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A SUA APLICAÇÃO
DE CATÁLOGOS BMW.

DESTAQUES
JOURNEY

VERSÕES

EQUIPAMENTO

DADOS TÉCNICOS
E SERVIÇOS

Tipos de veículo

Equipamento

Dados técnicos

Versões
• Versão Desportiva M
• Versão Desportiva M Pro
• BMW M440i xDrive

Cores exteriores

Serviços BMW

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

Destaques
• Design exterior e interior
• Dinâmica de condução
• Ligação em rede
• Conforto e funcionalidade

Cores interiores
Jantes e pneus
BMW Individual

BMW M440i xDrive Gran Coupé:
Jantes de liga leve BMW 861 M de raios duplos de 19" de duas tonalidades com pneus mistos, cor exterior vermelho Aventurine BMW Individual metalizada,
bancos desportivos em pele Vernasca | preto/costuras contrastantes em azul, frisos interiores M em alumínio Tetragon.
Devido às disposições legais em vigor nos países onde são comercializados os produtos BMW, poderão verificar-se nos diferentes países, após 30/04/2021,
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.
Os preços apresentados aplicam-se a modelos disponíveis na Alemanha. Todos os preços apresentados são preços à saída de fábrica recomendados pela
BMW AG, excluindo as despesas de entrega.

CONTEÚDOS

Acessórios Originais BMW e
Peças BMW M Performance

O PRAZER DE
CONDUZIR PRIMEIRO.

CONQUISTA EM SEGUNDOS.
TODAS AS VEZES.

SER IRRESTÍVEL NÃO SURGE DA INTENÇÃO
DE AGRADAR. COMEÇA ONDE ALGO ESTÁ POR
CONTA PRÓPRIA – E SE COLOCA À PROVA
NO MOMENTO EM QUE DISPARA ADRENALINA
INCONDICIONAL.
SER IRRESTÍVEL SIGNIFICA SER CATIVANTE À
PRIMEIRA VISTA – E INTENSIFICAR ESTE EFEITO
A CADA MOMENTO QUE PASSA.
DEFININDO MARCOS DE REFERÊNCIA ONDE
A COMPARAÇÃO NÃO O LEVA A LUGAR ALGUM:
ISTO É A VERDADEIRA ATRAÇÃO.
SIGA O SEU INSTINTO:
NOVO BMW SÉRIE 4 GRAN COUPÉ.

O LADO DINÂMICO DA ARTE DA
PERFORMANCE.
O design do novo BMW Série 4 Gran Coupé revela uma unidade completa de um caráter
desportivo envolvente e um interior espaçosamente confortável para até cinco
ocupantes. No exterior, elementos icónicos marcantes encontram-se formando formas.
O BMW Série 4 Gran Coupé chama a atenção de todos os ângulos como provam todos
os olhares de admiração por onde passa.

ELEGÂNCIA DESPORTIVA PARA AS
AVENTURAS QUE ENVOLVEM O PRAZER
DE CONDUZIR DIÁRIO: DIANTEIRA.
O novo BMW Série 4 Gran Coupé domina a estrada com a sua
elegância e confiança desportiva, graças também aos temas de
design clássicos M da versão topo de gama BMW M440i xDrive.
A característica grelha dupla em forma de rim destaca-se na
dianteira e, emoldurada pela forma escultural do capot, atrai todos
os olhares. Juntamente com as entradas de ar laterais, cria uma
nova interpretação da dianteira dividida em três partes, destacando
uma vez mais o caráter dinâmico do novo BMW Série 4 Gran Coupé.

□ Caráter forte típico: a dianteira característica de quatros olhos com faróis
dianteiros elegantes e estreitos. Os realces em azul nos tubos de luz
destacam visualmente a tecnologia laser integrada e aumentam a alta
tecnologia global e a sensação topo de gama da dianteira do veículo.
■ A ampla grelha dupla em forma de rim vertical posiciona-se como um
componente dominante no centro da dianteira. É emoldurada por baixo
por uma forma em U e por cima pelas linhas esculturais do capot, com um
design de grelha hexagonal, reforçando a sensação de dinamismo de alta
qualidade visto da dianteira.

■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim como a

disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações
sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu Concessionário BMW.

ESPONTÂNEA E DESPORTIVA:
LATERAL.
De perfil, o potencial do novo BMW Série 4 Gran Coupé é bem visível: com um design
elegante, o seu centro de gravidade ótico baixo com o conforto de quatro portas vai
deixá-lo ansioso pela dinâmica, mas prática experiência de condução, da qual vai querer
desfrutar todos os dias. Com as suas linhas alongadas a fluir até à linha de ombros robusta,
é inquestionável de que se trata de algo que não pode ser descrito apenas pela potência.

■ As capas dos espelhos retrovisores exteriores M1
em preto brilhante são um destaque visual e realçam
o caráter desportivo do novo BMW Série 4 Gran Coupé
mais uma vez de uma forma especial.

Disponível apenas para o BMW M440i xDrive.
A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim como a

■ Os puxadores das portas integrados
perfeitamente envolvidos na carroçaria
dão a sensação de o veículo ter sido
concebido a partir de um molde integral
quando visto de perfil.
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■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações
sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu Concessionário BMW.

UMA APARÊNCIA QUE PERDURA
PARA SEMPRE: TRASEIRA.
Visto da traseira, o novo BMW Série 4
Gran Coupé tem uma linha de ombros
ampla que envolve a estrada, uma
sensação ainda mais percetível através
da ampla porta da bagageira com um
design horizontal. O design robusto
do automóvel cria uma sensação de
dinamismo latente e uma modernidade
consciente, resultando num caráter
confiante, que atrai todos os olhares
por onde quer que passe.

■ Os faróis traseiros com tecnologia totalmente LED alongados e estreitos têm
um design em forma de L. O design acentua a largura e o alinhamento horizontal
do novo BMW Série 4 Gran Coupé.

■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim como a

disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações
sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu Concessionário BMW.

TER TUDO À VISTA NUNCA FOI
TÃO AGRADÁVEL: INTERIOR.
O interior do novo BMW Série 4 Gran Coupé combina um design arrebatador
com um conforto ímpar para um puro prazer de conduzir. A clara orientação para
o condutor adiciona uma sensação de controlo absoluto, enquanto a sensação
desportiva dos bancos e os materiais de alta qualidade elaborados à mão
no interior oferecem ao condutor e a todos os passageiros uma sensação de
exclusividade única. Um design interior fantástico que apetece partilhar: o
interior oferece espaço e conforto para cinco ocupantes que podem desfrutar
desta experiência extraordinária.

□ Os bancos desportivos do novo BMW Série 4 Gran Coupé são em Sensatec de última geração. A sua
estrutura sofisticada é palpável logo ao primeiro toque, enquanto a perfuração garante que os bancos não
ficam desconfortavelmente quentes.

A0314549_A0307193.jpg

■ Um cinco lugares de alta qualidade que oferece espaço para até três passageiros atrás. Os bancos traseiros
elegantes e o elemento decorativo em cromado com brilho pérola galvanizado, que se replica a partir das portas
dianteiras, combinam uma sensação de espaço luxuoso com um design especializado excecional.

□ Controlo absoluto e comodidade máxima por meio de um design desportivo: todos os elementos de controlo e os
visores de informações no cockpit são orientados para o condutor. Graças às extremidades precisas e aos realces
galvanizados elegantes, estes reforçam a sensação de pura indulgência e exclusividade da condução.

■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim como a

disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações
sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu Concessionário BMW.

