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

Pelo prazer de
conduzir

DÚVIDAS?
JÁ FICARAM
PARA TRÁS
HÁ MUITO.

UMA SECÇÃO
TRASEIRA COMO
ESTA REQUER
CONFIANÇA.

CONDUZIR COM
ESTILO EM VEZ
DO ESTILO DE
CONDUZIR.

OS PAIS PODEM
CONDUZIR OUTRO
AUTOMÓVEL
QUALQUER.

NADA É COMO
CONHECE.

NEM É PRECISO
OLHAR DUAS
VEZES PARA
SENTIR A EMOÇÃO.

CRESCER?
DEIXE ISSO PARA
OS OUTROS.

Não só faz sentido na vida quotidiana - como também é divertido. Novo BMW Série 2 Gran Coupé.
Dinâmica de condução emocionante BMW M235i xDrive || Suspensão desportiva M1, 2, * || Travões desportivos
M1, 2, * || Direção desportiva M1, 2, * || Transmissão desportiva Steptronic. Design exterior desportivo, elegante
e compacto Grelha em forma de rim ampla concebida como elemento de ligação || Luzes adaptativas LED1 ||
Perfil de Coupé dinâmico e fluido || Portas sem aros nos vidros || Jantes de 19''1, * || Traseira ampla e plana. Design
interior intemporal e elegante, com uma clara orientação para o condutor Bancos desportivos M1, 3, * ||
Combinação perfeita de funcionalidade quotidiana e estilo desportivo || Encosto dos bancos traseiros rebatível com
divisão 40:20:40 || Bagageira espaçosa || Teto de abrir panorâmico1 e desportivos frisos interiores retroiluminados1.
Inovadores sistemas de assistência ao condutor e de ligação em rede BMW Intelligent Personal Assistant1, *
|| Chave digital BMW1, 4, * || BMW Live Cockpit Professional com rede de visores1 || BMW Head-Up Display1, 5, * ||
Assistente de condução1, 6, * || Assistente de estacionamento incluindo o assistente de marcha-atrás1. Variedade
em todas as facetas - novo BMW Série 2 Gran Coupé.

Disponível como equipamento opcional. 2 De série para o BMW M235i xDrive. 3 Disponível apenas em combinação com a Versão Desportiva M e para o BMW M235i xDrive.
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. 5 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. 6 O desempenho do sistema pode ser limitado em
condições de visibilidade reduzida ou nevoeiro. * 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
4

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

 Os bancos desportivos M com
encostos de cabeça integrados,
assentos envolventes e apoios
laterais do encosto elevados4, *
oferecem ao condutor e ao
passageiro da frente um apoio
excelente, mesmo em curvas
rápidas. Adicionalmente, os
bancos podem ser ajustados
à dimensão individual do corpo
graças ao ajuste da largura do
encosto integrado.

 As luzes adaptativas LED de série
incluem as luzes de médios, as luzes
de máximos antiencandeamento
(BMW Selective Beam) assim como
os indicadores de mudança de
direção com tecnologia totalmente
LED. O equipamento integra ainda
a iluminação em curva, as luzes
de condução diurna e as luzes
adaptativas com distribuição variável
da luz para condução urbana, extraurbana ou em autoestrada, para uma
iluminação excelente da estrada.

 Quando aberto, o teto de abrir panorâmico proporciona a entrada de 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.

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

 A transmissão desportiva
de 8 velocidades Steptronic2, *
permite mudanças de velocidade
extremamente desportivas.
Quer em modo automático,
quer manual, utilizando as patilhas
de mudança de velocidade ou
a alavanca seletora.

 O extraordinário sistema de som surround Harman Kardon inclui um
amplificador digital de 464 W, nove canais e 16 altifalantes. O som
extremamente harmonioso preenche o interior de forma perfeita. A equalização
indexada à velocidade compensa com precisão qualquer ruído de fundo
de modo totalmente automático durante a condução.

 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.

 O BMW Live Cockpit Professional com função de navegação inclui uma
rede de visores com dois visores de elevada qualidade: um visor de controlos
de alta resolução de 10,25", que pode ser utilizado de forma tátil, e um painel
de instrumentos com um visor de 10,25" totalmente digital. O sistema
operativo BMW 7.0 pode também ser utilizado através do controlador
iDrive Touch.

 O pack de segurança assistente de condução3, * inclui sistemas baseados
em câmara como o sistema de aviso de colisão dianteira com função de
travagem, o assistente de limite de velocidade incluindo o aviso de limite
de velocidade e 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.

