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DESCARREGUE A APLICAÇÃO Produtos BMW AGORA
E DESCUBRA O PRAZER DE CONDUZIR.
BMW M850i xDrive Cabrio:
Jantes de liga leve BMW 894 M de raios duplos de 20" de duas tonalidades, com pneus mistos Runflat, cor exterior cinza Frozen Pure BMW Individual metalizada,
bancos desportivos em pele integral Merino BMW Individual em branco Ivory/azul Night, frisos interiores em madeira nobre de freixo Burled em cinza brilhante
metalizada.
BMW M850i xDrive Coupé:
Jantes de liga leve BMW 728 M de raios em Y de 20" em preto Jet com pneus mistos Performance, cor exterior azul Portimao M metalizada, bancos desportivos em
pele integral Merino BMW Individual em preto | Preto, frisos interiores M em fibra de carbono.
BMW M850i xDrive Gran Coupé:
Jantes de liga leve BMW 895 M de raios duplos de 20" de duas tonalidades com pneus mistos Performance, cor exterior azul Frozen Tanzanite BMW Individual
metalizada, bancos desportivos em pele integral Merino BMW Individual em Cognac I Preto, frisos interiores em preto Piano 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 21/12/2021,
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.

VAMOS FAL AR DE COR AGEM,
E POR QUE NECESSITAMOS DEL A MAIS DO QUE NUNC A .
A CORAGEM É INDEPENDENTE E PERTURBADORA. A CORAGEM QUESTIONA, AGITA
E DESPERTA. NECESSITAMOS DE VOZES CORAJOSAS E AUDACIOSAS. TODOS NÓS.
NECESSITAMOS DE PESSOAS INOVADORAS E OTIMISTAS. ACREDITAMOS NOS PIONEIROS.
NOS VANGUARDISTAS, NOS QUE COMBATEM A ESTAGNAÇÃO E O RETROCESSO. A CORAGEM
SÓ SABE AVANÇAR. LEVANDO OS PIONEIROS DA NOSSA CULTURA A INSPIRAR O FUTURO.
A CRIAR UM TIPO DE NOVIDADE SUBLIME. A ATINGIR UM NÍVEL SUPERIOR DE EXCELÊNCIA.
É AQUI QUE NA SCE UM NOVO TIPO DE LUXO.

LUXO
REDEFINIDO.

DESIGN EXTERIOR E INTERIOR

POTÊNCIA E ELEGÂNCIA,
COMBINADAS NUMA SÓ,
AFIRMAÇÃO CONFIANTE.

DESIGN EXTERIOR E INTERIOR

LINHAS
EXPRESSIVAS
SÃO SINAL
DE IMPULSO
PARA A FRENTE
SEM LIMITES.

DESIGN EXTERIOR E INTERIOR

ELEGANTEMENTE
DESPORTIVO.
EXPRESSIVO A PARTIR
DE QUALQUER
PERSPETIVA.

DESIGN EXTERIOR E INTERIOR

EVIDÊNCIA
E CLASSE.

DINÂMICA DE CONDUÇÃO

SISTEMAS DE ASSISTÊNCIA AO
CONDUTOR

ENCONTRA A LINHA
IDEAL COM FACILIDADE.

LIGAÇÃO EM REDE

INOVAÇÃO,
INTELIGENTEMENTE
INTEGRADA.

COM O FUTURO A BORDO.
Visão geral da informação de condução. Conforto
climático de nível superior. Funcionamento intuitivo
através do controlo por voz, tátil ou por gestos.
E um sistema de som bastante estimulante. Num
BMW Série 8, a condução é uma experiência
para os sentidos.

EQUIPAMENTO ADICIONAL

UM PASSO À FRENTE
DO PROGRESSO.

EQUIPAMENTO ADICIONAL
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COUPÉ

DESIGN VISIONÁRIO.
O BMW Série 8 Coupé integra um impulso para a frente sem limites.
As linhas expressivas e a silhueta plana, juntamente com a linha
de ombros marcante, revela a potência do motor de alta performance
mesmo quando está parado.