INSPIRE A SUA GRANDEZA INTERIOR.
Espaço suficiente para o maior dos sonhos: a bagageira espaçosa do novo BMW Série 4
Gran Coupé tem um volume de 470 litros. Um compartimento de arrumação adicional
por baixo do piso da bagageira cria um volume adicional de 38 litros. O design longitudinal
pode ser dividido em várias secções funcionais e está facilmente acessível. Juntamente
com a bagageira, os compartimentos laterais amplos por trás das cavas das rodas oferecem
espaço suficiente para arrumação de caixas de ferramentas e kits de primeiros-socorros.

■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim como a

disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações
sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu Concessionário BMW.

DESPORTIVO MAS ELEGANTE.
Acende uma paixão sempre que acelera, uma e outra vez: o novo BMW Série 4
Gran Coupé impressiona pelo total prazer de conduzir desde o início. As propriedades
da direção automática precisa, o desenvolvimento de potência superior e a agilidade
extraordinária combinam-se para criar o comportamento em estrada típico da
BMW, que se transforma numa experiência de prazer de conduzir absoluta, incluindo
uma eficiência única do veículo – independentemente do percurso que escolher.

□ A direção desportiva variável1 aumenta
ainda mais a sensação desportiva do novo
BMW Série 4 Gran Coupé. Permitindo um
comportamento em estrada intuitivo, direto
e ágil com menos esforço físico ao rodar o
volante. O botão experiência de condução
pode ser utilizado para ajustar a afinação
da suspensão, o que significa que o novo
BMW Série 4 Gran Coupé está idealmente
preparado, mesmo em situações diárias.

■ Equipamento de série

□ A suspensão adaptativa M, concebida
para uma condução precisa fantástica,
aumenta de forma marcante a sensação
desportiva, ao mesmo tempo que mantém
o máximo conforto. Dependendo das condições do piso e das suas preferências
pessoais, pode selecionar entre uma afinação da suspensão de alta performance ou
mais confortável através do botão experiência
de condução.

□ Equipamento opcional

De série para o BMW M440i xDrive.
A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim como a

1

disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações
sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu Concessionário BMW.

O CORAÇÃO DE UM BMW É O
SEU MOTOR DE COMBUSTÃO.

■ O motor do BMW M440i xDrive dispara imediatamente as pulsações
de qualquer condutor de automóveis desportivos: com o motor a
gasolina M TwinPower Turbo de 6 cilindros em linha1, este automóvel
acelera num sprint apenas com um breve toque no pedal do acelerador –
um automóvel que anseia por velocidade e com uma sonoridade que
torna qualquer viagem numa masterclass acústica.

O motor topo de gama destaca, mais uma vez, o puro e emocionante caráter
desportivo do BMW Série 4 Gran Coupé. Com grandes reservas de combustível
e uma aceleração fantástica desde o arranque, está idealmente equipado
para qualquer aventura desportiva, mesmo na gama de rotações mais elevada
do motor.

Disponível apenas para o BMW M440i xDrive.
A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim como a
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■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações
sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu Concessionário BMW.

□ Mudanças rápidas na direção, de forma compacta e
rápida, em diferentes tipos de piso, acelerando ao sair de
curvas – o diferencial desportivo M1 oferece uma distri
buição da tração otimizada entre as rodas traseiras em
todas as situações, de forma a combinar a performance
do motor com uma tração excelente em todos os pisos.

□ O design robusto das molas e dos elementos amor
tecedores é um elemento de inspiração da suspensão
adaptativa M1 , resultando numa resposta da direção
diretamente emocionante, de modo a facilitar estilos de
condução particularmente desportivos que fazem disparar
as pulsações todas as vezes.

□ A nova função Sprint1, 2 oferece uma experiência de
condução dinâmica extraordinária. Ativada através
da patilha de mudança de velocidades, a transmissão
desportiva Steptronic muda para o modo manual para
a mudança de velocidades ideal, através de reduções
múltiplas. Utilizando o botão experiência de condução,
ative o modo SPORT para serem apresentadas manobras
de ultrapassagem através do indicador Sprint no painel de
instrumentos, todas acompanhadas por uma experiência
acústica desportiva.

□ Um automóvel com um arranque em poucos segundos?
Sem problema com o sistema de controlo do arranque1 da
transmissão desportiva de 8 velocidades Steptronic. Com
a alavanca seletora na posição “S”, pressione levemente
o botão DSC e pressione totalmente o pedal do acelerador
com o travão acionado. Liberte o pedal do travão para uma
experiência de aceleração máxima do seu BMW no limite
da tração e sinta a sua pulsação disparar simultaneamente.
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■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

2

De série para o BMW M440i xDrive.
Disponível apenas para a Versão Desportiva M Pro e BMW M440i xDrive.

A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim como a
disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações
sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu Concessionário BMW.

□ Parte integrante do
painel de instrumentos, o
BMW Head-Up Display1
projeta a informação
de condução principal no
para-brisas, para que o
condutor não tenha que tirar
os olhos da estrada. Isto
significa que tem toda a
informação que necessita
em qualquer altura, de modo
que se possa concentrar
totalmente na experiência de
condução dinâmica do novo
BMW Série 4 Gran Coupé.

LIBERDADE DE
COMUNICAÇÃO.
Deixe tudo para trás – mas permaneça ligado ao que é realmente importante para si:
no novo BMW Série 4 Gran Coupé, as funções da ligação em rede e do sistema de
informação e lazer abrangentes garantem que está no centro da ação em todas as
viagens – independentemente do seu destino.

■ O BMW Live Cockpit Professional é o centro do seu mundo
digital. A interação inteligente entre o visor de instrumentos
totalmente digital de 12,3" e o visor de controlos de alta resolução
de 10,25" apresenta ao condutor todas as informações que
necessita, de forma intuitiva e cómoda através do controlo por
voz ou tátil.
■ Quer necessite de informação sobre a situação do trânsito atual
ou lugares de estacionamento no seu destino: com uma ligação
em rede fantástica, as funções dos Serviços digitais Professional
mantém-no sempre atualizado e, ainda, podem ser controladas
por voz.

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 disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta,
assim como a disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o
seu Concessionário BMW.
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■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

VERSÕES

VISÃO GERAL DAS VERSÕES DE MODELO.
VERSÃO DESPORTIVA M

O novo BMW Série 4 Gran Coupé com a Versão Desportiva M eleva a
emoção do puro prazer de conduzir ao máximo, absorvendo até à
última gota de adrenalina de cada quilómetro.

VERSÃO DESPORTIVA M PRO

Graças a extras, como a função Sprint e a destaques de design,
como o spoiler traseiro M em preto brilhante, consegue o máximo
prazer de conduzir do novo BMW Série 4 Gran Coupé com a Versão
Desportiva M Pro.

AUTOMÓVEIS BMW M
BMW M440i xDRIVE

O novo BMW M440i xDrive Gran Coupé inspira paixão pela estrada
com os seus componentes de design dinâmicos extraordinários e
dedicação à performance.

VERSÃO DESPORTIVA M.

VERSÃO DESPORTIVA M PRO.

■ O volante M em pele com botões
multifunções, logótipo M e um airbag
integrado no lado do condutor
apresenta um design de três braços.
O reforçado aro do volante em pele
Walknappa em preto com costuras
em preto e perfil vincado para
os polegares proporciona uma
sensação de condução direta e
desportiva.

■ Os frisos dos faróis BMW M Shadow Line incluem um friso em preto em
todos os elementos em cromado dos faróis, criando um design inconfundível.

■ Para um apoio lateral ideal, o
condutor pode ajustar o banco
através do ajuste da largura do
encosto integrado de forma a
adaptá-lo às suas preferências.
As almofadas de ar nos apoios
laterais insuflam-se mais para
criar um encosto mais estreito.
A pressão é reduzida para criar
maior largura.

■ Jantes aerodinâmicas BMW 858 M
de 18" em cinza Black de duas
tonalidades, polidas, 8,5 J x 18 com
pneus 245/45 R 18.

