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DESTAQUES.

Equipamento

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

□ O Pack Desportivo M confere ao veículo um toque ainda mais desportivo. Além de uma aparência refinada por diversos detalhes no exterior e no interior, o Pack Desportivo M garante um prazer de conduzir
aumentado. Por exemplo, a suspensão desportiva M e o pack aerodinâmico M otimizam visivelmente a dinâmica de condução.

□ A Versão Line Luxury evidencia o perfil elegante do automóvel. Os
elegantes elementos de design em cromado brilhante conferem ao exterior a sua aparência exclusiva. Esta sensação de estilo está também
presente no interior. Os estofos em pele de qualidade superior e os frisos interiores de alta qualidade representam o luxo.

■ O BMW Live Cockpit Professional* com função de navegação inclui
dois visores de alta qualidade: um visor de controlos de alta resolução
de 12,3", que pode ser utilizado de forma tátil, e um visor de instrumentos
de 12,3" totalmente digital. O sistema operativo 7 BMW pode também
ser utilizado através do controlador iDrive Touch.

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

□ No modo de luzes de máximos, o BMW Laserlight* permite iluminar
até um alcance de 650 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 estilo desportivo do veículo.

□ As barras de tejadilho M
Shadow Line, brilhante, de
qualidade Premium são fundamentais para a montagem de
um suporte de tejadilho BMW
multifuncional.

□ Porquê passar sem os componentes do seu Smartphone no seu
BMW, quando pode continuar a utilizá-los como habitualmente? Com a
integração do Smartphone2, *, 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.

□ O assistente de condução Professional3, * 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.

□ 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.

Disponível apenas em combinação com o Pack Desportivo M.
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

3

não pode ser garantida permanentemente. CarPlay é uma marca registada da Apple Inc.
Android Auto é uma marca registada da Google LLC.
O desempenho do sistema pode ser limitado em condições de visibilidade reduzida,
nevoeiro ou brilho intenso.

4

□ O pack de arrumação
melhora* a funcionalidade
da bagageira, por exemplo,
o ajuste da inclinação dos
encostos incluindo a posição
de carga e as calhas de
fixação.

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

□ 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 elétrica e
defletor de vento.

□ Assim, o seu BMW estará sempre atualizado. A atualização remota
de software* pode ser descarregada através da aplicação My BMW ou
no veículo e depois ser instalada.

□ 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 longitudinal e lateral4
e o assistente de marcha-atrás.

* A disponibilidade de alguns componentes e funções depende das versões de motor ou
do equipamento opcional. A disponibilidade para os mercados e a disponibilidade de
produção podem variar. Para encontrar informações detalhadas sobre os termos e
sobre o equipamento de série e opcional, aceda a www.bmw.pt ou contacte o seu
Concessionário BMW.

CORES EXTERIORES.

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

BMW INDIVIDUAL

■ 300 Branco Alpine sólida

■ 668 Preto sólida

□ A96 Branco Mineral
metalizada

□ C2Y Bluestone metalizada1

□ Cor exterior exclusiva branco
Brilliant BMW Individual
metalizada1

□ Cor exterior exclusiva branco
Frozen Brilliant BMW Individual
metalizada1

□ Cor exterior exclusiva prata
Pure Metal BMW Individual1

□ C3E Cinza Bernina metalizada
com efeito âmbar1

□ A90 Cinza Sophisto
metalizada com efeito
brilhante1

□ 475 Preto Sapphire
metalizada1

□ C1M Azul Phytonic
metalizada1

□ Cor exterior exclusiva prata
Frozen Cashmere
BMW Individual metalizada1

□ Cor exterior exclusiva prata
Frozen Dark BMW Individual1

□ C5E Cinza Alvite
BMW Individual metalizada1

PACK DESPORTIVO M

□ C3Z Azul Tanzanite
BMW Individual metalizada1

[ Configurador BMW ] Utilize o Configurador para criar o seu BMW personalizado.
Todas as cores exteriores e equipamento atuais estão disponíveis para seleção.
Para obter informações mais detalhadas, consulte www.bmw.com/configurator

[ 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

□ C57 Vermelho Aventurine
BMW Individual metalizada1

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.

