ilumina a zona à frente das portas
do automóvel, durante as entradas e saídas. Estão disponíveis seis
configurações ajustáveis em branco, azul, laranja, bronze, lilás e verde.

maiores dimensões são
característicos dos travões
desportivos M4, * de alta
performance, assim como as
pinças de travão em azul
exclusivas com a designação M.

 O BMW Laserlight num

design X único dispõe de um
alcance máximo da iluminação
de até 500 m no modo de luzes
de máximos laser.

 O assistente de condução Professional5, * oferece conforto otimizado
e segurança máxima em situações de trânsito críticas ou monótonas.
Inclui: o assistente de direção e de faixa de rodagem com assistente de
condução em estradas estreitas, o assistente de alteração de faixa de
rodagem, o assistente de paragem de emergência, o aviso de perigo local,
o assistente de alteração de trajetória com proteção ativa contra colisões
laterais e outras funções de segurança.

CORES EXTERIORES.

Equipamento

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

 300 Branco Alpine sólida

 668 Preto sólida2

 Equipamento de série

 A90 Cinza Sophisto metalizada com efeito brilhante2

 M475 Preto Sapphire metalizada3

BMW INDIVIDUAL

 A96 Branco Mineral metalizada3

 C3D Manhattan metalizada3

 C3Z Azul Tanzanite BMW Individual metalizada3

 X1B Ametrine BMW Individual metalizada3

PACK DESPORTIVO M

 C06 Vermelho Flamenco metalizada com efeito brilhante3

[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

 C27 Cinza Arctic metalizada com efeito brilhante3

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.

 C3W Azul Riverside metalizada

1
2
3

Disponível de série para o Pack Desportivo M, para o BMW M50i e para o BMW M50d.
Não disponível para o BMW M50i e para o BMW M50d.
Também disponível opcionalmente em combinação com o Pack Desportivo M.

 M416 Preto Carbon metalizada
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 Equipamento opcional

CORES INTERIORES

Equipamento

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

PELE

PELE BMW
INDIVIDUAL

Disponível com

 Equipamento de série

FRISOS
INTERIORES

Disponível com

FRISOS
INTERIORES
BMW INDIVIDUAL

Disponível com
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 Equipamento opcional

Disponível com

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

Pele Vernasca perfurada
MCEW Branco Ivory,
cor interior: preto

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

Pele integral Merino
BMW Individual ZBEW
Branco Ivory*

 Pack Desportivo M

Frisos interiores em
alumínio Tetragon1

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

Frisos interiores
BMW Individual em
preto Piano

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

Pele Vernasca perfurada
MCRI Cognac, cor
interior: preto

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

Pele Merino
BMW Individual com
conteúdos adicionais
VAEW Branco Ivory,
cor interior: preto

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

Frisos interiores em
alumínio com efeito
Mesh, escuro

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

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

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

Pele Vernasca perfurada
MCFY Bege Canberra,
cor interior: preto

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

Pele Merino
BMW Individual com
conteúdos adicionais
VAHF Coffee, cor
interior: preto*

 Pack Desportivo M

Frisos interiores em
fibra de carbono com
linha de realce em
cromado com brilho
pérola

FORRO DO TETO
BMW INDIVIDUAL

Disponível com

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

Pele Vernasca perfurada
MCHF Coffee, cor
interior: preto

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

Pele integral Merino
BMW Individual ZBTQ
Tartufo

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

Frisos interiores em
madeira nobre Fineline
Stripe em castanho
brilhante

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

Forro do teto
BMW Individual 775
Antracite1

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

Pele Vernasca perfurada
MCG7 Vermelho
Tacora, cor interior:
preto

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

Pele Merino
BMW Individual com
conteúdos adicionais
VATQ Tartufo, cor
interior: preto

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

Frisos interiores em
madeira nobre de freixo
em castanho metalizada
brilhante

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

Forro do teto
BMW Individual 776
Alcantara em Antracite

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

Pele Vernasca perfurada
MCSW Preto, cor
interior: preto

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

Pele integral Merino
BMW Individual ZBSW
Preto; cor interior: preto

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

Forro do teto
BMW Individual XD5
Alcantara* em branco
Ivory

 Pack Desportivo M

Pele Vernasca MAH9
Preto com costuras
contrastantes em
castanho e logótipo M,
cor interior: preto

 Versão base
 Versão xLine
 Pack Desportivo M

Pele Merino
BMW Individual com
conteúdos adicionais
VASW Preto, cor
interior: preto*

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

1

De série para o BMW M50i e para o BMW M50d.

