THE 3
TOURING

BMW SÉRIE 3 TOURING.

18

Destaques

20

Cores exteriores

24

Jantes e pneus / Acessórios Originais BMW

26

Dados técnicos

A SUA NOVA
APLICAÇÃO.

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

EM GR ANDE
FORMA .

A

FÍS I CA

T E M

L I M I T E S .

O

E N T US I AS M O

N ÃO.

FO RM AS
PA R A

D I S T I N TAS

U M A

A PA RÊ N C I A

M E M O R ÁV E L .

O

AU TO M ÓV E L

PE N SA

P O R

S I .

Q U E

CAT I VA N T E M E N T E

P OT E N T E .

DÁ

AO S

PL A N O S

P OS S I B I L I DA D E S

X L
X X L .

E N FRE N TA
Q UA LQ U E R
D E SA FI O.
B M W

S É RI E

TO U RI N G .

3

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

 Equipamento de série

 Equipamento opcional

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

 O BMW Laserlight adaptativo
aumenta o alcance máximo da
iluminação das luzes de máximos
até 530 m.

 O sistema de acesso Comfort
permite destrancar todas as portas
do veículo sem utilizar a chave.

 A luz ambiente cria um ambiente relaxante e confortável no interior
e inclui a iluminação de contorno nas portas dianteiras e traseiras. Os seis
designs de luz de intensidade controlada incluem também uma função
dinâmica em quatro aplicações. O tapete de luzes de entrada ilumina
a zona à frente das portas do automóvel, durante as entradas e saídas.

 A conectividade para aparelhos
móveis, aparelhos Bluetooth
e USB com carregamento
wireless3 oferece um pack
alargado de conectividade
com Bluetooth e a capacidade
técnica de um Hotspot WiFi.

 O BMW Live Cockpit Professional* com função de navegação inclui
uma rede de visualização de alta qualidade composta por um visor de
controlos de alta resolução de 10,25" que pode ser utilizado de forma tátil,
e um painel de instrumentos totalmente digital de 12,3". O sistema operativo
BMW 7.0 pode também ser utilizado através do controlador do iDrive.

 O amplo BMW Head-Up
Display1, * Full-Colour projeta
informações relevantes para
a viagem diretamente no seu
campo de visão.

 A secção superior do painel
de instrumentos em Sensatec
em preto confere ao interior
do automóvel um ambiente
marcadamente exclusivo.

 Teto de abrir panorâmico,
elétrico, com função de
deslizamento e elevação
(à frente), cortina, defletor de
vento e uma cómoda função
de abertura através da chave
do veículo.

 O equipamento de abertura e fecho da porta da bagageira sem mãos
está incluído no sistema de acesso Comfort. Se o condutor tiver as mãos
ocupadas, basta um movimento rápido com o pé sob o para-choques
traseiro para abrir a porta da bagageira de forma cómoda e automática.
É apenas necessário trazer consigo a chave do automóvel.

 O assistente de estacionamento Plus* 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, a função de travagem de
emergência, os sensores de estacionamento ativos, o assistente de
estacionamento com orientação linear e o assistente de marcha-atrás.

 O assistente de condução Professional2, * oferece conforto otimizado
e segurança máxima em situações de condução críticas ou monótonas
graças ao assistente de direção e de faixa de rodagem com assistente de
condução em estradas estreitas, ao assistente de paragem de emergência,
ao aviso de perigo local, ao assistente de alteração de trajetória com
proteção ativa contra colisões laterais e a outras funções de segurança.

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.
2
O desempenho do sistema pode ser limitado em condições de visibilidade reduzida,
nevoeiro ou brilho intenso.
1

3

Suporta o 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 Hotspot WiFi satisfaz todos os requisitos para a utilização da Internet no
veículo com o máximo padrão LTE. A utilização implica custos adicionais.

 O sistema de carregamento
entre os bancos, com encostos
dos bancos traseiros rebatíveis
com divisão 40:20:40, garante
flexibilidade no transporte de
pessoas e objetos.

 As barras de tejadilho em preto mate ficam planas no tejadilho
e combinam perfeitamente com o design do veículo, permitindo
a montagem de um suporte de tejadilho BMW multifuncional onde
podem ser acopladas bagageiras de tejadilho, bicicletas, pranchas
de surf, etc.

* 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 óculo traseiro, que pode
ser aberto separadamente,
é particularmente cómodo
para arrumar ou retirar itens
de bagagem mais pequenos,
sem que tenha de abrir a porta
da bagageira completa.

 Além da libertação elétrica remota do encosto dos bancos traseiros,
o pack de arrumação inclui também calhas de fixação deslizantes
e antiderrapantes práticas que permitem o carregamento fácil da
bagageira ou a fixação de itens de bagagem pesados durante a viagem.