EQUIPAMENTO EXTERIOR DA VERSÃO DESPORTIVA M:
■ Pack aerodinâmico M com spoiler dianteiro, saias laterais e spoiler
traseiro na cor da carroçaria com difusor de duas peças integrado em
Dark Shadow metalizada e preto brilhante
■ Jantes de liga leve aerodinâmicas BMW 858 M de 18" de duas
tonalidades; estão disponíveis opções de jantes adicionais
■ Suspensão desportiva M incluindo a direção desportiva variável; estão
disponíveis opções de suspensão adicionais
■ Frisos exteriores Shadow Line BMW M, brilhante, em alternativa, frisos
exteriores BMW Individual Exterior Line em alumínio Satinated
■ Designação M nas laterais
■ Friso do tejadilho na cor da carroçaria
■ Ponteiras de escape em cromado brilhante, em alternativa, em preto
brilhante
□ Cores exteriores exclusivas azul Portimao M metalizada ou cinza
Brooklyn M metalizada; estão disponíveis opções de cores exteriores
adicionais

A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim como a
disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações
sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu Concessionário BMW.

□ Jantes de liga leve BMW 859 M
de raios em Y de 19" em preto Jet
sólida de duas tonalidades, polidas,
com pneus mistos, 8,5 J x 19 com
pneus 245/40 R 19 à frente, 9 J x 19
com pneus 255/40 R 19 atrás.

EQUIPAMENTO INTERIOR DA VERSÃO DESPORTIVA M:
■ Soleiras das portas M
■ Apoio de pés M para o condutor e pedais M
■ Bancos desportivos para o condutor e para o passageiro da frente na
combinação Alcantara/Sensatec com perfuração e costuras
contrastantes em azul; estão disponíveis opções de estofos adicionais
■ Ajuste da largura do encosto dos bancos
■ Volante M em pele
■ Chave do automóvel com logótipo M exclusivo
■ Forro do teto M em Antracite
■ Frisos interiores M em alumínio Tetragon; estão disponíveis opções de
frisos interiores adicionais

■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

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

O EQUIPAMENTO EXTERIOR DA VERSÃO DESPORTIVA M PRO INCLUI:
■ Luzes M Shadow Line
■ Frisos exteriores M Shadow Line, brilhante, com conteúdos adicionais
■ Spoiler traseiro M em preto Sapphire
■ Travões desportivos M com pinças de travão em vermelho brilhante e
designação M, em alternativa, pinças de travão em azul metalizada
■ Jantes de liga leve BMW M com mais 1 polegada em comparação com a
Versão Desportiva M, opcionalmente, com pneus desportivos
■ Transmissão desportiva Steptronic

A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim como a
disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações
sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu Concessionário BMW.

■ Jantes de liga leve BMW 859 M
de raios em Y de 19“ em preto Jet
sólida de duas tonalidades, polidas,
com pneus mistos, 8,5 J x 19 com
pneus 245/40 R 19 à frente, 9 J x 19
com pneus 255/40 R 19 atrás.

O EQUIPAMENTO INTERIOR DA VERSÃO DESPORTIVA M PRO INCLUI:
■ Cintos de segurança M
■ Sistema de som HiFi, opcionalmente sistema de som surround Harman
Kardon
■ Afinação desportiva da sonoridade do motor no interior no modo de
condução SPORT
■ Função Sprint

■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

BMW M440i xDRIVE.

□ O pack exterior M em carbono1
realça as ambições desportivas
do automóvel. Os componentes
laterais do spoiler no para-choques
dianteiro e as capas dos espelhos
retrovisores exteriores são fabricados
em plástico reforçado com fibra de
carbono (CFRP). O pack é completado pelos frisos laterais na traseira
e pelo spoiler traseiro com geometria
específica.

■ Para um apoio lateral ideal, o
condutor pode ajustar o banco
através do ajuste da largura do
encosto integrado de forma a
adaptá-lo às suas preferências.
As almofadas de ar nos apoios
laterais insuflam-se mais para criar
um encosto mais estreito. A pressão
é reduzida para criar maior largura.

■ Jantes aerodinâmicas BMW 858
M de 18" em cinza Black de duas
tonalidades, polidas, 8,5 J x 18 com
pneus 245/45 R 18.

EQUIPAMENTO EXTERIOR DO BMW M440i xDRIVE:
■ Spoiler traseiro M
■ Jantes de liga leve aerodinâmicas BMW 858 M de 18" de duas
tonalidades
■ Suspensão desportiva M
■ Transmissão desportiva Steptronic
■ Direção desportiva variável
■ Diferencial desportivo M
■ Travões M desportivos
■ Frisos exteriores M Shadow Line, brilhante

Disponibilidade prevista a partir de 03/22.
A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim como a
disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações
sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu Concessionário BMW.

□ Jantes de liga leve BMW 861 M
de raios duplos de 19" em preto Jet
sólida de duas tonalidades, polidas,
com pneus mistos, 8,5 J x 19 com
pneus 245/40 R 19 à frente, 9 J x 19
com pneus 255/40 R 19 atrás.

EQUIPAMENTO INTERIOR DO BMW M440i xDRIVE:
■ Combinação Alcantara/Sensatec | Preto/costuras contrastantes em azul
■ Frisos interiores M em alumínio Tetragon
■ Forro do teto M em Antracite
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■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

EQUIPAMENTO

DESTAQUES DO EQUIPAMENTO.

■ Os faróis com os indicadores de mudança de direção, luzes de presença
e luzes de condução diurna de tecnologia LED, assim como luzes de
máximos e de médios com tecnologia Bi-LED, têm uma duração prolongada
e apresentam um consumo de energia reduzido. Os faróis LED dispõem
também de controlo automático do alcance dos faróis e de visibilidade
aumentada à noite e em condições atmosféricas adversas, graças à
iluminação excelente com uma luz clara semelhante à luz do dia.

DESTAQUES DO EQUIPAMENTO.
□ O volante M em pele1 com botões
multifunções, logótipo M e um airbag
integrado no lado do condutor
apresenta um design de três braços.
O reforçado aro do volante em pele
Walknappa em preto com costuras
em preto e perfil vincado para os
polegares proporciona uma sensação
de condução direta e desportiva.

■ O volante desportivo em pele,
em preto, com um aro de menores
dimensões e perfil vincado para os
polegares garante uma sensação
de alta aderência.

■ 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.

□ Os exclusivos elementos decorativos galvanizados para os controlos,
como os botões do elevador dos vidros, do fecho centralizado das portas,
bem como, dependendo do equipamento, os botões multifunções no
volante, conferem ao interior uma aparência de qualidade particularmente
elevada.

■ O BMW Live Cockpit Plus integra um painel de instrumentos com um
visor de 5,1" e um visor de controlos de alta resolução de 8,8" com função
tátil.

□ Ao toque num botão, o aquecimento do volante aquece rapidamente
o aro do volante até uma temperatura agradável. O volante oferece ao
condutor uma agradável sensação de calor quando a temperatura é fria
no exterior, permitindo manobrar o volante com comodidade e segurança
sem o impedimento da utilização de luvas – um aumento significativo
do conforto, especialmente durante o inverno. O botão de ativação está
facilmente acessível no volante.

□ O amplo BMW Head-Up Display2 Full-Colour projeta informações
relevantes para a viagem diretamente no seu campo de visão, permitindo-lhe
assim concentrar-se totalmente na condução. São apresentadas informações
como a velocidade atual, indicações de navegação, o aviso de limite de
velocidade incluindo o aviso de proibição de ultrapassagem, juntamente
com listas telefónicas e do sistema de informação e lazer, dependendo do
equipamento.

□ A secção superior do painel de instrumentos e o revestimento das portas
em Sensatec em preto conferem ao interior do automóvel um ambiente
marcadamente exclusivo. O material resistente apresenta acabamentos com
apelativas costuras duplas.