EQUIPAMENTO ADICIONAL
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THE NEW

CABRIO

PRAZER DE CONDUZIR
A CÉU ABERTO.
A capota flexível compacta do BMW Série 8 Cabrio
pode ser aberta em apenas 15 segundos durante
a condução a velocidades de até 48 km/h.
O sistema de aquecimento do pescoço garante
sempre um ambiente agradável e confortável.

EQUIPAMENTO ADICIONAL
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GRAN
COUPÉ

ESPAÇO PARA
A EXCLUSIVIDADE.
O teto de abrir panorâmico de
série oferece uma vista soberba
e estende de forma superior
a generosa sensação de espaço
da versão de quatro portas. Os
materiais Premium aperfeiçoam
o interior requintado.

VERSÕES

VISÃO GERAL DAS VERSÕES DE MODELO.

VISÃO GERAL DAS VERSÕES DE MODELO.

AUTOMÓVEIS BMW

AUTOMÓVEIS BMW M

AUTOMÓVEIS BMW M

VERSÃO BASE: PACK DESPORTIVO M1

BMW M850i xDRIVE

BMW M8

BMW M8 COMPETITION

BMW SÉRIE 8 CABRIO.

BMW M850i xDRIVE CABRIO.

BMW M8 CABRIO.*

BMW M8 COMPETITION CABRIO.

BMW SÉRIE 8 COUPÉ.

BMW M850i xDRIVE COUPÉ.

BMW M8 COUPÉ.*

BMW M8 COMPETITION COUPÉ.

BMW 8 SERIES GRAN COUPÉ.

BMW M850i xDRIVE GRAN COUPÉ.

BMW M8 GRAN COUPÉ.*

BMW M8 COMPETITION GRAN COUPÉ.

1

Com o Pack Desportivo M de série, os modelos BMW Série 8 incluem o equipamento
abrangente da versão base que destaca o caráter dinâmico do veículo. Está disponível
uma melhoria com o Pack Desportivo M Pro.

* 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.

BMW SÉRIE 8 CABRIO COM O PACK DESPORTIVO M.

BMW M850i xDRIVE CABRIO.

■ Os bancos multifuncionais para
o condutor e para o passageiro da
frente oferecem diversas possibilidades de ajuste e um excecional
conforto e segurança. Desta forma,
os bancos podem ser perfeitamente
adaptados aos requisitos individuais
através do ajuste elétrico do ângulo
do encosto, do apoio lombar variável
e do ajuste manual da profundidade
do assento.

□ O sistema de aquecimento do
pescoço garante conforto de condu
ção proporcionado calor agradável
para a cabeça e ombros. Quando
a capota está aberta, o sistema de
aquecimento integrado nos encostos
de cabeça dos bancos dianteiros
é ajustado automaticamente com
base na velocidade e na temperatura
exterior. Três níveis diferentes de
temperatura podem ser seleciona
dos individualmente.

■ O volante M em pele de série 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 – graças também
às patilhas de mudança de velocidade integradas.

■ Jantes de liga leve BMW 727 M de
raios duplos de 19" em cinza Orbit
de duas tonalidades, 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.

PACK M PERFORMANCE.

■ Os frisos exteriores M Shadow
Line, brilhante, com conteúdos
adicionais incluem a estrutura da
grelha em forma de rim, as inserções
das saídas de ar nas laterais em
preto mate e as ponteiras de escape
em preto cromado. As barras da
grelha em forma de rim são em
preto brilhante.