* 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 734
de raios em V de 19" em prata
Reflex*, 9 J x 19 com pneus
265/50 R 19.

 Jantes de liga leve BMW 741 M

de raios em Y de 21" em cinza
Orbit de duas tonalidades, polidas,
com pneus mistos, 9,5 J x 21
com pneus 275/40 R 21 à frente,
10,5 J x 21 com pneus 315/35 R 21
atrás.2, 3

 Jantes de liga leve BMW 742 M

de raios duplos de 22" em preto
Jet com pneus mistos, 9,5 J x 22
com pneus 275/35 R 22 à frente,
10,5 J x 22 com pneus 315/30 R 22
atrás.2

1
2
3
4
5

 Jantes de liga leve BMW 736

 Jantes de liga leve BMW 738

 Jantes de liga leve BMW 744

 Jantes de liga leve BMW 744

de raios em estrela de 20" em
cinza Ferric com pneus mistos
Runflat*, 9 J x 20 com pneus
275/45 R 20 à frente, 10,5 J x 20
com pneus 305/40 R 20 atrás.

de raios em Y de 21" em cinza
Orbit com pneus mistos
Runflat*, 9,5 J x 21 com pneus
275/40 R 21 à frente, 10,5 J x 21
com pneus 315/35 R 21 atrás.4

 Jantes de liga leve BMW 747 M
de raios em V de 22" em cinza
Cerium mate, polidas, com pneus
mistos, 9,5 J x 22 com pneus
275/35 R 22 à frente, 10,5 J x 22
com pneus 315/30 R 22 atrás.5

Disponível apenas em combinação com a Versão xLine.
Disponível apenas em combinação com o Pack Desportivo M.
De série para o BMW M50i e para o BMW M50d.
Disponível apenas em combinação com a versão base e a Versão xLine.
Disponível exclusivamente para o BMW M50i e para o BMW M50d.

de raios em V de 20" em cinza
Ferric de duas tonalidades,
polidas, com pneus mistos
Runflat*, 9 J x 20 com pneus
275/45 R 20 à frente, 10,5 J x 20
com pneus 305/40 R 20 atrás.1

de raios em Y de 21" em cinza
Orbit de duas tonalidades,
polidas, com pneus mistos
Runflat*, 9,5 J x 21 com pneus
275/40 R 21 à frente, 10,5 J x 21
com pneus 315/35 R 21 atrás.1

 Jantes de liga leve BMW 740 M
de raios em estrela de 20" em
cinza Orbit de duas tonalidades,
polidas, com pneus mistos
Runflat*, 9 J x 20 com pneus
275/45 R 20 à frente, 10,5 J x 20
com pneus 305/40 R 20 atrás.2

 Jantes de liga leve BMW 742 M

de raios duplos de 22" em preto
Jet de duas tonalidades, polidas,
com pneus mistos, 9,5 J x 22
com pneus 275/35 R 22 à frente,
10,5 J x 22 com pneus 315/30 R 22
atrás.2

 Jantes de liga leve BMW Individual 746 I de raios em V de 22" em cinza
Orbit, polidas, com pneus mistos, 9,5 J x 22 com pneus 275/35 R 22 à
frente, 10,5 J x 22 com pneus 315/30 R 22 atrás.

* 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.

 O BMW Advanced Car Eye 2.0 consiste numa câmara Full HD
altamente sensível que regista o ambiente em redor do veículo, mesmo
quando o veículo está estacionado. Em caso de trepidação do veículo
e de movimentos anormais no exterior do automóvel, a câmara regista
automaticamente a situação para documentar eventuais acidentes ou
situações de (tentativa) de arrombamento do veículo.