□ O sistema de som HiFi com
seis altifalantes garante um som
de primeira-classe no interior do
automóvel.

■ Equipamento de série
■ Equipamento de série

1

□ Equipamento opcional

A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim como a

2

disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações
sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu Concessionário BMW.

□ O sistema de som surround
Harman Kardon inclui um amplificador digital de 464 W, nove canais,
equalização específica do veículo
e 16 altifalantes.

□ Equipamento opcional

De série para o BMW M440i xDrive.
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 disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim como a
disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações
sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu Concessionário BMW.

DESTAQUES DO EQUIPAMENTO.

DESTAQUES DO EQUIPAMENTO.
■ Devo adquirir os Serviços
Concierge, os Serviços Remote, a
integração do Smartphone com
Apple CarPlay e Android Auto, o
In-Car Experiences, o Connected
Music ou o BMW Maps com o
Connected Navigation e o Connected
Parking? Obtenha-os todos juntos!
Com os Serviços digitais Professional,
pode usufruir destes serviços
através do BMW ConnectedDrive.

□ 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 10,25" que pode ser utilizado de forma tátil,
e um painel de instrumentos totalmente digital com um visor de 12,3". O
sistema operativo BMW 7 pode também ser utilizado através do controlador
iDrive Touch.

■ Não seria incrível se o seu BMW fosse também o seu especialista pessoal
do veículo? Comunique com o seu automóvel utilizando o BMW Intelligent
Personal Assistant. Basta dizer os comandos no discurso natural para utilizar
várias funções do veículo. Pode explicar-lhe tópicos sobre o seu automóvel
e ajudá-lo a conhecer ainda melhor o seu BMW.

■ Durante o planeamento e a preparação, durante a condução e até
durante o estacionamento: o BMW Maps garante-lhe uma experiência de
navegação extraordinária. Torne a sua viagem ainda mais confortável e
personalizada – graças à utilização e à navegação intuitivas perfeitamente
adaptadas ao condutor.

■ Será que vai estar sol amanhã em Roma? A que horas é o meu voo? Os
Serviços Concierge estão presentes para o ajudar quando viaja e podem
prestar-lhe assistência com qualquer pedido ao toque num botão. Quer se
trate de uma reserva num restaurante, num hotel ou num cinema. Pode até
utilizá-los para efetuar pagamentos. Onde quer que se encontre e seja o
que for de que necessite, os Serviços Concierge estão sempre presentes
para o ajudar.

■ “Alexa, acrescenta chá à minha lista de compras.” “Alexa, como está
o tempo em Munique?” Com a integração da Amazon Alexa no veículo1, 2,
pode utilizar o serviço de voz de forma simples no seu automóvel, como
o faz em sua casa. As respostas da Alexa são também apresentadas no
visor de controlos do veículo.

■ Ouça a sua música favorita onde quer que se encontre. Música clássica
para a autoestrada, jazz para a hora de ponta e pop para viagens mais
longas. Com o Connected Music com o Spotify, pode transmitir diretamente
inúmeros milhões de músicas sem quaisquer limites, graças ao parceiro
musical da BMW, o Spotify, utilizando o cartão SIM integrado no veículo.

□ O pack conectividade para aparelhos móveis, aparelhos Bluetooth e
USB com carregamento wireless1 integra um suporte de carregamento
wireless e um segundo microfone para uma melhor qualidade de voz para
a função mãos-livres para o condutor e para o passageiro da frente. A
ligação através da antena de tejadilho adicional melhora a receção móvel.
Através do Bluetooth podem ser ligados simultaneamente dois telemóveis
e um leitor de áudio. Inclui ainda a capacidade técnica de um Hotspot WiFi.

■ A mais recente versão de software sempre a bordo. Com a atualização
remota de software, o seu BMW estará sempre atualizado. Pode
simplesmente descarregar as atualizações através da aplicação
My BMW ou do cartão SIM instalado no veículo e depois instalá-las.
Outras funções disponíveis do seu BMW podem também ser ativadas
desta forma.

■ Equipamento de série
1

■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

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.

A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim como a
disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações
sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu Concessionário BMW.

□ Equipamento opcional

É necessário ter uma conta na Amazon para a integração da Amazon Alexa
no veículo.
2
Amazon, Alexa e todos os logótipos associados são marcas registadas da Amazon.
com, Inc. ou das respetivas filiais.
1

A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim como a
disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações
sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu Concessionário BMW.

DESTAQUES DO EQUIPAMENTO.

DESTAQUES DO EQUIPAMENTO.

■ Porquê passar sem os componentes do seu Smartphone no seu BMW,
quando pode continuar a utilizá-los como habitualmente? Com a integração
do Smartphone1, o seu automóvel suporta o Apple CarPlay e o Android
Auto através de uma ligação wireless entre o seu Smartphone e o automóvel.
Isto permite-lhe utilizar comodamente funções habituais e diversas
aplicações no automóvel.

□ 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 assistente de condução Professional1 oferece conforto e segurança
otimizados em situações de trânsito críticas ou monótonas. Além dos
componentes do assistente de condução, inclui ainda o assistente de
direção e de faixa de rodagem com funções alargadas, o assistente de
paragem de emergência e o assistente de alteração de trajetória com
proteção ativa contra colisões laterais.

□ A direção desportiva variável2 com Servotronic permite um comportamento em estrada mais direto e ágil e garante um menor esforço físico ao
rodar o volante. Reage ao ângulo de viragem com diferentes relações de
direção. Esta função permite melhorar o comportamento em estrada com
uma condução mais dinâmica, reduzindo o esforço necessário ao rodar o
volante durante o estacionamento e na descrição de curvas.

□ O assistente de alteração de faixa de rodagem oferece-lhe um suporte
cómodo ao mudar de faixa de rodagem em autoestradas e noutras vias
com faixas estruturalmente separadas. O sistema é ativado a velocidades
entre 70 e 180 km/h. Quando o assistente de direção e de faixa de rodagem
está ativado, pode ativá-lo o assistente de alteração de faixa de rodagem
pressionando prolongadamente o indicador de mudança de direção.

□ O controlo da distância (Cruise Control ativo (ACC) com função Stop and
Go) com deteção de semáforos para o veículo antes dos sinais vermelhos
nos semáforos ou após a sua confirmação. Se pretender, o seu automóvel
pode também oferecer-lhe um sinal visual ou sonoro quando o semáforo
muda para verde.

□ A vista assistida oferece informação em tempo real sobre o ambiente
em redor do automóvel recolhida por diversos sistemas de assistência.
Graças à apresentação em 3D com animação no painel de instrumentos,
pode visualizar claramente como o seu automóvel deteta a situação de
trânsito atual e, assim, compreender como os sistemas funcionam.

□ O assistente de direção e de faixa de rodagem com funções alargadas
pode ser ativado para o auxiliar em situações de trânsito monótonas.
Ajuda-o a manter o veículo no centro da faixa de rodagem, auxilia-o em
locais estreitos e, com a orientação ativa do percurso, torna a navegação
em autoestrada mais simples.

■ Graças à relação de transmissão
mais curta e às rotações elevadas,
a transmissão de oito velocidades
Steptronic garante um maior conforto
da condução, uma mudança mais
suave das velocidades e um menor
consumo de combustível.

□ A suspensão adaptativa M pode ser ajustada eletricamente em qualquer momento para se adequar ao piso e às condições de condução. Os
condutores podem também ajustar as características da suspensão através do botão experiência de condução para selecionar o estilo de condução
preferido – confortável ou extremamente desportivo, com um comportamento em estrada marcadamente mais ágil.

■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

A integração do Smartphone está permanentemente disponível no automóvel. Inclui o
Apple CarPlay e o Android Auto. Devido a possíveis desenvolvimentos técnicos futuros
(por exemplo, telemóveis), a funcionalidade do Apple CarPlay ou do Google Android
Auto não pode ser garantida permanentemente. CarPlay é uma marca registada da
Apple Inc. Android Auto é uma marca registada da Google LLC.
2
De série para o BMW M440i xDrive.