 O assistente de estacionamento facilita o estacionamento do veículo.
A câmara traseira oferece uma vista clara da retaguarda do veículo. Os sensores
de estacionamento ativos oferecem uma maior proteção contra danos
causados pelo estacionamento. O assistente de estacionamento permite
estacionar o veículo de forma totalmente automática, quer seja em paralelo
ou em perpendicular à rua, e permite também sair automaticamente de lugares
de estacionamento paralelos5 à rua. O assistente de marcha-atrás auxilia
o condutor a realizar a marcha-atrás, por exemplo, em ruas estreitas.

 “Hey, BMW. Quem és?” Não seria incrível se o seu BMW fosse também
o seu assistente pessoal? Comunique com o seu automóvel utilizando
o BMW Intelligent Personal Assistant*. Este conhece-o, melhora a cada dia
e ajuda-o em qualquer situação. Pode mesmo atribuir a sua própria palavra
de ativação. Pode explicar-lhe tudo sobre o seu automóvel e ajudá-lo
a conhecer ainda melhor o seu BMW.

1

2

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.
De série para o BMW M235i xDrive.

3
4
5

O desempenho do sistema pode ser limitado em condições de visibilidade reduzida,
nevoeiro ou brilho intenso.
Disponível apenas em combinação com a Versão Desportiva M e para
o BMW M235i xDrive.
O condutor é responsável por monitorizar constantemente o processo de
estacionamento automático em conformidade com as regras de trânsito locais.

 O espelho retrovisor interior
e o espelho retrovisor exterior
do lado do condutor têm função
automática antiencandeamento.
O espelho retrovisor exterior
do lado do passageiro da
frente dispõe de função de
estacionamento automática.

* 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.

CORES INTERIORES.

Equipamento

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

 Equipamento de série

TECIDO

COMBINAÇÃO
TECIDO/SENSATEC
 300 Branco Alpine sólida

 668 Preto sólida

 A96 Branco Mineral metalizada

 B39 Cinza Mineral metalizada1

PELE

Disponível em combinação com

 Equipamento opcional

Disponível em combinação com

 Versão base

Tecido Grid EGAT
Antracite






Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

Pele Dakota PDOA
Oyster, perfurada,
com realces em cinza

 Versão Desportiva M

Combinação tecido
Trigon/Alcantara
HLSW Preto com
realces em azul






Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

Pele Dakota perfurada
PDMY Mocha






Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

Pele Dakota perfurada
PDSW Preto

 Versão Desportiva M

Pele Dakota perfurada
PDN4 Preto com
realces em azul






Pele Dakota perfurada
PDFM Vermelho Magma
com realces em cinza*

Disponível em combinação com
 Versão Desportiva M

Combinação tecido
Trigon/Sensatec
KKSW Preto3

Versão Desportiva M
 Versão base
 Versão Line Sport

Combinação tecido/
Sensatec KFL1 Antracite
com realces em cinza*

 Versão Line Sport

Combinação tecido/
Sensatec KFIX Antracite
com realces em laranja

FRISOS INTERIORES

 475 Preto Sapphire metalizada1

 A75 Vermelho Melbourne
metalizada1

 C1R Azul Seaside metalizada

FORRO DO TETO
BMW INDIVIDUAL

 C1D Azul Misano metalizada2

Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

Forro do teto BMW
Individual 775 Antracite3

[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

 C1G Azul Snapper Rocks
metalizada2

 C3N Storm Bay BMW Individual
metalizada1

[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

* 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.

Versão base
Versão Line Luxury
Versão Line Sport
Versão Desportiva M

Disponível em combinação com
 Versão base

Frisos interiores em prata
Quartz mate, com grão.






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.

 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 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

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

Disponível em combinação com





BMW INDIVIDUAL
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Também disponível opcionalmente em combinação com a Versão Desportiva M e para
o BMW M235i xDrive.

2
3

Disponível exclusivamente em combinação com a Versão Desportiva M e para
o BMW M235i xDrive
De série para o BMW M235i xDrive.

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

 Jantes de liga leve BMW 517
de raios em estrela de 16" em
cinza Ferric, jantes 7 J x 16, com
pneus 205/55 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.*

 Carregamento wireless, a qualquer momento, em qualquer lugar. Graças ao sistema de carregamento wireless universal BMW, o Smartphone pode
ser carregado de forma cómoda e eficiente sem qualquer cabo, no interior do veículo. O telemóvel é guardado de forma estável e segura. Especialmente
inteligente: A Powerbank integrada pode ser removida e permite o carregamento wireless no exterior do veículo.

 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 488
de raios múltiplos de 18" em
cinza Orbit metalizada de duas
tonalidades, polidas, jantes
8 J x 18 com pneus 225/40 R 18.