■ O sistema de travagem despor
tivo M tem pinças fixas de quatro
êmbolos no eixo dianteiro e pinças
flutuantes de um êmbolo no eixo
traseiro em preto com inscrição M
e discos de travão de grandes
dimensões de modo a garantir uma
excelente performance de travagem.
EQUIPAMENTO EXTERIOR DO PACK DESPORTIVO M:
■ Pack aerodinâmico M com spoiler dianteiro, saias laterais e spoiler
traseiro com inserção do difusor em Dark Shadow metalizada
■ Jantes de liga leve BMW 727 M de raios duplos de 19" de duas
tonalidades com pneus mistos Runflat; opcionalmente, de 20" ou
jantes de liga leve BMW Individual
■ Sistema de travagem desportivo M em azul
■ Designação M em cromado claro nos painéis laterais dianteiros,
à esquerda e à direita
■ Frisos exteriores M Shadow Line, brilhante
■ Barras da grelha em forma de rim em alumínio mate, inserção da
estrutura da grelha em forma de rim e das saídas de ar em cromado
com brilho pérola com estrutura em preto brilhante e ponteiras de
escape duplas em cromado claro.

■ Equipamento de série

EQUIPAMENTO INTERIOR DO PACK DESPORTIVO M:
■ Soleiras das portas M, apoio dos pés M e pedais específicos M
■ Bancos multifuncionais para o condutor e para o passageiro da frente em
pele Merino com conteúdos adicionais em preto/preto com debrum M;
estão disponíveis opções de estofos adicionais
■ Volante M em pele com botões multifunções
■ Frisos interiores M em alumínio Trace; estão disponíveis opções de frisos
interiores adicionais
■ Chave do automóvel com designação M exclusiva
■ Tapetes específicos M em veludo

□ 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

EQUIPAMENTO EXTERIOR DO PACK M PERFORMANCE:
■ Luzes M Shadow Line
■ Frisos exteriores M Shadow Line, brilhante, com conteúdos adicionais
■ Sistema de travagem desportivo M com pinças de travão em preto
brilhante e designação M

■ Equipamento de série
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 894 M
de raios duplos 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.

EQUIPAMENTO INTERIOR DO PACK M PERFORMANCE:
■ Cintos de segurança M

□ 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.

BMW SÉRIE 8 COUPÉ COM O PACK DESPORTIVO M.

BMW M850i xDRIVE COUPÉ.

■ Os bancos multifuncionais para
o condutor e para o passageiro da
frente oferecem diversas possibilidades de ajuste e um excecional
conforto e segurança.

■ Os frisos exteriores M Shadow
Line, brilhante, com conteúdos
adicionais incluem a estrutura da
grelha em forma de rim, as inserções
das saídas de ar nas laterais em
preto mate e as ponteiras de escape
em preto cromado. As barras da
grelha em forma de rim são em
preto brilhante.

■ O volante M em pele de série com
botões multifunções, logótipo M e
um airbag para o condutor integrado
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
– graças também às patilhas de
mudança de velocidade integradas.

■ A função de carregamento entre
os bancos permite flexibilidade
no interior. Ambos os encostos dos
bancos traseiros podem ser individualmente rebatidos na proporção
50:50, o que permite transportar
objetos volumosos, como sacos de
golfe ou esquis e uma prancha de
snowboard. O sistema de carregamento entre os bancos é facilmente
desbloqueado através de um gancho na bagageira.

PACK M PERFORMANCE.

■ O volante M em pele de série com
botões multifunções, logótipo M e
um airbag para o condutor integrado
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
– graças também às patilhas de
mudança de velocidade integradas.

□ Jantes de liga leve BMW 728 M
de raios em Y de 20“ em preto Jet
com pneus mistos Performance,
8 J x 20 com pneus 245/35 R 20
à frente, 9 J x 20 com pneus
275/30 R 20 atrás.

EQUIPAMENTO EXTERIOR DO PACK DESPORTIVO M:
■ Pack aerodinâmico M com spoiler dianteiro, saias laterais e spoiler
traseiro com inserção do difusor em Dark Shadow metalizada
■ Jantes de liga leve BMW 727 M de raios duplos de 19" de duas
tonalidades com pneus mistos Runflat; opcionalmente, de 20" ou jantes
de liga leve BMW Individual
■ Sistema de travagem desportivo M em azul
■ Designação M em cromado claro nos painéis laterais dianteiros,
à esquerda e à direita
■ Frisos exteriores M Shadow Line, brilhante
■ Barras da grelha em forma de rim em alumínio mate, inserção da
estrutura da grelha em forma de rim e das saídas de ar em cromado
com brilho pérola com estrutura em preto brilhante e ponteiras de
escape duplas em cromado claro.