□ 416 Preto Carbon M
metalizada2

1
2

Também disponível opcionalmente em combinação com o Pack Desportivo M.
Disponível exclusivamente para o Pack Desportivo M.

CORES INTERIORES.

Equipamento

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

TECIDO

SENSATEC

PELE

Disponível com

■ Equipamento de série

FRISOS INTERIORES

Disponível com

PELE
BMW INDIVIDUAL

Disponível com
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□ Equipamento opcional

Disponível com

■ Versão base

Tecido Junction
BYAT Antracite

□ Versão base
□ Versão Line Luxury
□ Pack Desportivo M

Pele Dakota
LCFI Branco Ivory com
costuras exclusivas/
pele contrastante

■ Versão base

Frisos interiores em
prata Oxide escuro
mate com linha de
realce em cromado
com brilho pérola

□ Versão base
□ Versão Line Luxury
□ Pack Desportivo M

Pele integral Merino
BMW Individual
ZBFU Branco Smoke*

■ Pack Desportivo M

Tecido Rhombicle/
Alcantara
HRAT Antracite

□ Versão base
□ Versão Line Luxury
□ Pack Desportivo M

Pele Dakota
LCRO Cognac com
costuras exclusivas/
piping em contraste

□ Versão base
□ Versão Line Luxury
□ Pack Desportivo M

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

□ Versão base
□ Versão Line Luxury
□ Pack Desportivo M

Pele integral Merino
BMW Individual
ZBCR Caramel*

□ Versão base
■ Versão Line Luxury
□ Pack Desportivo M

Pele Dakota
LCFK Preto com
costuras exclusivas/
pele contrastante
em preto

■ Pack Desportivo M

Frisos interiores M em
alumínio Rhombicle em
cinza Smoke com linha
de realce em cromado
com brilho pérola

□ Versão base
□ Versão Line Luxury
□ Pack Desportivo M

Pele integral Merino
BMW Individual
ZBTQ Tartufo*

□ Pack Desportivo M

Pele Dakota
LCNL Preto com
costuras contrastantes
em azul

□ Versão base
□ Versão Line Luxury

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

Disponível com
□ Versão base
□ Versão Line Luxury
□ Pack Desportivo M

Sensatec perfurada
KHFY Bege Canberra

FRISOS INTERIORES
BMW INDIVIDUAL

Disponível com

□ Versão base
□ Versão Line Luxury
□ Pack Desportivo M

Sensatec perfurada
KHRI Cognac

□ Versão base
□ Versão Line Luxury
□ Pack Desportivo M

Pele Dakota
LCSW Preto*

□ Versão base
□ Versão Line Luxury
□ Pack Desportivo M

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

□ Versão base
□ Versão Line Luxury
□ Pack Desportivo M

Frisos interiores
BMW Individual em
madeira nobre Sen,
castanho-claro, com
linha de realce em
cromado com brilho
pérola*

□ Versão base
□ Versão Line Luxury
□ Pack Desportivo M

Sensatec perfurada
KHSW Preto

□ Versão base
□ Versão Line Luxury
□ Pack Desportivo M

Pele Exclusive Nappa
LZFI Branco Ivory com
costuras exclusivas/
piping em contraste*

□ Versão base
■ Versão Line Luxury
□ Pack Desportivo M

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

□ Versão base
□ Versão Line Luxury
□ Pack Desportivo M

Frisos interiores
BMW Individual em
madeira nobre de
ameixeira em castanho
brilhante com linha de
realce em cromado
com brilho pérola*

□ Versão base
□ Versão Line Luxury
□ Pack Desportivo M

Pele Exclusive Nappa
LZNI Mocha com
costuras exclusivas/
piping em contraste*

□ Versão base
□ Versão Line Luxury
□ Pack Desportivo M

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

□ Versão base
□ Versão Line Luxury
□ Pack Desportivo M

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

□ Versão base
□ Versão Line Luxury
□ Pack Desportivo M

Pele Exclusive Nappa
LZFK Preto com
costuras exclusivas/
piping em contraste*

□ Versão base
□ Versão Line Luxury
□ Pack Desportivo M

Frisos interiores em
madeira nobre de
choupo, cinza, com
linha de realce em
cromado com brilho
pérola

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.