■ Equipamento de série

1

A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim como a
disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações
sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu Concessionário BMW.

□ Equipamento opcional

O desempenho do sistema pode ser limitado em condições de visibilidade reduzida,
nevoeiro ou brilho intenso.
2
De série para o BMW M440i xDrive.
1

A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim como a
disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações
sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu Concessionário BMW.

DESTAQUES DO EQUIPAMENTO.

DESTAQUES DO EQUIPAMENTO.
□ Os frisos dos faróis BMW M Shadow Line incluem um friso em preto
em todos os elementos em cromado dos faróis, criando um design
inconfundível.

□ 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, a função de travagem de emergência, os sensores
de estacionamento ativos, o assistente de estacionamento com orientação
longitudinal e lateral e o assistente de marcha-atrás.

□ No modo de luzes de máximos laser, o BMW Laserlight adaptativo
permite iluminar até um alcance de 550 m, quase o dobro do alcance
dos faróis convencionais. A maior visibilidade à noite aumenta
significativamente a segurança. Os realces em azul e a designação
“BMW Laser” nos faróis reforçam também o nível tecnológico e o
caráter desportivo do veículo.

□ O Surround View inclui as funções Top View, vista panorâmica e vista
3D, baseadas em câmaras. As câmaras na dianteira, na traseira e nos
espelhos retrovisores exteriores permitem a apresentação de uma vista
360°, bem como de uma vista panorâmica, no visor de controlos. A vista
panorâmica facilita a aproximação aos cruzamentos e aos acessos com
fraca visibilidade.

■ O seu BMW está sempre atualizado: na Loja ConnectedDrive encontra
várias novas funções que pode ativar em qualquer momento, em casa ou
em viagem.

□ A luz ambiente1, incluindo as luzes de contorno nas portas, cria
um ambiente relaxante e confort ável no interior. Os 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.

■ O assistente de estacionamento1 estaciona o veículo de forma independente em lugares de estacionamento paralelos ou perpendiculares à estrada,
retirando também o automóvel de forma independente de lugares de
estacionamento paralelos à via. É ativado através do botão de estacionamento ou quando engrena a marcha-atrás. A direção, a condução e a
travagem são assumidas pelo sistema, enquanto o condutor tem apenas
de monitorizar o processo de estacionamento.

■ O botão experiência de condução oferece-lhe a possibilidade de
escolher entre o modo de série COMFORT, o modo mais eficiente
ECO PRO e os modos SPORT e SPORT+ para uma condução
ainda mais dinâmica. O modo opcional interativo ADAPTIVE ajusta
continuamente a suspensão adaptativa, a direção e a transmissão
Steptronic de acordo com a situação de condução atual.

□ A função Sprint2 garante ao veículo um caráter desportivo máximo – para
a melhor aceleração e a melhor ultrapassagem possíveis. Ao pressionar a
patilha de redução de velocidade por um longo período de tempo, a função
é ativada, que, entre outros, altera a condução para o modo desportivo. A
função pode ser ativada através do pedal do acelerador, sendo percetível
tanto a nível visual como sonoro.

■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

O condutor é responsável por monitorizar constantemente o processo de
estacionamento automático em conformidade com as regras de trânsito locais.
2
Disponível apenas para a Versão Desportiva M Pro e BMW M440i xDrive.
1

A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim como a
disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações
sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu Concessionário BMW.

■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

De série para o BMW M440i xDrive.
A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim como a
1

disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações
sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu Concessionário BMW.

DESTAQUES DO EQUIPAMENTO.

DESTAQUES DO EQUIPAMENTO.

□ Não é necessário ter a chave física consigo desde que tenha consigo
o seu iPhone. Pode trancar e destrancar as portas do seu BMW e até ligar
o motor com a chave digital BMW 1. Pode também autorizar até cinco
pessoas com iPhones compatíveis a utilizarem o seu BMW. Entre outras
características, é possível limitar a velocidade máxima – ideal para
condutores inexperientes.

■ Os bancos desportivos para o condutor e para o passageiro da frente
oferecem suporte lateral otimizado com os apoios laterais elevados e o
apoio femoral ajustável manualmente. A posição longitudinal do banco, a
altura do banco e o ângulo de inclinação do encosto podem ser ajustados
manualmente.

■ Inteligente, atualizado e sofisticado: com o seu design contemporâneo
e utilização intuitiva, a aplicação My BMW acompanha-o através de uma
experiência de mobilidade totalmente nova. Planeie a sua próxima viagem,
verifique o estado do seu BMW, faça a sua próxima marcação do Serviço
ou utilize uma das várias funcionalidades de controlo remoto – tudo confortavelmente a partir do seu Smartphone.

□ O teto de abrir em vidro com função de deslizamento e elevação, que
inclui um teto interior deslizante, proteção antientalamento e a abertura/
fecho práticos, permite que o caudal de ar seja ajustado individualmente
para que se crie um ambiente agradável no habitáculo. O defletor de vento
integrado impede que as correntes de ar se desenvolvam no habitáculo,
garantindo um nível mais baixo de ruído provocado pelo vento.

■ O ar condicionado automático com controlo de três zonas e controlo
automático da temperatura apresenta controlos separados para o condutor
e para o passageiro da frente, assim como para os passageiros nos
bancos traseiros. Inclui ainda a recirculação automática do ar (AAR), um
microfiltro de carvão ativo, um sensor de embaciamento e de luz solar,
bem como ventiladores na parte traseira do habitáculo com visor digital.

■ O sistema de carregamento entre os bancos inclui encostos dos bancos
traseiros com divisão 40:20:40 para a maior flexibilidade possível. Por
exemplo, podem sentar-se confortavelmente dois ocupantes atrás, podendo simultaneamente ser transportados objetos longos como sacos para
esquis e pranchas de snowboard. Os dois suportes para bebidas no apoio
de braços central são muito práticos.

□ O ajuste elétrico dos bancos
torna o ajuste dos bancos do
condutor e do passageiro da frente
especialmente cómodo e fácil.
A função de memória permite ao
condutor memorizar e recuperar
as configurações preferenciais
do banco do condutor e dos
espelhos retrovisores exteriores
com o simples toque num botão.

□ O apoio lombar do encosto
do banco do condutor pode ser
facilmente ajustado vertical e lateralmente. Proporciona suporte e
alívio eficaz da coluna vertebral,
fomentando deste modo uma posição dos bancos ergonomicamente
correta. Isto aumenta o conforto
da condução, principalmente em
viagens longas.

□ O aquecimento dos bancos
aumenta a temperatura dos
assentos e encostos dos bancos
dianteiros e bancos laterais
traseiros. Inclui três níveis de
ajuste individual para cada banco.

■ Equipamento de série
■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim como a

1

disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações
sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu Concessionário BMW.

■ O pack de arrumação inclui um
compartimento de arrumação com
tampa do lado do condutor, no
painel de instrumentos, redes nas
costas dos encostos dos bancos
dianteiros, assim como duas
entradas USB para carregamento
na consola central traseira. Existe
ainda uma rede de arrumação no
lado direito e lado esquerdo, para
artigos mais pequenos, e um
gancho multifunções na bagageira.
Na consola central traseira e na
bagageira estão ainda instaladas
tomadas adicionais de 12 V.

■ O funcionamento automático
da porta da bagageira permite
abrir e fechar a porta da bagageira
através de um simples toque no
botão relevante.