 Jantes de liga leve BMW 554 M
de raios em V de 18" em cinza
Orbit metalizada, jantes 8 J x 18
com pneus 225/40 R 18.3, *

 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 225/40 R 18.4

 O tapete resistente, antiderrapante e de ajuste perfeito com rebordo
saliente a toda a volta protege o piso da bagageira contra a sujidade
e a humidade. Está disponível em preto.

 Os projetores LED BMW para as portas são ativados quando as portas
se abrem. Projetam uma imagem no solo junto ao automóvel utilizando
um diapositivo intermutável.

 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 225/40 R 18.5

 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, *

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

 Os tapetes em borracha BMW resistentes e de ajuste perfeito com rebordo
saliente e design elegante protegem a zona dos pés dianteira contra a sujidade
e a humidade. São em preto e apresentam uma inserção em aço inoxidável.

 Jantes desportivas BMW M Performance 554 M de raios em V de 18" em
preto Jet mate, forjadas. Conjunto de jantes completas de verão TPMS,
tamanho das jantes 8 J x 18.

Disponível apenas em combinação com a Versão Line Luxury.
Disponível apenas em combinação com a Versão Line Sport.
Disponível exclusivamente em combinação com a Versão Desportiva M
e para o BMW M235i xDrive.
4
Disponível exclusivamente para o BMW M235i xDrive.
5
Disponível exclusivamente em combinação com a Versão Desportiva M.
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 ou contacte o seu
Concessionário BMW.

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 Série 2 Gran Coupé

BMW 218i

BMW M235i
xDrive

BMW 220d

Tara UE (xDrive)1

kg

1425 [1450]

([1645])

[1580]

Peso total autorizado (xDrive)

kg

1885 [1905]

([2105])

[2050]
[545]

Carga autorizada (xDrive)

kg

535 [530]

([535])

Carga autorizada para reboque, sem travões (xDrive)22

kg

710 [725]

–

[750]

Carga autorizada para reboque, com travões, máximo12 % de inclinação/
máximo 8 % de inclinação (xDrive)2

kg

1300/1300
[1300/1300]

–

[1300/1300]

l

430

430

430

3/4

4/4

4/4

cm3

1499

1998

1995

103 (140)/
4600 – 6500
220/
1480 – 4200

225 (306)/
5000 – 6250
450/
1750 – 4500

140 (190)/
4000
400/
1750 – 2500

Tração dianteira

Tração integral

Volume da bagageira

1420

Peso

Motor BMW TwinPower Turbo3
Cilindros/válvulas por cilindro
Cilindrada
Potência máxima/rotações
Binário máximo/rotações

kW (cv)/
rpm
Nm/
rpm

1561/1565

1561/1565

1800

2081

Transmissão

Transmissões de série

Tração dianteira
Transmissão de 8
velocidades Steptronic

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

km/h

215 [215]

([250])4

[235]

seg.

8,7 [8,7]

([4,9]/[4,85])

[7,5]

919

Transmissão automática
Transmissão desportiva de
Steptronic de dupla
8 velocidades Steptronic
embraiagem

1017

Configuração da tração

Jantes e pneus
Tamanho dos pneus

205/55 R16 W

225/40 R18 Y

225/40 R17 Y

Tamanho das jantes

7J x 16

8J x 18

7,5J x 17

Material

Liga leve

Liga leve

Liga leve

881

2670

975

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.
1
2
3

4
5

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. Os valores de consumo de combustível aplicam-se a veículos que
utilizam combustíveis de referência de acordo com o Regulamento Europeu (UE) 715/2007. O funcionamento é também possível com RON 91 sem chumbo ou superior com
um teor máximo de etanol de 10 % (E10). Consoante o modelo, a BMW recomenda a utilização de combustível super sem chumbo RON 95 ou RON 98. Para mais informações
acerca deste assunto, contacte o seu Concessionário BMW.
Limitada eletronicamente.
Disponível apenas em combinação com o pack M Performance opcional.

1430

1442

4526
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A SUA NOVA APLICAÇÃO.
Pelo prazer e conduzir

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

BMW M235i xDRIVE:
Motor a gasolina M TwinPower Turbo de 4 cilindros, 225 kW (306 cv), jantes de liga leve BMW 552 M de raios duplos
de 19", polidas, de duas tonalidades, cor exterior azul Snapper Rocks metalizada, bancos desportivos M em pele Dakota
perfurada em preto, frisos interiores retroiluminados no padrão Boston.
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 05/09/2019, 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.
411 002 294 58 2 2019 CB. Impresso na Alemanha 2019.

