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A SUA APLICAÇÃO DE
CATÁLOGOS BMW.

DESTAQUES
JOURNEY

VERSÕES

EQUIPAMENTO

DADOS TÉCNICOS
E SERVIÇOS

Model Overview

Equipamento

Dados técnicos

Cores exteriores

Serviços BMW

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

Versões
• Versão Advantage
• Versão Desportiva M
• BMW M240i xDrive

Cores interiores
Jantes e pneus
Peças M Performance

BMW M240i xDrive:
Jantes de liga leve BMW 792 M de raios duplos de 19" de duas tonalidades com pneus mistos, cor exterior Thundernight metalizada, bancos desportivos na
combinação pele Alcantara/Sensatec com costuras contrastantes em preto/azul | preto, frisos interiores em preto brilhante.
Devido às disposições legais em vigor nos países onde são comercializados os produtos BMW, poderão verificar-se nos diferentes países, após 10/06/2021,
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

CONTEÚDOS

Destaques
• Design exterior e interior
• Dinâmica de condução
• Ligação em rede
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COM A NDO.
O autor do plano tem a palavra
– e define o percurso:
Em diante. Na frente. Cinco estrelas
para o status quo, mas apenas
para ser ultrapassado de forma
despreocupada.
Concentrado no objetivo, está
quilómetros à frente dos outros
desde o início.
Só um conhece o caminho:
NOVO BMW SÉRIE 2 COUPÉ.

PE LO

PR A ZE R

Desde o primeiro olhar, o novo
BMW Série 2 Coupé é o epítome
do prazer de conduzir BMW
clássico: o exterior compacto com
as dimensões típicas da BMW,
bem como a via ampla na estrada
e o interior com uma sensação
desportiva de alta qualidade
e espaço para até três ocupantes.
O interior marcante e a navegação
do condutor simples no cockpit
prometem puro prazer de
conduzir desde o primeiro
momento atrás do volante.
Adicionalmente, o incrivelmente
desportivo novo BMW Série 2
Coupé combina elementos de
design coupé clássicos do BMW
2002 e do BMW Série 1 Coupé
com uma linguagem de design
contemporaneamente emocionante.

DE

CONDUZIR .

■ O spoiler dianteiro tripartido, com as entradas de
ar amplas e extremamente expressivas com um
design triangular1, é verdadeiramente marcante em
combinação com os novos faróis dianteiros. A aparência
em V marcante destaca a modernidade do veículo
e o caráter desportivo arrojado.

■ O design horizontal da ampla grelha dupla em
forma de rim emoldurada pela estrutura integral
destaca a identidade independente do novo BMW
Série 2 Coupé. As barras clássicas foram substituídas
por um design Mesh estilo turbina marcante.

POTÊNCIA PRIMEIRO:
DIANTEIR A.
A dianteira do novo BMW Série 2 Coupé é rebaixada,
ampla e robusta na estrada. Elementos BMW clássicos,
como o spoiler dianteiro tripartido, são reinterpretados
para uma afirmação desportiva máxima. As entradas
de ar triangulares e as linhas em V diagonais criam uma
aparência moderna e uma forte expressão de dinamismo.

Com um design horizontal, a grelha dupla em forma de
rim no centro da secção dianteira destaca, claramente,
a identidade independente do novo BMW Série 2 Coupé.
Na sua moldura, as clássicas barras verticais são
substituídas por um design Mesh marcante.

■ Os novos faróis dianteiros com design de dois olhos
com tubos de luz de contornos individuais fazem lembrar
os ícones BMW Coupé compactos, como o BMW 2002.
Juntamente com as entradas de ar de contornos
dinâmicos, emolduram a secção dianteira até às laterais
e intensificam a sensação de uma presença
ampla e confiante.