□ O sistema de acesso Comfort
permite destrancar todas as portas
do veículo sem utilizar ativamente a
chave e inclui ainda a chave digital
BMW.1

□ Equipamento opcional

É necessária uma conta BMW ConnectedDrive e um Smartphone compatível.
Para clientes com Smartphones não compatíveis, é fornecido um cartão chave de
alta qualidade. Mais informações sobre a chave digital, por ex.: relativamente à
compatibilidade com o seu Smartphone, disponível em www.bmw.com/digitalkey

A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim como a
disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações
sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu Concessionário BMW.

DESTAQUES DO EQUIPAMENTO.
PERFORMANCE.

DESTAQUES DO EQUIPAMENTO.
PERFORMANCE.
□ O Pack M Technology2 inclui um
pack de arrefecimento otimizado
que garante uma performance
otimizada, mesmo numa utilização
desportiva. Este equipamento
beneficia o motor e o Intercooler,
pelo que o motor funciona sempre
a uma temperatura otimizada,
mesmo sob carga elevada. Além
disso, os travões desportivos M no
eixo dianteiro são ainda reforçados
graças aos discos de travão de
maiores dimensões.

□ O pack exterior M em carbono1, 3
realça as ambições desportivas
do automóvel. Os componentes
laterais do spoiler no para-choques
dianteiro e as capas dos espelhos
retrovisores exteriores são fabricados
em plástico reforçado com fibra de
carbono (CFRP). O pack é completado pelos frisos laterais na traseira
e pelo spoiler traseiro com geometria
específica.

□ Os cintos de segurança M1 com pré-tensores e limitadores de força
apresentam um refinado realce tecido nas cores M clássicas.

□ Os frisos exteriores BMW M Shadow Line, brilhante, com conteúdos
adicionais1 integram vários elementos em preto: estrutura e barras da
grelha em forma de rim em preto brilhante e ponteiras de escape em
preto cromado.

□ O spoiler traseiro M1, 2 na cor da carroçaria realça o perfil desportivo
do veículo e reduz as indesejadas forças de elevação. Criando uma força
descendente no eixo traseiro, confere maior estabilidade de condução
ao veículo.
□ Os potentes travões desportivos
M1, 2 dispõem de discos de travão
de grandes dimensões e exclusivas
pinças de travão em azul metalizada
com o logótipo M.

■ Equipamento de série

□ Os travões desportivos M de
alta performance distinguem-se
pelas pinças de travão em vermelho
brilhante1 com designação M
exclusivas e pela extraordinária
performance de travagem.

□ O diferencial desportivo M3 otimiza a tração e a estabilidade de condução
quando muda de faixa de rodagem ou acelera à saída de curva, quando
descreve curvas a velocidades elevadas ou em diferentes pisos. A tração é
otimizada com a ajuda de um dispositivo eletrónico que reduz a diferença
de rotação entre as rodas traseiras.

■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

Disponível apenas para a Versão Desportiva M e BMW M440i xDrive.
2
De série para o BMW M440i xDrive.
3
Disponibilidade prevista a partir de 03/22.
1

□ Os bancos desportivos M1 com múltiplos ajustes e encostos de cabeça
parcialmente integrados oferecem um apoio lateral excelente ao condutor e
ao passageiro da frente. Além disso, a largura dos encostos dos bancos
pode ser ajustada individualmente. O design especial com o logótipo M em
preto realça as capacidades desportivas do automóvel.

A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim como a
disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações
sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu Concessionário BMW.

□ Equipamento opcional

Disponível apenas para a Versão Desportiva M e BMW M440i xDrive.
2
Disponível apenas para o BMW M440i xDrive.
3
De série para o BMW M440i xDrive.
1

A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim como a
disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações
sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu Concessionário BMW.

CORES EXTERIORES.

CORES INTERIORES.
CORES DOS ESTOFOS

■ 668 Preto sólida1

■ 300 Branco Alpine sólida

□ A96 Branco Mineral
metalizada

□ 475 Preto Sapphire
metalizada

■ Combinação tecido/Sensatec KFSW Preto

□ Combinação Alcantara/Sensatec com
perfuração KGNL Preto com realces em azul1

□ Sensatec perfurada KHFR Bege Canberra
com conteúdos adicionais

□ Sensatec perfurada KHFS Bege Canberra com
conteúdos adicionais

□ Sensatec perfurada KHG7 Vermelho Tacora

□ Sensatec perfurada KHKC Cognac com
conteúdos adicionais

□ Sensatec perfurada KHSW Preto

□ Pele Vernasca MAG6 Vermelho Tacora com
costuras decorativas

□ Pele Vernasca MAOI Oyster com costuras
decorativas

□ Pele Vernasca MAH7 Preto com costuras
decorativas

□ Pele Vernasca MAMU Mocha com costuras
decorativas

□ Pele Vernasca MANL Preto com costuras
contrastantes em azul1

□ C4E Verde Sanremo
metalizada

BMW INDIVIDUAL

□ C1X Laranja Sunset
metalizada

□ C36 Cinza Dravite
BMW Individual metalizada

□ C4W Cinza Skyscraper
metalizada3

□ C3Z Azul Tanzanite
BMW Individual metalizada

□ C4P Cinza Brooklyn M
metalizada2

□ C57 Vermelho Aventurine
BMW Individual metalizada

□ C31 Azul Portimao M
metalizada2

□ Cor exterior exclusiva
cinza Frozen Deep
BMW Individual metalizada4

□ 490 Cor exterior exclusiva
BMW Individual (ex.: branco
Brilliant metalizada)4

□ Cor exterior exclusiva
azul Frozen Portimao
BMW Individual metalizada4

□ Pele Vernasca MAPQ Cognac com costuras
decorativas1

■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

[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,
recomendamos que contacte o seu Concessionário BMW para se informar acerca das
suas preferências de cores, que terá todo o gosto em apresentar-lhe as amostras
originais e em ajudá-lo nos pedidos especiais.

Não disponível para a Versão Desportiva M e BMW M440i xDrive.
Disponível apenas para a Versão Desportiva M e BMW M440i xDrive.
Não disponível para o BMW M440i xDrive.
4
Disponibilidade prevista a partir de 03/22.
A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim como a
disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações
sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu Concessionário BMW.
1

2

3

■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

Disponível apenas para a Versão Desportiva M e BMW M440i xDrive.
A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim como a
disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações
sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu Concessionário BMW.

1

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.

CORES INTERIORES.

CORES INTERIORES.

BMW INDIVIDUAL.

FRISOS INTERIORES

□ Pele Merino BMW Individual com conteúdos
adicionais VAEW Branco Ivory1

□ Pele Merino BMW Individual com conteúdos
adicionais VAHZ Vermelho Fiona/preto1

□ Pele Merino BMW Individual com conteúdos
adicionais VATQ Tartufo1

■ Frisos interiores em preto brilhante com linha
de realce em cromado com brilho pérola1

□ Frisos interiores M em fibra de carbono com
linha de realce em cromado com brilho pérola2

□ Frisos interiores em madeira nobre de freixo
em castanho acinzentado brilhante com linha
de realce em cromado com brilho pérola

□ Pele integral Merino BMW Individual com
conteúdos adicionais ZAFV Azul Fjord/preto1

□ Pele Merino BMW Individual com conteúdos
adicionais ZASW Preto1

□ Pele integral Merino BMW Individual
VBEW Branco Ivory1

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

□ Frisos interiores M em alumínio Tetragon com
linha de realce em cromado com brilho pérola2

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

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

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

BMW INDIVIDUAL.
□ Pele integral Merino BMW Individual VBHZ
Vermelho Fiona/preto1

□ Pele integral Merino BMW Individual VBTQ
Tartufo1

□ Pele integral Merino BMW Individual ZBFV
Azul Fjord/preto1

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

□ Pele integral Merino BMW Individual ZBSW
Preto1

■ Equipamento de série

■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

Disponibilidade prevista a partir de 03/22.
A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim como a
disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações
sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu Concessionário BMW.