■ Equipamento de série

EQUIPAMENTO INTERIOR DO PACK DESPORTIVO M:
■ Soleiras das portas M, apoio dos pés M e pedais específicos M
■ Bancos multifuncionais para o condutor e para o passageiro da frente
em pele Merino com conteúdos adicionais em preto/preto com
debrum M; estão disponíveis opções de estofos adicionais
■ Volante M em pele com botões multifunções
■ Frisos interiores M em alumínio Trace; estão disponíveis opções de frisos
interiores adicionais
■ Forro do teto M em Antracite
■ Chave do automóvel com designação M exclusiva
■ Tapetes específicos M em veludo

□ 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

EQUIPAMENTO EXTERIOR DO PACK M PERFORMANCE:
■ Luzes M Shadow Line
■ Frisos exteriores M Shadow Line, brilhante, com conteúdos adicionais
■ Spoiler traseiro M em preto Sapphire
■ Sistema de travagem desportivo M com pinças de travão em preto
brilhante e designação M

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

□ Incluído no conceito de construção
inteligente de baixo peso, o tejadilho
M em fibra de carbono ajuda a reduzir o peso do veículo. O tejadilho
é composto por plástico reforçado
com fibra de carbono (CFRP) e é
mais leve do que o tejadilho de
série. Desta forma, o centro de
gravidade do veículo é baixado e
a dinâmica de condução aumenta.

EQUIPAMENTO INTERIOR DO PACK M PERFORMANCE:
■ Cintos de segurança M

□ 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.

BMW SÉRIE 8 GRAN COUPÉ.

BMW M850i xDRIVE GRAN COUPÉ.

■ Os bancos multifuncionais para
o condutor e para o passageiro da
frente oferecem diversas possibilidades de ajuste e um excecional
conforto e segurança.

■ Os bancos laterais do banco
corrido traseiro têm um caráter
desportivo individual com encostos
de cabeça integrados. Um banco
central adicional permite realizar
viagens curtas com cinco passageiros. O banco corrido traseiro dispõe
de cintos de segurança de três
pontos nos três lugares.

■ O volante M em pele de série com
botões multifunções, logótipo M e
um airbag para o condutor integrado
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
– graças também às patilhas de
mudança de velocidade integradas.

■ Os frisos exteriores M Shadow Line, brilhante, de série incluem inúmeros
componentes do equipamento específicos em preto brilhante. Estes incluem
a estrutura das saídas de ar, os caixilhos dos vidros, assim como a base
dos espelhos retrovisores exteriores. A inserção das saídas de ar é em cromado com brilho pérola.

■ Jantes de liga leve BMW 727 M de
raios duplos de 19" em cinza Orbit
de duas tonalidades, 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.

EQUIPAMENTO EXTERIOR DO PACK DESPORTIVO M:
■ Pack aerodinâmico M com spoiler dianteiro, saias laterais e spoiler
traseiro com inserção do difusor em Dark Shadow metalizada
■ Jantes de liga leve BMW 727 M de raios duplos de 19" de duas
tonalidades com pneus mistos Runflat; opcionalmente, de 20" ou jantes
de liga leve BMW Individual
■ Sistema de travagem desportivo M em azul
■ Designação M em cromado claro nos painéis laterais dianteiros,
à esquerda e à direita
■ Frisos exteriores M Shadow Line, brilhante
■ Barras da grelha em forma de rim em alumínio mate, inserção da
estrutura da grelha em forma de rim e das saídas de ar em cromado
com brilho pérola com estrutura em preto brilhante e ponteiras de
escape duplas em cromado claro.