■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

De série para o BMW M240¡ 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

1

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

CONFIANTE E SOFISTICADA:
TRASEIRA.
O novo BMW Série 2 Coupé é caracterizado pela sua
presença ampla e impressionantemente desportiva na
estrada. Uma interação de luz e sombra articula e dá estrutura
ao design da traseira com linhas horizontais pronunciadas.
O posicionamento dos faróis traseiros nas extremidades
destaca a presença ampla do veículo. Enquanto os contornos
exteriores dos faróis LED são marcadamente simples, o seu
interior inclui um brilho detalhadamente técnico e fascinante.
Por sua vez, o difusor hexagonal assume as formas das
entradas de ar centrais e prolonga-as até à traseira do
veículo, enquanto as ponteiras de escape de forma livre se
integram harmoniosamente no design robusto da traseira.

■ Os faróis traseiros fazem uma afirmação individual
e clara com a sua forma em L completamente reinterpretada. Dentro dos contornos compactos, o elemento de
luz LED cria um contraste claro: expande-se marcadamente até às laterais de forma pulsante e culmina de
forma descendente num ângulo elegante.

IRRESISTIVELMENTE
DINÂMICA: LATERAL.
O perfil do novo BMW Série 2 Coupé é caracterizado
pelo design desportivo “3-box” com um capot alongado,
saliências curtas e uma célula de passageiros recuada:
estas são as proporções que prometem um prazer de
conduzir cheio de adrenalina. A grelha em forma de rim
vertical e a linha de ombros precisa, que advém dos faróis
dianteiros, conferem dinamismo, com a linha de ombros
a estender-se ao longo do comprimento da carroçaria
até aos faróis traseiros, visualmente estreitando as laterais
do novo BMW Série 2 Coupé. O habitáculo com um
design marcante e uma superfície em vidro ampla, que
se estende até à curva Hofmeister, presta homenagem
ao BMW Série 1 Coupé.

■ Equipamento de série

O design desportivo é expressado de forma marcada nas
laterias: um capot alongado, as saliências curtas e um
habitáculo recuado por cima das cavas das rodas
robustas simbolizam o caráter extremamente desportivo
do novo BMW Série 2 Coupé.

□ 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.

PROGR E SSO.

E M

MOV IME N TO.
Acende uma paixão sempre que acelera, uma e outra vez: o novo
BMW Série 2 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.

□ Torne cada curva ainda mais emocionante: o diferencial
desportivo M1 controlado eletricamente aumenta a tração
e a agilidade, elevando o prazer de conduzir no novo
BMW Série 2 Coupé a um nível totalmente novo.

□ Controlado em todas as situações: os travões
desportivos M1,2 com pinças fixas de quatro êmbolos no
eixo dianteiro e pinças flutuantes de um êmbolo no eixo
traseiro oferecem uma sensação fantástica do pedal do
travão e suportam até os requisitos mais exigentes. Mesmo
quando automóvel está parado, as pinças dos travões em
azul-escuro, bem como os discos de travão de 17" de baixo
peso oferecem uma afirmação da sua enorme capacidade.
□ Aderência à estrada fantástica e uma resposta direta sem
comprometer as características ideais para viagens longas:
a suspensão desportiva M1 eleva o caráter desportivo do
novo BMW Série 2 Coupé a um novo nível, tornando a
adrenalina um pouco mais forte em cada viagem.

■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

De série para o BMW M240i xDrive.
Disponível apenas para a Versão Desportiva M.
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
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APARÊNCIA QUE PRENDE
O OLHAR: INTERIOR.
O novo BMW Série 2 Coupé dá seguimento ao estilo
desportivo compacto do seu exterior no interior.
A clara orientação para o condutor intensifica a sensação
de controlo máximo e permite ver e sentir a natureza real
desta máquina de condução moderna. Uma sensação de
bancos desportiva e firme contribuiu igualmente para
isso, assim como outros detalhes de elevada qualidade,
que prendem a atenção dos ocupantes todas as vezes,
em cada viagem.
□ O cockpit recebe o condutor e o passageiro da frente com
elementos de controlo e de apresentação ergonómicos
e desportivos. Juntamente com o volante M1 em pele com
aderência, cria a orientação para o condutor típica da BMW.