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

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

 Equipamento de série

BMW INDIVIDUAL

VERSÃO DESPORTIVA M

 668 Preto sólida

 300 Branco Alpine sólida

 A96 Branco Mineral metalizada1

 A83 Prata Glacier metalizada

 Cor exterior exclusiva
490 BMW Individual
(ex.: branco Brilliant metalizada)1

 C4A Cinza Oxide
BMW Individual metalizada1

 B39 Cinza Mineral metalizada1

 475 Preto Sapphire metalizada1

 C35 Azul Ridge Mountain
metalizada

 C10 Azul Mediterranean
metalizada

 C36 Cinza Dravit
BMW Individual metalizada1

 490 Cinza Frozen Dark
BMW Individual metalizada1

 C1Z Bronze Vermont
metalizada

 A75 Vermelho Melbourne
metalizada

 C49 Preto Citrine
BMW Individual metalizada1

 C3Z Azul Tanzanite
BMW Individual metalizada1

[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
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

 Equipamento opcional

Também disponível opcionalmente com a Versão Desportiva M, BMW M340i xDrive e
BMW M340d xDrive.
Disponível exclusivamente para a Versão Desportiva M, BMW M340i xDrive e
BMW M340d xDrive.

 C31 Azul Portimao metalizada2, *

* 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 INTERIORES

Equipamento

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

TECIDO

 Versão base

PELE

COMBINAÇÃO
TECIDO/SENSATEC

Disponível com
Tecido Hevelius EHAT
Antracite, cor interior:
preto

FRISOS
INTERIORES

Disponível com

 Equipamento de série

PELE BMW
INDIVIDUAL

Disponível com

FRISOS INTERIORES
BMW INDIVIDUAL

Disponível com

 Equipamento opcional

Disponível com

 Versão base
 Versão Line Sport

Combinação tecido/
Sensatec KFSW Preto*






Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

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






Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

Frisos interiores
BMW Individual em
tela de alumínio
brilhante com linha
de realce em cromado
com brilho pérola

 Versão Desportiva M

Combinação Alcantara/
Sensatec KGNL Preto
com perfuração,
realces em azul






Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

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






Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

Frisos interiores BMW
Individual em preto
Piano com linha de
realce em cromado
com brilho pérola






Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

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






Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

Frisos interiores BMW
Individual em madeira
nobre Fineline porosa em
preto com efeito prata
com linha de realce em
cromado com brilho pérola






Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

Pele Merino
BMW Individual com
conteúdos adicionais
VAHZ Vermelho Fiona/
preto*, cor interior: preto

Disponível com
Frisos interiores em
prata Quartz mate,
com grão






Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

Pele Merino
BMW Individual com
conteúdos adicionais
ZAFV Azul Fjord/preto*,
cor interior: preto

Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

Frisos interiores em
alumínio com efeito
Mesh com linha de
realce em cromado
com brilho pérola






Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

Pele integral Merino
BMW Individual
VBEW Branco Ivory*,
cor interior: preto

Pele Vernasca MAPQ
Cognac com costuras
decorativas*,
cor interior: preto

 Versão Desportiva M

Frisos interiores em
alumínio Tetragon
em cromado com
brilho pérola






Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

Pele integral Merino
BMW Individual VBTQ
Tartufo*, cor interior: preto

Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

Pele Vernasca MAMU
Mocha com costuras
decorativas,
cor interior: preto

 Versão base
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport

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






Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

Pele integral Merino
BMW Individual ZBSW
Preto*, cor interior: preto

Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

Pele Vernasca MAH7
Preto com costuras
decorativas,
cor interior: preto






Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

Frisos interiores em
madeira nobre de ácer
porosa com linha de
realce em cromado
com brilho pérola






Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

Pele integral Merino
BMW Individual VBHZ
Vermelho Fiona/Preto*,
cor interior: preto

 Versão Line Sport

Pele Vernasca MANJ
Preto com costuras
decorativas, costuras
exclusivas em laranja






Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

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






Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

Pele integral Merino
BMW Individual ZBFV
Azul Fjord/preto*,
cor interior: preto

 Versão Desportiva M

Pele Vernasca MANL
Preto com costuras
decorativas em azul,
cor interior: preto*






Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

Frisos interiores em
madeira nobre de freixo
em cinza-castanho
brilhante com linha de
realce em cromado
com brilho pérola






Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

Pele Vernasca MAOI
Oyster com costuras
decorativas*,
cor interior: preto

 Versão base






Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

Pele Vernasca MAFO
Bege Canberra com
costuras decorativas,
cor interior: preto











Versão base
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
que possa desbotar.
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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

FORRO DO TETO
BMW INDIVIDUAL

Disponível com





Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

Forro do teto
BMW Individual
775 Antracite

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

O suporte traseiro para bicicletas
Pro 2.0 é leve, porém, robusto,
e suporta cargas de até 60 kg.
É extremamente fácil de utilizar
e pode transportar duas bicicletas/
bicicletas elétricas (extensível para
acomodar uma terceira bicicleta).
A função de rebatimento integrada
permite o acesso cómodo à
bagageira em todas as ocasiões.