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

 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 M Performance 749 de raios em estrela de
22" de elevada qualidade e peso otimizado com enformação contínua são
em preto Jet mate, incluem designação M Performance e logótipo nas
cores M. Conjunto de jantes completas de verão TPMS, jantes 9,5 J x 22
com pneus 275/35 R 22 104Y XL à frente, jantes 10,5 J x 20 com pneus
315/30 R 22 107Y XL atrás.

 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.

 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.

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.

Dados técnicos

BMW xDrive40d
BMW xDrive30d com tecnologia
Mild Hybrid7, 8

BMW M50d

BMW xDrive40i

BMW M50i

kg
kg
kg

2130
2800
745

2310
2975
740

2185
2860
750

2290
2950
735

2335
3010
750

kg

750

750

750

750

750

kg

2700–35006/
2700–35006

2700–35006/
2700–35006

1900–35006/
1900–35006

2700–35006/
2700–35006

2700–35006/
2700–35006

1678

1698

580–1530

580–1530

580–1530

580–1530

580–1530

2004

2212

6/4
2998
250 (340)/
5500–6500
–
450/1500–5200

8/4
4395
390 (530)/
5500–6000
–
750/1800–4600

6/4
2993
155–195
(211–265)/4000
–
620/2000–2500

6/4
2993
250 (340)/
4400
8 (11)
700/1750–2250

6/4
2993
294 (400)/
4400
–
760/2000–3000

1696

BMW X6

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

Potência nominal/rotações
Com tecnologia Mild Hybrid
Binário máximo/rotações

cm3
kW (cv)/
rpm
kW (cv)
Nm/rpm

953

Cilindros/válvulas por cilindro
Cilindrada

1025

Motor BMW TwinPower Turbo4

Transmissão
Configuração da tração

Tração integral
Tração integral
Tração integral
Tração integral
Tração integral
Transmissão desportiva Transmissão desportiva Transmissão desportiva Transmissão desportiva Transmissão desportiva
de 8 velocidades
de 8 velocidades
de 8 velocidades
de 8 velocidades
de 8 velocidades
Steptronic
Steptronic
Steptronic
Steptronic
Steptronic

Transmissões de série (xDrive)

Performance4
Velocidade máxima (xDrive)
Aceleração (xDrive) 0–100 km/h

km/h
seg.

2505
5,5

2505
4,3

230–213
6,5–8,2

248
5,5

265/50 R 19 W

265/50 R 19 W

2505
5,2

878

2975

1082

4935

Jantes e pneus

Tamanho das jantes

9 J x 19

Material

Liga leve

275/40 R 21 Y
315/35 R 21 Y
9,5 J x 21
10,5 J x 21
Liga leve

9 J x 19

9 J x 19

Liga leve

Liga leve

275/40 R 21 Y
315/35 R 21 Y
9,5 J x 21
10,5 J x 21
Liga leve

1542

265/50 R 19 W

1560

Tamanho dos pneus

Os valores da performance, consumo de combustível e emissões de CO2 referem-se a veículos com transmissão de série.
1
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.
2
A carga autorizada efetiva depende da tara efetiva e do peso total autorizado do veículo (consulte o documento de registo do veículo e a placa de identificação do veículo no
pilar B do lado do passageiro da frente) e deve ser determinado pelo próprio cliente. O equipamento opcional pode influenciar a tara efetiva e a carga autorizada restante.
3
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.
4
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.
5
Limitada eletronicamente.
6
Apenas com o dispositivo de acoplamento de reboque de série.
7
Esta versão do motor não está disponível em todos os países. Para obter mais informações, contacte o seu Concessionário BMW.
8
Disponibilidade prevista a partir do 2º trimestre de 2020.

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

BMW X6 M50i:
Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de oito cilindros com 390 kW (530 cv), jantes de liga leve
BMW 747 M de raios em V de 22“ de duas tonalidades com pneus mistos, cor exterior Manhattan
metalizada, bancos Comfort para o condutor e para o passageiro da frente em pele integral Merino
BMW Individual em preto, frisos interiores em fibra de carbono.
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 11 006 109 58 1 2020 CB. Impresso na Alemanha 2020.