■ A ampla e claramente estruturada ilha de controlo na
consola central, posicionada no centro do novo BMW
Série 2 Coupé, otimiza o funcionamento intuitivo do
veículo para uma experiência perfeita no seu BMW.

□ Conforto dos bancos que se sente de
imediato: os bancos desportivos do novo
BMW Série 2 Coupé são em pele Vernasca
suave em preto. Além da sensação
agradável, impressionam visualmente com
as desportivas costuras decorativas em azul.

■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

De série para o BMW M240i xDrive.
A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende
das versões de motor ou do equipamento opcional. A estrutura da oferta, assim

1

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

□ No novo BMW Série 2 Coupé,
o prazer de conduzir começa
mesmo antes de ligar o motor
BMW TwinPower Turbo:
o BMW Live Cockpit
Professional combina num
só sistema inovador
o entretenimento digital
e a informação para o condutor
relevante – apresentado de
forma clara numa rede de
visores de alta resolução
e controlado por voz de forma
intuitiva ou através do
controlador iDrive Touch.

□ Um passageiro em
quem pode sempre confiar:
o BMW Intelligent Personal
Assistant 1 conhece o seu
novo BMW Série 2 Coupé
como a palma da sua mão.
E, graças ao reconhecimento
de voz, ao seu comando, ativa
intuitivamente as funções
que pretender – dando-lhe
a sensação de conforto
absoluto desde o início.

A LIBERDADE COMEÇA
COM A LIGAÇÃO.
Deixe tudo para trás – mas permaneça ligado ao que é realmente
importante para si: no novo BMW Série 2 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.

■ 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.

De série para o BMW M240i xDrive.
Para mais informações sobre disponibilidade, termos e custos, contacte o seu
Concessionário BMW.

1

VERSÕES

VISÃO GERAL DAS VERSÕES DE MODELO.

VERSÃO ADVANTAGE
Caráter desportivo elegante que torna a rotina diária
confortável, elegante e emocionante, graças ao
equipamento de série melhorado.

VERSÃO DESPORTIVA M

Fascinante e cheio de energia: a Versão Desportiva M inclui detalhes
de equipamento exclusivos no interior e no exterior que já deram
provas na pista de corridas.

AUTOMÓVEIS BMW M
BMW M240i xDRIVE

O novo BMW M240i xDrive Coupé é um desportivo como nenhum outro.
Com um motor BMW M TwinPower Turbo de 6 cilindros em linha único,
o diferencial desportivo M e o xDrive, que privilegia as rodas traseiras,
garante uma sensação de adrenalina em todas as viagens logo
desde o arranque.

ADVANTAGE.

■ Os bancos desportivos para
o condutor e para o passageiro
da frente oferecem um apoio ideal
e diversas opções de ajuste.

VERSÃO DESPORTIVA M.

■ O espelho retrovisor interior com
função automática antiencandeamento reduz o encandeamento
desagradável causado pelos faróis
dos veículos que circulam atrás.

□ Os bancos desportivos M com múltiplos ajustes e encostos de cabeça
parcialmente integrados oferecem um apoio lateral excelente ao condutor
e ao passageiro da frente.

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

■ Jantes de liga leve BMW 848 M
de raios duplos de 18" em preto Jet
de duas tonalidades, polidas, com
pneus mistos, 7,5 J x 18 com pneus
225/45 R 18 à frente, 8,5 J x 18 com
pneus 255/40 R 18 atrás.

□ Jantes de liga leve BMW 782 de
raios duplos de 18" em preto Jet sólida de duas tonalidades, polidas,
7,5 J x 18 com pneus 225/45 R 18.