□ Equipamento opcional

Não disponível para o BMW M440i xDrive.
2
Disponível apenas para a Versão Desportiva M e BMW M440i xDrive.
A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim como a
disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações
sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu Concessionário BMW.
1

1

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.

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.

JANTES E PNEUS.

■ Jantes de liga leve BMW 851
de raios em V de 17" em cinza
Silver sólida, 7,5 J x 17 com pneus
225/55 R 17.1

□ Jantes aerodinâmicas BMW
852 M de 17" em cinza Black de
duas tonalidades, polidas, 7,5 J x 17
com pneus 225/55 R 17.1

BMW INDIVIDUAL.

□ Jantes aerodinâmicas BMW Individual 862 I de 20" em cinza Black
de duas tonalidades, polidas, com pneus mistos, 8,5 J x 20 com pneus
245/35 R 20 à frente, 9 J x 20 com pneus 255/35 R 20 atrás.

□ Jantes de liga leve BMW 853
de raios duplos de 18" em cinza
Dark de duas tonalidades, polidas,
8,5 J x 18 com pneus 245/45 R 18.1

E xpressão de um design altamente personalizado: a
cor exterior cinza Frozen Pure BMW Individual inclui um
acabamento sedoso e brilhante, que destaca ainda mais
as linhas desportivas do novo BMW Série 4 Gran Coupé
e que o colocam visualmente em vantagem em relação a
todos os outros.

□ Jantes de liga leve BMW 859 M
de raios em Y de 19" em preto Jet
sólida de duas tonalidades, polidas,
com pneus mistos, 8,5 J x 19 com
pneus 245/40 R 19 à frente, 9 J x 19
com pneus 255/40 R 19 atrás. 2

Flexível e elegante: a pele naturalmente curtida dos
estofos em pele integral Merino BMW Individual em
vermelho Fiona/preto tem uma sensação suave e flexível
e oferece também uma respirabilidade extraordinária.
A cor vermelho Fiona/preto aumenta a pulsação ao
mesmo tempo que apresenta visualmente a pele integral
Merino BMW Individual como líder do dinamismo.
Uma aparência de tom global: os frisos interiores em preto
Piano são inspirados pelas teclas de um piano e refletem
a precisão artesanal extraordinária do veículo. São aplicadas
várias camadas da cor preto Piano e polidas múltiplas
vezes, de modo a criar um efeito brilhante – um destaque
visual excecional.

□ Jantes de liga leve BMW 861 M de raios duplos de 19" em preto Jet
sólida de duas tonalidades, polidas, com pneus mistos, 8,5 J x 19 com
pneus 245/40 R 19 à frente, 9 J x 19 com pneus 255/40 R 19 atrás.4

□ Jantes aerodinâmicas BMW
858 M de 18" em cinza Black de
duas tonalidades, polidas, 8,5 J x 18
com pneus 245/45 R 18. 2, 3

■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

Não disponível para o BMW M440i xDrive.
Disponível apenas para a Versão Desportiva M e BMW M440i xDrive.
De série para o BMW M440i xDrive.
4
Disponível apenas para o BMW M440i xDrive.
1

2

3

□ Jantes aerodinâmicas BMW
860 M de 19" em cinza Black de
duas tonalidades, polidas, com
pneus mistos, 8,5 J x 19 com pneus
245/40 R 19 à frente, 9 J x 19 com
pneus 255/40 R 19 atrás. 2

A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim como a
disponibilidade para os mercados e de produção podem variar. Para mais informações
sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu Concessionário BMW.

Aumento das pulsações assim que entra no automóvel: sinta a pele integral Merino
em vermelho Fiona/preto de alta qualidade com os frisos interiores em preto Piano e
sinta-se envolvido pelo ambiente de luxo do interior. Sente-se e desfrute da sensação
de estilo da pele suave imaculada e experiencie um momento de pura elegância que
nunca irá esquecer.

ACESSÓRIOS PARA O INTERIOR.
Adaptação perfeita: todos os produtos dos Acessórios Originais
BMW para o interior permitem-lhe adaptar o interior do seu BMW
às suas preferências pessoais. Além da funcionalidade excelente
dos Acessórios Originais BMW, estará sempre a selecionar o
apelativo design BMW, juntamente com a excelente qualidade do
material e do processo de manufatura – combinada com um
ambiente que lhe dá uma sensação de adrenalina sempre que
conduzir o seu veículo.

COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA.
Funções e componentes topo de gama para uma liberdade e
flexibilidade máximas: os Acessórios Originais BMW estão
sempre disponíveis para comunicação, informação e tecnologia.
Quer valorize a disponibilidade ideal através do telemóvel ou
a melhor qualidade de som, os Acessórios Originais BMW
inovadores têm a solução ideal. Irá desfrutar sempre de uma
excelente ligação em rede e de um entretenimento personalizado,
independentemente do destino da sua viagem.

ACESSÓRIOS ORIGINAIS BMW.
Experiência de condução intensa melhorada: os Acessórios
Originais BMW são a melhor combinação para um BMW original.
Sejam jantes e pneus, soluções de transporte e bagageira,
equipamento para o interior, comunicação, informação e tecnologia,
acessórios de carregamento ou Peças M Performance, com os
Acessórios Originais BMW encontra a solução individual perfeita
que lhe permite descobrir o prazer de conduzir como se fosse a
primeira vez.

ACESSÓRIOS DE CARREGAMENTO.
JANTES E PNEUS.
Com os conjuntos de jantes completas Originais BMW, chega
ao seu destino em segurança e destaca a aparência desportiva
do seu BMW desde o primeiro olhar. No entanto, o que não
se apercebe é o facto de serem perfeitamente feitos à medida
do seu BMW, são sujeitos a testes bastante rigorosos com
verificações intensivas do material e das funções e foram
desenvolvidos em estreita colaboração com os fabricantes de
pneus líderes do mercado – perfeitamente ajustados à dinâmica
de condução e à linguagem de design de cada modelo BMW.

Independentemente de onde ou como queira carregar o seu novo
BMW, os acessórios de carregamento Originais BMW oferecem-lhe
produtos e serviços personalizados. Pode carregar o seu BMW
em qualquer tomada doméstica, utilizando o carregador rápido
e flexível BMW ou, para maior comodidade, a BMW Wallbox dos
Acessórios Originais BMW; e, adicionalmente, está disponível
a rede de carregamento público abrangente enquanto viaja.
Os inovadores serviços Connected Charging apresentam, por
exemplo, os postos de carregamento no visor de informações do
seu BMW ou permitem-lhe climatizar previamente o seu veículo,
utilizando apenas o seu Smartphone.

PEÇAS M PERFORMANCE.
Com as Peças BMW M Performance pode experienciar o ADN
de automobilismo da BMW com uma intensidade fascinante,
mesmo fora da pista de corridas. Uma vasta gama de componentes
técnicos e visuais torna a tecnologia numa experiência visível e
tangível. Os materiais exclusivos e a qualidade superior garantem
uma dinâmica perfeita. Experiencie uma inspiradora performance
de produto máxima: individual, expressiva e sem compromissos.

SOLUÇÕES DE TRANSPORTE E BAGAGEIRA.
Os Acessórios Originais BMW oferecem-lhe uma vasta gama
de soluções de transporte e bagageira. De acordo com as suas
preferências e interesses pessoais, pode utilizá-los para criar
espaço adicional onde e como necessitar. Sejam sistemas de
suporte ou acessórios para a bagageira, pode sempre confiar nos
Acessórios Originais perfeitamente ajustáveis ao seu BMW e de
fácil utilização.

A disponibilidade do equipamento apresentado pode variar consoante a oferta
específica do mercado. O seu Concessionário BMW terá todo o gosto em aconselhá-lo
sobre a gama completa de Acessórios Originais BMW.