 Jantes de liga leve BMW 775 de raios em V de 17" em cinza Orbit
de duas tonalidades, polidas, jantes 7,5 J x 17 com pneus 225/50 R 17.

 Jantes de liga leve BMW 778 de raios em V de 17" em prata Reflex,
jantes 7,5 J x 17 com pneus 225/50 R 17.

 Jantes de liga leve BMW 782 de raios duplos de 18" em cinza Orbit
de duas tonalidades, polidas, jantes 7,5 J x 18 com pneus 225/45 R 18.

 Jantes de liga leve BMW 791 M de raios duplos de 19" em preto Jet
sólida, polidas, com pneus mistos Runflat1, jantes 8 J x 19 com pneus
225/40 R 19 à frente, jantes 8,5 J x 19 com pneus 255/35 R 19 atrás.

 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.

 A moderna bagageira de tejadilho em preto com painéis laterais em prata
Titanium oferece um volume de 420 litros e é compatível com 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 792 M de raios duplos de 19" em cinza
Cerium de duas tonalidades, polidas, com pneus mistos Runflat2, *,
jantes 8 J x 19 com pneus 225/40 R 19 à frente, jantes 8,5 J x 19 com
pneus 255/35 R 19 atrás.

 Jantes de liga leve BMW Individual 793 I de raios duplos de 19" em
cinza Orbit de duas tonalidades, polidas, com pneus mistos Runflat,
jantes 8 J x 19 com pneus 225/40 R 19 à frente, jantes 8,5 J x 19 com
pneus 255/35 R 19 atrás.

 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.

 Jantes de liga leve BMW M
Performance 796 de raios
duplos de 18‘‘ de elevada
qualidade em preto Jet mate.
Conjunto de jantes completas
de inverno TPMS com pneus
mistos Runflat.

Disponível apenas em combinação com a Versão Desportiva M,
BMW M340i xDrive e BMW M340d xDrive.
Disponível apenas para o BMW M340i xDrive e para o BMW 340d xDrive.
* A disponibilidade de alguns componentes e funções depende das versões de motor
1

2

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 tapete resistente, antiderrapante, impermeável, com rebordo
saliente a toda a volta e design específico protege o piso da bagageira contra a sujidade e a humidade.
Em preto e com uma inserção em
aço inoxidável de alta qualidade,
o tapete combina na perfeição
com o interior da bagageira.

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

 O inovador espelho retrovisor
interior integra um controlo remoto
universal inteligente para até três
garagens e portões.

Acessórios Originais BMW e sobre o portefólio de produtos das Peças BMW M
Performance. Para mais informações, aceda a www.bmw.pt

BMW 330i

BMW M340i
xDrive

BMW 318d

BMW 320d
xDrive com
tecnologia
Mild Hybrid11

BMW 330d

BMW M40d
com tecnologia
Mild Hybrid9, 11

BMW 330e10

Peso

BMW Série 3
Touring
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BMW 320i

BMW 330e10

BMW M40d
com tecnologia
Mild Hybrid9, 11

BMW 330d

BMW 320d
com tecnologia
Mild Hybrid11

BMW 318d

Dados técnicos

BMW M340i
xDrive

BMW Série 3
Touring

BMW 330i

BMW 320i

DADOS TÉCNICOS.

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

83 (113)
265

Motor eDrive

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

kg

[1645]

[1670]

([1845])

1650 [1660]

[1705]

[1790]

([1955])

1830

kg

[2135]

[2185]

([2365])

2160 [2180]

[2225]

[2305]

([2415])

–8

kg

[565]

[590]

([595])

585 [595]

[595]

[590]

([535])

–

kg

[750]

[750]

[750]

750 [750]

[750]

[750]

([750])

–8

kg

Volume da bagageira

l

8

[1600/1600]

[1600/1600]

([1800/1800])

1600/1600
[1800/1800]

[1800/1800]

[1800/1800]

([1800/1800])

–8

500–1510

500–1510

500–1510

500–1510

500–1510

500–1510

500–1510

–8

4/4

4/4

6/4

4/4

4/4

6/4

6/4

–8

1998

1998

2998

1995
100–110
(136–150)/
4000

1995
120–140
(163–190)/
4000

2993

2993

–8

195 (265)/
4000

250 (340)/
4400

135 (184)/–8

Potência máxima
Binário máximo
Potência máxima do
sistema
Binário do sistema

kW (cv)
Nm
kW (cv)