□ Jantes de liga leve BMW 797 M de
raios duplos de 19" em preto Jet mate
de duas tonalidades, polidas, com
pneus mistos, 8 J x 19 com pneus
225/40 R 19 à frente, 8,5 J x 19 com
pneus 255/35 R 19 atrás.

■ Volante M em pele com botões multifunções e aro em pele Walknappa
em preto com perfil vincado para os polegares.

EQUIPAMENTO EXTERIOR DA VERSÃO ADVANTAGE:
■ Sensores de estacionamento (PDC) dianteiros e traseiros

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 INTERIOR DA VERSÃO ADVANTAGE:
■ Pack de arrumação
■ Espelho retrovisor interior com função automática antiencandeamento
■ Ar condicionado automático com controlo de 3 zonas

■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

EQUIPAMENTO EXTERIOR DA VERSÃO DESPORTIVA M:
■ Pack aerodinâmico M com spoiler dianteiro, saias laterais e spoiler traseiro
na cor da carroçaria com difusor integrado em Dark Shadow metalizada
■ Jantes de liga leve BMW 848 M de raios duplos de 18" de duas tonalidades
com pneus mistos; estão disponíveis opções de jantes adicionais
■ Suspensão desportiva M, incluindo a direção desportiva variável; estão
disponíveis opções de suspensão adicionais
■ Frisos exteriores M Shadow Line, brilhante, em alternativa, frisos exteriores
BMW Individual Exterior Line em alumínio Satinated
■ Designação M nas laterais
■ Friso do tejadilho na cor da carroçaria
■ Estrutura da grelha em forma de rim e ponteira de escape em
cromado brilhante
■ Cor exterior branco Alpine sólida; 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.

O EQUIPAMENTO INTERIOR DA VERSÃO DESPORTIVA M INCLUI:
■ Soleiras das portas M e tapetes específicos M para a zona dos pés dianteira
■ 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
■ Volante M em pele
■ Chave do automóvel com logótipo M exclusivo
■ Forro do teto M em Antracite
■ Frisos interiores em preto brilhante; estão disponíveis opções de frisos
interiores adicionais
■ Luz ambiente

■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

BMW M240i xDRIVE.

■ Volante M em pele com botões
multifunções e aro em pele
Walknappa em preto com perfil
vincado para os polegares.

□ Conforto dos bancos que se sente
de imediato: os bancos desportivos
do novo BMW Série 2 Coupé são em
pele Vernasca suave em preto. Além
da sensação agradável, impressionam
visualmente com as desportivas
costuras decorativas em azul.

■ Jantes de liga leve BMW 792 M de
raios duplos de 19" em cinza Cerium
mate de duas tonalidades, polidas,
com pneus mistos, 8 J x 19 com
pneus 225/40 R 19 à frente, 8,5 J x 19
com pneus 255/35 R 19 atrás.

□ Jantes de liga leve BMW 893 M
de raios duplos de 19" em preto
Jet sólida de duas tonalidades,
polidas, com pneus mistos
Performance, 8,5 J x 19 com pneus
245/35 R 19 à frente, 9,5 J x 19 com
pneus 255/35 R 19 atrás.

□ Os frisos interiores M retroiluminados exibem as cores M para um interior
que chama a atenção de qualquer olhar. Os painéis de revestimento das
portas, retroiluminados nas cores M, destacam o caráter desportivo exclusivo
do veículo, enquanto o efeito de desvanecimento sublinha a dinâmica pela
qual a letra mais potente do mundo é conhecida.

EQUIPAMENTO EXTERIOR DO BMW M240I XDRIVE:
■ Jantes de liga leve BMW 792 M de raios duplos de 19" de duas tonalidades
com pneus mistos
■ Diferencial desportivo M
■ Suspensão desportiva M
■ Transmissão desportiva Steptronic
■ Frisos exteriores M Shadow Line, brilhante
■ Spoiler traseiro M
■ Direção desportiva variável
■ Travões desportivos M, azul-escuro metalizada

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 INTERIOR DO BMW M240I XDRIVE:
■ Combinação Alcantara/Sensatec em costuras contrastantes em
preto/azul | Preto
■ Frisos interiores em preto brilhante
■ Volante M em pele
■ Forro do teto M em Antracite
■ Luz ambiente

■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

EQUIPAMENTO

DESTAQUES DO EQUIPAMENTO.