Descubra a gama completa de Acessórios
Originais BMW e o portefólio de produtos
das Peças BMW M Performance.

PEÇAS PERFORMANCE

○ Meticulosamente elaboradas à mão em fibra de carbono, as apelativas
capas dos espelhos retrovisores exteriores M Performance destacam o
caráter de tecnologia avançada do automóvel. O design dinâmico garante
uma apelativa aparência Premium e confere-lhes um toque desportivo
individual.

○ Ainda mais impressionante: o spoiler traseiro M Performance em fibra
de carbono reforça a aparência dinâmica e de qualidade Premium do
veículo. Otimiza a aerodinâmica e permite características de condução
ainda mais desportivas.

○ Potencie a aparência que já é por si só impressionante: a exclusiva
película decorativa desportiva M Performance em preto Frozen acentua
ainda mais o caráter desportivo do automóvel e é uma referência óbvia
ao automobilismo. O conjunto de películas de alta qualidade é resistente
às lavagens do automóvel e combina perfeitamente com a geometria
do veículo.

○ 100% alta tecnologia. 100% caráter de automobilismo. 100% emoção.
O difusor traseiro M Performance, fabricado em fibra de carbono, é
meticulosamente trabalhado à mão. O difusor traseiro cria uma aparência
ainda mais moderna – e torna o caráter desportivo do automóvel ainda
mais impressionante.

○ Aderência firme: graças à área de aderência revestida a Alcantara, o
volante M Performance oferece um toque e uma aderência excelentes –
para uma sensação mais desportiva da direção. O design distintivo e a
faixa central em pele em vermelho realçam o estilo de automobilismo.

○ Acessórios
A disponibilidade do equipamento apresentado pode variar consoante a oferta
específica do mercado. O seu Concessionário BMW terá todo o gosto em aconselhá-lo
sobre a gama completa de Acessórios Originais BMW.

○ Pequenos detalhes que fazem
uma grande diferença: o apoio
de braços central em Alcantara
dá o toque final à aparência de
automobilismo exclusiva do cockpit.

○ Jantes de liga leve BMW M
Performance 868 M de raios
duplos de 20" exclusivas, em
dourado Night de duas tonalidades,
fresadas. Conjunto de jantes
completas de verão com monitorização da pressão dos pneus.

DADOS TÉCNICOS
E SERVIÇOS

DADOS TÉCNICOS.

DADOS TÉCNICOS.

BMW Série 4 Gran Coupé

BMW 420i

BMW 430i

BMW M440i
xDrive
Com tecnologia
Mild Hybrid

BMW 420d
Com tecnologia
Mild Hybrid

BMW M420d
xDrive
Com tecnologia
Mild Hybrid

1695

1720

1900

1745–1780

1805–1835

Tara UE1

kg

Peso total autorizado

kg

2175

2200

2380

2260

2315

Volume da bagageira

l

470–1290

470–1290

470–1290

470–1290

470–1290

Volume do depósito de combustível, aproximadamente

l

59

59

59

59

59

Número/
cm3

4/1998

4/1998

6/2998

4/1995

4/1995

kW (cv)/
rpm

135 (184)/
5000–6500

180 (245)/
4500–6500

275 (374)/
5500–6500

120–140
(163–190)/4000

140 (190)/
4000

1442

Peso e volume

Potência e binário2
Cilindros/cilindrada
Potência máxima
Com tecnologia Mild Hybrid
Binário máximo

kW (cv)

–

–

+8 (11)

+8 (11)

+8 (11)

300/
1350–4000

400/
1600–4000

500/
1900–5000

400/
1750–2500

400/
1750–2500

Tração traseira

Tração traseira

Tração integral

Tração traseira

Tração integral

Transmissão de
8 velocidades
Steptronic

Transmissão de
8 velocidades
Steptronic

Transmissão
desportiva de
8 velocidades
Steptronic

Transmissão de
8 velocidades
Steptronic

Transmissão de
8 velocidades
Steptronic

km/h

235

2503

2503

224–235

233

seg.

7,9

6,2

4,7

7,3–8,3

7,6–7,8

Nm/
rpm

Transmissão
Configuração da tração
Transmissões de série

–
–

1595

1623

1852

2073

Performance
Velocidade máxima

862

944

1024

Aceleração 0–100 km/h

2856

1065

Os valores da performance de condução referem-se a veículos equipados com a 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
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.
3
Limitada eletronicamente.

1445

1470

4783

Todas as dimensões dos desenhos técnicos estão em milímetros e podem variar consoante a versão e o equipamento.

BMW SERVICE INCLUSIVE.
Relaxe e concentre-se naquilo que é realmente importante o prazer de conduzir. Pode fazer exatamente isso com o
BMW Service Inclusive, porque, com apenas um pagamento,
estão cobertos todos os serviços incluídos e trabalhos de
manutenção durante o período que selecionar, podendo, assim,
conduzir sem preocupações e sem surpresas de custos. O seu
BMW está sempre nas melhores mãos – em todos os Pontos
de Serviço Autorizados BMW aderentes em todo o mundo.

SERVIÇO BMW.
EXTENSÃO DA GARANTIA BMW.

Sempre disponível para si: o seu Ponto de Serviço Autorizado
BMW está sempre disponível para um suporte útil e especializado
para tudo o que esteja relacionado com o seu BMW. O nosso
objetivo consiste em tornar cada viagem no seu BMW o mais
agradável possível. Uma ampla rede de Pontos de Serviço
Autorizados oferece um Serviço Premium de especialistas BMW,
tecnologias de diagnóstico inovadoras e disponibilidade rápida
das Peças Originais BMW de ajuste perfeito, bem como do óleo
de motor Original BMW. Existem muitas boas razões para
selecionar os serviços da BMW, mas existe uma que se destaca:
o prazer de conduzir que diferencia o seu BMW dos restantes e
do qual pode desfrutar durante muitos anos com o Serviço BMW.

ONDE QUISER, QUANDO QUISER:
O NOSSO SERVIÇO ABRANGENTE.
Muitos serviços podem ser agendados e rastreados online – para
poder utilizar o seu tempo no que é realmente importante na vida.
Mantenha-se independente e flexível com as marcações online
e os Serviços Remote. Beneficie dos nossos produtos e serviços
digitais inovadores, como o serviço de vídeo online e obtenha
toda a informação relevante no seu Smartphone. Se não quiser
parar, mas não tiver alternativa, os nossos serviços de assistência
BMW em caso de avaria e de assistência BMW em caso de
acidente estarão disponíveis para o ajudar.

Com a garantia do Concessionário BMW, está protegido contra
custos de reparação inesperados durante 24 meses. No entanto,
não tem com que se preocupar, uma vez que tem a possibilidade,
posteriormente, de estender facilmente a sua garantia.

APLICAÇÃO MY BMW.
Com a aplicação My BMW, o mundo digital da BMW é de fácil
alcance através do seu Smartphone. Oferece uma vasta gama
de serviços e funções que facilitam a sua vida – antes, durante e
após cada viagem. A aplicação My BMW, por exemplo, notifica-o
quando o seu BMW necessita de manutenção e oferece uma
forma fácil de fazer a marcação do Serviço com o seu Ponto de
Serviço Autorizado BMW; mais uma razão para desfrutar do
prazer de conduzir.

A disponibilidade do equipamento apresentado pode variar consoante a oferta
específica do mercado. O seu Concessionário BMW terá todo o gosto em aconselhá-lo
sobre a gama completa de Acessórios Originais BMW.

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
https://www.bmw.pt/pt/topics/offers-and-services/service-workshop/recycling.html
© BMW AG, Munique, Alemanha. Qualquer reprodução deste catálogo, mesmo que parcial,
só será permitida mediante autorização escrita da BMW AG, Munique.
411 004 169 00 1 2021 CB. Impresso na Alemanha 2021.