* A disponibilidade de alguns componentes e funções depende das versões de motor
ou do equipamento opcional. A disponibilidade para os mercados e a disponibilidade
de produção podem variar. Para encontrar informações detalhadas sobre os termos e
sobre o equipamento de série e opcional, aceda a www.bmw.pt ou contacte o seu
Concessionário BMW.

JANTES E PNEUS.

ACESSÓRIOS ORIGINAIS BMW
E PEÇAS BMW M PERFORMANCE.

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

1
2

■ Equipamento de série

Equipamento

□ Equipamento opcional
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○ Acessórios

□ Jantes de liga leve BMW 619
de raios múltiplos de 18",
8 J x 18 com pneus 245/45 R 18.

□ Jantes de liga leve BMW 632
de raios em W de 18" em prata
Reflex, 8 J x 18 com pneus
245/45 R 18.1

□ Jantes de liga leve BMW 662
M de raios duplos de 18" em
cinza Orbit, polidas, com pneus
mistos, 8 J x 18 com pneus
245/45 R 18 à frente, 9 J x 18
com pneus 275/40 R 18 atrás. 2

□ Jantes de liga leve BMW 633
de raios múltiplos de 19" em
prata Reflex, 8 J x 19 com
pneus 245/40 R 19.1

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

□ Jantes de liga leve BMW 635
de raios em V de 19" em cinza
Orbit, polidas, com pneus mistos
Runflat, 8 J x 19 com pneus
245/40 R 19 à frente, 9 J x 19
com pneus 275/35 R 19 atrás.*

□ Jantes de liga leve BMW 663
de raios em W de 19" em cinza
Ferric, polidas, com pneus mistos
Runflat, 8 J x 19 com pneus
245/40 R 19 à frente, 9 J x 19
com pneus 275/35 R 19 atrás.*

□ Jantes de liga leve BMW 845
M de raios em Y de 19" em
preto Jet de duas tonalidades,
polidas, com pneus mistos,
8 J x 19 com pneus 245/40 R 19
à frente, 9 J x 19 com pneus
275/35 R 19 atrás. 2, *

□ Jantes de liga leve BMW 845
M de raios em Y de 19" em
preto Jet com pneus mistos,
8 J x 19 com pneus 245/40 R 19
à frente, 9 J x 19 com pneus
275/35 R 19 atrás. 2, *

○ De ajuste preciso, protegem
a zona dos pés dianteira contra
a sujidade e a humidade. O
design em preto complementa
o interior na perfeição.

○ Tapete BMW antiderrapante,
impermeável e de ajuste
perfeito que protege a bagageira contra a sujidade e
a humidade. Em preto com
inserção em aço inoxidável
com o número 5.

○ Exiba o seu estilo: a estrutura da grelha em forma de rim
M Performance é fabricada em fibra de carbono Premium trabalhada
à mão e a grelha é em plástico extrarresistente. Um destaque visual
na dianteira do veículo para uma aparência particularmente elegante,
desportiva e exclusiva.

□ Jantes de liga leve BMW 846
M de raios em Y de 20" em
preto Jet de duas tonalidades,
polidas, com pneus mistos
Runflat, 8 J x 20 com pneus
245/35 R 20 à frente, 9 J x 20
com pneus 275/30 R 20 atrás.2, *

□ Jantes de liga leve aerodinâmicas BMW Individual 1001 I
3D de 20" em preto Jet, polidas,
com pneus mistos Runflat,
8 J x 20 com pneus 245/35 R 20
à frente, 9 J x 20 com pneus
275/30 R 20 atrás.*

○ As apelativas capas dos espelhos retrovisores exteriores
M Performance destacam o
caráter de alta tecnologia do
automóvel, conferindo-lhe um
toque desportivo individual.

○ Aderência firme: o volante
desportivo com área de aderência em Alcantara oferece
um toque e uma aderência
excelentes para uma sensação
mais direta e para uma melhor
resposta do volante.