–

–

–

–

–

–

–

215 (292)7

Nm

–

–

–

–

–

–

–

420

kWh

–

–

–

–

–

–

–

–8

km

–

–

–

–

–

–

–

até 63

h

–

–

–

–

–

–

–

–8

Bateria de iões de lítio de alta tensão
Tipo de bateria/
capacidade líquida
Autonomia elétrica/
Autonomia máxima
combinada4
Tempo de carregamento
(carregamento rápido CA
com a BMW Wallbox)5

Motor BMW TwinPower Turbo3
Cilindros/válvulas por
cilindro
Cilindrada

–
cm

3

Potência máxima/
rotações

kW (cv)/
rpm

135 (184)/
5000–6500

190 (258)/
5000–6500

275 (374)/
5500–6500

Com tecnologia
Mild Hybrid

kW (cv)

–

–

–

–

8 (11)

–

8 (11)

–

500/
1850–5000

320/
1500–2750,
1500–3000

400/
1750–2500,
1750–2250

580/
1750–2750

700/
1750–2250

300/–8

(Integral)

Tração traseira

Tração traseira

Tração traseira

(Integral)

Tração traseira
–8

Binário máximo/
rotações

Nm/rpm

300/
1350–4000

400/
1550–4400

Tração traseira

Tração traseira

Transmissão
Tipo de tração (xDrive)
Transmissões de série
(xDrive)

–
–

Transmissão de 8 Transmissão de
8 velocidades
velocidades
Steptronic
Steptronic

(Transmissão
desportiva de
8 velocidades
Steptronic)

Transmissão
manual de
6 velocidades

Transmissão de
8 velocidades
Steptronic

Transmissão de
8 velocidades
Steptronic

(Transmissão
desportiva de
8 velocidades
Steptronic)

212–217
[210–215]

[230]

[250]6

([250])6

220

Performance3
Velocidade máxima
(xDrive)
Velocidade máxima em
modo elétrico
Aceleração 0–100 km/h
(xDrive)

km/h

[230]

[250]6

([250]6

km/h

–

–

–

–

–

–

–

–8

([4,5])

8,9–9,5
[8,8–9,4]

[7,1]

[5,6]

([4,8)]

6,1

225/50 R 17 Y

225/50 R 17 Y

225/50 R 17 Y

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7,5 J x 17

Liga leve

Liga leve

Liga leve

seg.

[7,5]

[5,9]

Tamanho dos pneus

225/50 R17 Y

225/50 R17 Y

Tamanho das jantes

7,5 J x 17

7,5 J x 17

Material

Liga leve

Liga leve

Jantes e pneus
225/45 R 18 Y
255/40 R 18 Y
7,5J x 18
8,5J x 18
Liga leve

225/45 R 18 Y
255/40 R 18 Y"
7,5J x 18
8,5J x 18
Liga leve

–8
–8
–8

Os valores de performance referem-se a veículos com transmissão de série. Os valores entre [ ] referem-se a veículos equipados com a transmissão Steptronic.
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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.
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.
A autonomia varia de acordo com diversos fatores. Por exemplo: o estilo de condução individual, as características do percurso, a temperatura exterior e a utilização do
aquecimento/ar condicionado e da climatização prévia.
Consoante a infraestrutura elétrica local. O tempo de carregamento baseia-se em 80 % da capacidade máxima.
Limitada eletronicamente.
135 kW de potência do motor de combustão + até 83 kW de potência do motor elétrico.
Valores provisórios; os valores em falta não se encontravam disponíveis no momento da publicação.
Disponibilidade prevista a partir do 2º trimestre de 2020.
Disponibilidade prevista: a partir da Primavera.
Esta versão do motor não está disponível em todos os países. Para obter mais informações, contacte o seu Concessionário BMW.

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

BMW 330i TOURING COM A VERSÃO DESPORTIVA M:
Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de quatro cilindros, 190 kW (258 cv), jantes de liga leve
BMW Individual 793 I de raios duplos de 19‘’ de duas tonalidades com pneus mistos, cor exterior cinza
Dravite BMW Individual metalizada, bancos desportivos para o condutor e para o passageiro da
frente em pele Vernasca em Oyster com costuras decorativas, frisos interiores em madeira nobre de
carvalho porosa.
Os modelos, equipamentos e serviços apresentados neste catálogo incluem artigos e serviços que
podem não estar incluídos nas gamas de produtos e serviços comercializados em Portugal. Devido
às disposições legais em vigor nos países onde são comercializados os produtos BMW, poderão
verificar-se nos diferentes países, após 12/11/2019, 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.
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