DESTAQUES DO EQUIPAMENTO.
□ 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.

■ A transmissão de oito velocidades Steptronic garante mudanças de
velocidade mais suaves e um conforto de condução excecional, graças
à rápida transição de rotações e aos cursos mais curtos. Alia um
extraordinário conforto a uma dinâmica impressionante e a uma maior
eficiência do combustível.
□ As luzes adaptativas LED garantem que a iluminação é perfeitamente
adaptada à situação de condução, graças às inúmeras funções de iluminação
dinâmica. O assistente das luzes de máximos antiencandeamento BMW
Selective Beam deteta os veículos à frente e reduz a intensidade dos
faróis em conformidade. O ícone de luz arrojado confere uma aparência
marcante aos faróis.

□ O amplo BMW Head-Up Display1 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.

□ O sistema de som surround Harman Kardon inclui um amplificador
digital de 464 W, nove canais, equalização individual e 14 altifalantes.

■ Inteligente, atualizado e sofisticado:
com o seu design contemporâneo
e utilização intuitiva, a aplicação My
BMW1 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.

□ A conectividade para aparelhos móveis, aparelhos Bluetooth e USB com
carregamento wireless2 oferece um pack alargado de conectividade com
Bluetooth e a capacidade técnica de um Hotspot WiFi.

□ O BMW Intelligent Personal Assistant3 é seu especialista pessoal
do veículo. Permite-lhe utilizar diversas funções do veículo utilizando
a linguagem natural.

□ Esteja sempre preparado para
tudo: com os Serviços digitais
Professional6, pode assegurar
os serviços mais importantes
do BMW ConnectedDrive.

■ Os faróis com os indicadores de mudança de direção 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.
□ Com a integração do Smartphone5,6, o seu automóvel suporta o Apple
CarPlay e o Android Auto. Assim, pode aceder às suas aplicações
habituais no automóvel.
□ Desfrute de inúmeros milhões de músicas na estrada. Graças ao
Connected Music6 com o Spotify, a sua música favorita acompanhao sempre – diretamente a partir do seu BMW sem interrupções.

□ Assim, o seu BMW estará sempre atualizado. A atualização remota de
software pode ser descarregada através da aplicação My BMW2 ou no
veículo e depois ser instalada.
□ O BMW Live Cockpit Professional integra um visor de instrumentos
totalmente digital de 12,3" e um visor de controlos com função tátil
de 10,25".

□ “Alexa, acende a luz da sala”. Tire partido do prático serviço de voz
da Amazon, a Alexa3,4,6, no seu BMW tal como em casa.

■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

Este componente está disponível apenas em combinação com os Serviços
ConnectedDrive e com um Smartphone compatível. As funções dependem das
aplicações instaladas no Smartphone.
2
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.
3
É necessário ter uma conta na Amazon para a integração da Amazon Alexa no veículo.
4
Amazon, Alexa e todos os logótipos associados são marcas registadas da Amazon.com,
Inc. ou das respetivas filiais.
5
A integração do Smartphone está permanentemente disponível no automóvel. Inclui
1

■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

A qualidade da leitura é limitada com óculos de sol com lentes polarizadas. As
informações apresentadas no BMW Head-Up Display estão dependentes do
equipamento. A projeção de informações poderá requerer a aquisição de
equipamento opcional.
2
Este componente está disponível apenas em combinação com os Serviços
ConnectedDrive e com um Smartphone compatível. As funções dependem das
aplicações instaladas no Smartphone.
1

De série para o BMW M240i 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.

3

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.
6
De série para o BMW M240i 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.