○ As jantes BMW M Performance 786 M de raios duplos de 19" são
em preto Jet mate de elevada qualidade, forjadas, com o logótipo nas
cores M e a designação M Performance polida. Conjunto de jantes
traseiras completas de inverno TPMS com pneus Runflat, jantes
9 J x 19 com pneus 275/35 R 19 100 V XL RSC.

Disponível apenas em combinação com a Versão Line Luxury.
Disponível apenas em combinação com o Pack Desportivo M.

* 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

○ Jantes de liga leve
BMW 662 M de raios duplos
de 18'' de elevada qualidade
em preto Jet. Conjunto de
jantes completas de inverno
TPMS com pneus Runflat.

○ É como ter um posto de carregamento em casa. Com a BMW
Wallbox Plus de instalação fixa,
o BMW é carregado de forma
rápida, fiável e cómoda com até
22 kW. Tem também a opção
de gerir a utilização da BMW
Wallbox Plus com o controlo de
acesso através de cartão.

Peso

Peso total autorizado (xDrive)

kg

2410

Carga autorizada (xDrive)

kg

695

kg

750

kg

2000/2000

Carga autorizada para reboque,
sem travões (xDrive)2
Carga autorizada para reboque, com
travões, máximo 12% de inclinação/
máximo 8% de inclinação (xDrive)2
Volume da bagageira

l

1805
(1865)
2425
(2490)
695
(700)
750
(750)

(1925)

1830

(2535)

2450

(685)

695

(750)

750

2000/2000
(2000/2000)
(2000/2000)

2000/2000

1855
(1915)
2470
(2530)
690
(690)
750
(750)

1940
(2000)
2550
(2610)
685
(685)
750
(750)

(2000)

1975

(2615)

2550

(690)

650

(750)

750

2000/2000 2000/2000
(2000/2000)
(2000/2000) (2000/2000)

1975
(2035)
2550
(2610)
650
(650)
750
(750)

1700/1700

1700/1700
(2000/2000)

560–1700

560–1700

560–1700

560–1700

560–1700

560–1700

560–1700

430–1560

430–1560

4/4
1998

6/4
2998
245 (333)/
5500–6250

120 (163)/
5000–6500

+8 (11)
450/
1600–4800

6/4
2993
210–183
(286–249)/
3250–4400
+8 (11)
650/
1500–2500

250 (340)/
4400

+8 (11)
350/
1450–4800

4/4
1995
140–120
(190–163)/
4000
+8 (11)
400/
1750–2500

4/4
1998

185 (252)/
5200–6500

4/4
1995
110–100
(150–136)/
4000
+8 (11)
350/
1750–2500

6/4
2993

kW (cv)
Nm/
rpm

4/4
1998
135–120
(184–163)/
5000–6500
+8 (11)
290/
1350–4250

+8 (11)
700/
1750–2250

–
300/
1350–3700

4/4
1998
135–120
(184–163)/
5000–6500
–
300
(1350–4000)

Potência máxima
Binário máximo

kW (cv)
Nm

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

80 (109)
265

Potência do sistema

kW (cv)

–

–

–

–

–

–

–

150 (204)

Nm

–

–

–

–

–

–

–

350

Iões de
lítio/11,15

1606 1606
1606

1632

1632
1632

1606
1868 1868
1868

2126

1632
2126
2126

1868

2126

Cilindros/válvulas por cilindro
Cilindrada

–
cm3
kW (cv)/
rpm

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

1034

Motor BMW TwinPower Turbo3

996 996
996

1790

996

kg

10341034
1034

Tara UE (xDrive)1
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14981498
1498

1498

530e
530e xDrive

520e

Com tecnologia
Mild Hybrid

540d xDrive8

Com tecnologia
Mild Hybrid

530d8
530d xDrive8

Com tecnologia
Mild Hybrid

520d8
520d xDrive8

Com tecnologia
Mild Hybrid

518d8

Com tecnologia
Mild Hybrid

540i xDrive8

Com tecnologia
Mild Hybrid

520i8

BMW 5er Touring

Dados técnicos

530i8
530i xDrive8

Com tecnologia
Mild Hybrid

DADOS TÉCNICOS.