DESTAQUES DO EQUIPAMENTO.

DESTAQUES DO EQUIPAMENTO.

■ 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 inclinação do banco
e o ângulo de inclinação do encosto
podem ser ajustados manualmente.
□ A suspensão desportiva M1 destaca-se pela suspensão mais dinâmica
com afinações mais rígidas dos amortecedores. Apresenta também molas
com constante elástica moderadamente elevada e barras estabilizadoras
mais rígidas. Em conjunto, resultam numa afinação ainda mais direta da
suspensão que proporciona um estilo de condução marcadamente desportivo.

□ A direção desportiva variável com Servotronic1 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.

□ A Versão Desportiva M Pro4 confere ao seu BMW um toque ainda mais
desportivo. No exterior, elementos como os componentes de design em
preto brilhante e as jantes de liga leve BMW M de 19" garantem uma
aparência mais marcante. A transmissão desportiva Steptronic, a função
Sprint e uma afinação desportiva da sonoridade do motor no interior
contribuem para uma experiência de condução emocionante.
□ A luz ambiente1 cria um ambiente
luminoso relaxante, incluindo as luzes
de realce e o tapete de luzes
de entrada.
□ O assistente de estacionamento Plus2 inclui o sistema Surround View,
o Remote 3D View, os sensores de estacionamento ativos e o assistente
de estacionamento e de marcha-atrás automático.

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

□ O pack de segurança assistente de condução3 auxilia o condutor em
diversas situações de condução perigosas e trava automaticamente
o veículo em caso de emergência.
□ O assistente de estacionamento2 facilita o estacionamento com equipamento
como a câmara traseira, os sensores de estacionamento ativos e o assistente
de estacionamento e de marcha-atrás.

■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

De série para o BMW M240i xDrive.
O condutor é responsável por monitorizar constantemente o processo de estacionamento
automático em conformidade com as regras de trânsito locais.
3
O desempenho do sistema pode ser limitado em condições de visibilidade reduzida,
nevoeiro ou brilho intenso.
1

2

Apenas para a Versão Desportiva M.
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.
4

■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

De série para o BMW M240i 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
1

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 diferencial desportivo M1,2 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.

□ As luzes M Shadow Line incluem
um friso em preto em vários
os elementos, criando um
design inconfundível.

□ O spoiler traseiro M1,2 realça o perfil desportivo do automóvel e reduz
as indesejadas forças de elevação.

A0308666.jpg

□ Os frisos exteriores M Shadow Line1, brilhante, com conteúdos
adicionais incluem a estrutura da grelha em forma de rim em preto
brilhante e as ponteiras de escape em preto cromado.

□ Forro do teto M em Antracite2: o forro do teto, cobertura da bagageira
e os frisos dos pilares do veículo são em tecido em Antracite.

□ Os frisos exteriores M Shadow
Line1,2, brilhante, incluem diversos
detalhes do equipamento em
preto brilhante. Estes incluem
o revestimento dos caixilhos dos
vidros, os caixilhos dos vidros,
o aro, o triângulo e a pala dos
espelhos retrovisores exteriores.

■ Equipamento de série

□ Equipamento opcional

Disponível apenas para o BMW M240i xDrive.
2
De série para o BMW M240i xDrive.
A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
1

□ Os travões desportivos M1,2 de alta
performance distinguem-se pelas
pinças de travão em azul-escuro
metalizada com designação M
exclusivas e pela extraordinária
performance de travagem.

■ Equipamento de série
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.

□ Os travões desportivos M1 de alta
performance distinguem-se pelas
pinças de travão em vermelho
brilhante com a designação M
e pela extraordinária performance
de travagem.

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

□ Equipamento opcional

Disponível apenas para o BMW M240i xDrive.
2
De série para o BMW M240i xDrive.
A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das
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.

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

■ 300 Branco Alpine sólida

■ Combinação tecido/Sensatec KFSW Preto

□ Sensatec perfurada KHFY Bege Canberra

□ Sensatec perfurada KHRI Cognac

□ Sensatec perfurada KHSW Preto

□ Combinação Alcantara/Sensatec com
perfuração KGNL Preto com realces em azul1,2

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

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

□ Pele Vernasca MAG6 Vermelho Tacora
com costuras decorativas, cor interior: preto

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

■ 668 Preto sólida2

□ A96 Branco Mineral metalizada

□ C4P Cinza Brooklyn M metalizada1

□ 475 Preto Sapphire metalizada

FRISOS INTERIORES

□ C56 Thundernight metalizada

■ Equipamento de série

□ C31 Azul Portimao M metalizada1

□ Pele Vernasca MANL Preto com costuras contrastantes em azul, cor interior: preto1

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

■ Frisos interiores em Dark Graphite mate3

□ Frisos interiores em preto brilhante com linha
de realce em cromado com brilho pérola2

□ Frisos interiores M em alumínio Tetragon com
linha de realce em cromado com brilho pérola1

□ A75 Vermelho Melbourne metalizada

□ 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

■ Equipamento de série
apresentar-lhe as amostras originais e em ajudá-lo nos pedidos especiais.
1
Disponível apenas para Versão Desportiva M, Versão Desportiva M Pro
e BMW M240i xDrive.
2
Não disponível para o BMW M240i xDrive.

□ Equipamento opcional

Disponível apenas para a Versão Desportiva M e BMW M240i xDrive.
De série para o BMW M240i xDrive.
Não disponível para o BMW M240i xDrive.
A disponibilidade de algum equipamento, funções e serviços digitais depende das

1

2

3

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 E PNEUS.

□ Jantes de liga leve BMW 780 de
raios em V de 18" em cinza Orbit
de duas tonalidades, polidas, com
pneus mistos, 7,5 J x 18 com pneus
225/45 R 18 à frente, 8,5 J x 18 com
pneus 255/40 R 18 atrás.1

■ Jantes de liga leve BMW 778
de raios em V de 17" em prata
Reflex, jantes 7,5 J x 17 com
pneus 225/50 R 17.¹

■ Jantes de liga leve BMW 792 M de raios duplos de 19" em cinza Cerium
mate de duas tonalidades, polidas, com pneus mistos, 8 J x 19 com pneus
225/40 R 19 à frente, 8,5 J x 19 com pneus 255/35 R 19 atrás. 2,4

□ Jantes de liga leve BMW 782 de
raios duplos de 18" em preto Jet
sólida de duas tonalidades, polidas,
7,5 J x 18 com pneus 225/45 R 18.¹

■ Equipamento de série

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.

□ Jantes de liga leve BMW 848 M
de raios duplos de 18" em preto Jet
de duas tonalidades, polidas, com
pneus mistos, 7,5 J x 18 com pneus
225/45 R 18 à frente, 8,5 J x 18 com
pneus 255/40 R 18 atrás.3,5

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.

□ Jantes de liga leve BMW 797 M
de raios duplos de 19" em preto Jet
mate de duas tonalidades, polidas,
com pneus mistos, 8 J x 19 com
pneus 225/40 R 19 à frente, 8,5 J x
19 com pneus 255/35 R 19 atrás.3
□ Jantes de liga leve BMW 783
de raios em Y de 19" em preto Jet
sólida de duas tonalidades, polidas,
com pneus mistos, 8 J x 19 com
pneus 225/40 R 19 à frente,
8,5 J x 19 com pneus
255/35 R 19 atrás.1

ACESSÓRIOS ORIGINAIS BMW.

□ Jantes de liga leve BMW 893 M
de raios duplos de 19" em preto Jet
sólida de duas tonalidades, polidas,
com pneus mistos Performance,
8,5 J x 19 com pneus 245/35 R 19
à frente, 9,5 J x 19 com pneus
255/35 R 19 atrás.4

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.