Motor eDrive

882 882882

882

2975 2975
2975

–

–

–

–

–

–

–

km

–

–

–

–

–

–

–

km
h

57–52
59–53

–

–

–

–

–

–

–

3,6

3,6

Transmissão
Tipo de tração (xDrive)

Transmissões de série (xDrive)

Traseira
Tração traseira
Traseira
Tração traseira
(tração integral) Tração traseira
(tração integral) Tração traseira
(integral)
(integral)
(integral)
(integral)
Transmissão de
Transmissão deTransmissão de
Transmissão de
8 velocidades
8 velocidades 8 velocidades
8 velocidades
(Transmissão
(Transmissão
Transmissão de Steptronic
Transmissão de Steptronic
Steptronic
Transmissão de Steptronic
de 8
de 8
– 8 velocidades (transmissão
8 velocidades (transmissão (transmissão
8 velocidades (transmissão
velocidades
velocidades
de 8
Steptronic
de 8
Steptronic
de 8
de 8
Steptronic
Steptronic)
Steptronic)
velocidades
velocidades
velocidades
velocidades
Steptronic)
Steptronic)
Steptronic)
Steptronic)
– Tração traseira

14871487
1487

kWh

1487

Autonomia elétrica urbana
(EAER urbana) (xDrive)4, 5
Tempo de carregamento (carregamento
rápido CA com a BMW Wallbox)6

1106

Iões de
lítio/11,15
57–51
(53–47)
60–52
(52)

1523

Autonomia elétrica (EAER) (xDrive)

4, 5

1106
1106

4963

Bateria de iões de lítio de alta tensão
Tipo de bateria/capacidade líquida

1106

2975
4963 4963
4963

15231523
1523

Binário do sistema

80 (109)
265
215–200
(292–272)
420

Performance
2507
(250)7

(250)7

212–204

–

–

–

–

8,3–9,0

6,7
(6,6)

9,2–9,8

Velocidade máxima (xDrive)

km/h

225–217

Velocidade máxima em modo elétrico

km/h

Aceleração 0–100 km/h (xDrive)
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Todas as dimensões dos desenhos técnicos estão em milímetros e podem variar consoante a versão e o equipamento opcional.
Os valores da performance de condução, do consumo de combustível e das emissões de CO2 referem-se a veículos equipados com a transmissão de série.
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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 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 910. Os valores de consumo de combustível aplicam-se a veículos
que utilizam combustíveis de referência de acordo com o Regulamento Europeu (UE) 2007/715. 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 o equipamento e diversos fatores. Por exemplo: o estilo de condução individual, as características do percurso, a temperatura exterior,
a utilização do aquecimento/ar condicionado e da climatização prévia e o equipamento selecionado.
EAER (autonomia equivalente em modo exclusivamente elétrico).
Consoante a infraestrutura elétrica local. O tempo de carregamento corresponde a uma carga de 100% da capacidade máxima.
Limitada eletronicamente.
Esta versão do motor não está disponível em todos os países. Para obter mais informações, contacte o seu Ponto de Serviço Autorizado BMW.

TODOS OS MODELOS
BMW NUMA APLICAÇÃO.
DESCARREGUE OS produtos BMW AGORA
E DESCUBRA O PRAZER DE CONDUZIR.

BMW 530e TOURING:
Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de quatro cilindros + motor elétrico eDrive, potência do sistema
de 215 kW (292 cv), jantes de liga leve BMW 844 M de raios duplos de 18", cor exterior cinza Sophisto
com efeito brilhante, BMW Laserlight, painel de instrumentos em Sensatec, bancos desportivos em pele
Dakota em branco Ivory com costuras exclusivas/debrum em pele em preto, frisos interiores em alumínio
escovado com linha de realce em cromado com brilho pérola.
Os modelos aqui apresentados incluem artigos e serviços que podem não estar incluídos nas gamas de
produtos e serviços comercializadas em Portugal. Devido às disposições legais em vigor nos países
onde são comercializados os produtos BMW, poderão verificar-se nos diferentes países, após
19/03/2021, 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.
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
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