□ Jantes de liga leve BMW 791 M
de raios duplos de 19" em preto
Jet sólida com pneus mistos, 8 J x
19 com pneus 225/40 R 19 à frente,
8,5 J x 19 com pneus
255/35 R 19 atrás.3

□ Equipamento opcional

Não disponível para o BMW M240i xDrive.
De série para o BMW M240i xDrive.
Disponível apenas para a Versão Desportiva M e BMW M240i xDrive.
4
Disponível apenas para o BMW M240i xDrive.
5
Disponível de série para a Versão Desportiva M.
1

2

3

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.

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.

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.

○ O encosto do banco M Performance cria uma aparência de automobilismo
de alta qualidade. Um destaque sensorial especial: a sensação da estrutura
em fibra de carbono porosa dos revestimentos dos encostos de cabeça
elaborados à mão. O restante painel do encosto é concebido em Alcantara
elegante. Com o logótipo M Performance integrado em alumínio.

○ 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.
○ 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.

ACESSÓRIOS DE CARREGAMENTO.
Independentemente de onde ou como queira carregar o seu
novo BMW, os acessórios 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.

○ O difusor traseiro M Performance
fabricado em fibra de carbono confere
ainda mais modernidade à aparência
– e torna o caráter desportivo do
automóvel ainda mais impressionante.

○ Para distâncias de travagem
mais curtas: o sistema de travagem
M Performance de 18" está
equipado com discos de travão
desportivos ventilados e de baixo
peso. Em vermelho M Performance.
Com o logótipo nas cores BMW M.

○ Jantes de liga leve BMW M
Performance 794 de raios cruzados
de 20" de alta qualidade em preto
Jet de duas tonalidades, forjadas,
polidas. Conjunto de jantes completas
de verão TPMS com pneus Runflat.

○ Jantes desportivas BMW M
Performance 795 M de raios em
Y de 20" de elevada qualidade em
preto Jet mate, forjadas. Conjunto
de jantes completas de verão TPMS
com pneus Runflat.

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.

○ Demonstre o seu estilo: a estrutura da grelha dianteira M Performance
é fabricada em fibra de carbono de qualidade Premium. Um destaque
visual na dianteira do veículo para uma aparência particularmente elegante,
desportiva e exclusiva.

○ 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.

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

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.

DADOS TÉCNICOS E SERVIÇOS

DADOS TÉCNICOS.

DADOS TÉCNICOS.
BMW Série 2 Coupé

M240i xDrive

220d

Peso e volume
Tara UE1

kg

1765

1620 – 1655

Peso total autorizado

kg

2165

2055

Volume da bagageira

l

390

390

Volume do depósito de combustível, aproximadamente

l

52

51

Potência e binário

Cilindros/cilindrada
Potência máxima

Número/cm3
kW (cv)/rpm

6/2998

4/1995

275 (374)/5500 – 6500

140 – 120 (190 – 163)/4000

Com tecnologia Mild Hybrid

kW (cv)

–

+8 (11)

Binário máximo

Nm/rpm

500/1900 – 5000

400/1750 – 2500

1390

2

Transmissão
Configuração da tração

–

Tração integral

Tração traseira

Transmissões de série

–

Transmissão desportiva de
8 velocidades Steptronic

Transmissão de
8 velocidades Steptronic

km/h

2503

237 – 226

seg.

4,3

6,9 – 7,6

1575

1587

1838

2068

Performance
Velocidade máxima

831

890

1011

Aceleração 0 – 100 km/h

965

2741

1

2

3

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.
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.
Limitada eletronicamente.

1399

1505

4537

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 dos serviços apresentados e descritos pode variar consoante
a oferta específica do mercado. O seu Concessionário BMW terá todo o gosto em
aconselhá-lo sobre a gama completa dos produtos e serviços do Serviço 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.
4 11 004 154 00 1 2021 CB. Impresso na Alemanha 2021.