■ Equipamento de série

EQUIPAMENTO INTERIOR DO PACK DESPORTIVO M:
■ Soleiras das portas M, apoio dos pés M e pedais específicos M
■ Bancos multifuncionais para o condutor e para o passageiro da frente
em pele Merino com conteúdos adicionais em preto/preto com debrum
M; estão disponíveis opções de estofos adicionais
■ Volante M em pele com botões multifunções
■ Frisos interiores M em alumínio Trace; estão disponíveis opções de frisos
interiores adicionais
■ Forro do teto M em Antracite
■ Chave do automóvel com designação M exclusiva
■ Tapetes específicos M em veludo

□ 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

■ O ar condicionado automático
com controlo de 4 zonas de série
permite uma função de climatização
individual para o condutor e para o
passageiro da frente, bem como
para os passageiros dos bancos
traseiros. A temperatura pode ser
ajustada individualmente utilizando
um elemento de controlo específico.
Um filtro de nanopartículas melhora
a qualidade do ar através da renovação e recirculação do ar.

EQUIPAMENTO EXTERIOR DO PACK M PERFORMANCE:
■ Luzes M Shadow Line
■ Frisos exteriores M Shadow Line, brilhante, com conteúdos adicionais
■ Sistema de travagem desportivo M com pinças de travão em preto
brilhante e designação M

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

□ Quando aberto, o teto de abrir
panorâmico elétrico com função de
deslizamento e elevação oferece
uma sensação extraordinária de
ar livre; quando fechado, cria um
ambiente claro e pleno de luz no
interior. Pode abri-lo e fechá-lo ao
toque num botão ou com a chave
do veículo. Está equipado com uma
cortina e um defletor de vento.
Proporciona ainda uma aparência
em vidro contínua, desde a dianteira
até ao óculo traseiro.
■ Jantes de liga leve BMW 895 M
de raios duplos 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.

EQUIPAMENTO INTERIOR DO PACK M PERFORMANCE:
■ Cintos de segurança M

□ 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.

BMW M8 CABRIO.

BMW M8 COMPETITION CABRIO.

■ 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.

□ O sistema de aquecimento do
pescoço garante conforto de condução proporcionado calor agradável
para a cabeça e ombros. Quando
a capota está aberta, o sistema de
aquecimento integrado nos encostos de cabeça dos bancos dianteiros
é ajustado automaticamente com
base na velocidade e na temperatura
exterior. Três níveis diferentes de
temperatura podem ser selecionados
individualmente.

■ O volante M em pele com perfil
vincado para os polegares e patilhas
de mudança de velocidade proporciona uma experiência da direção
direta e desportiva e o máximo
controlo. Os botões multifunções
integrados permitem a utilização de
diversos sistemas multimédia e de
assistência ao condutor. Os botões
M1/M2 vermelhos podem ser utilizados para aceder a duas configurações M Drive predefinidas.

□ Jantes de liga leve BMW 813 M
de raios em estrela de 20" em
cinza Black de duas tonalidades,
polidas, com pneus mistos, 9,5 J x
20 com pneus 275/35 R 20 à frente,
10,5 J x 20 com pneus 285/35 R 20
atrás.

■ Os frisos exteriores M Shadow
Line, brilhante, com conteúdos
adicionais incluem componentes do
equipamento específicos em preto e
em preto cromado que realçam discretamente a aparência desportiva
do automóvel. Este equipamento
inclui a estrutura da grelha em forma
de rim, as capas dos espelhos
retrovisores exteriores, as inserções
das saídas de ar nas laterais e
o spoiler traseiro.
□ Jantes de liga leve BMW 813 M
de raios em estrela de 20" em cinza
Black de duas tonalidades, polidas,
com pneus mistos, 9,5 J x 20 com
pneus 275/35 R 20 à frente,
10,5 J x 20 com pneus 285/35 R 20
atrás.

EQUIPAMENTO EXTERIOR SELECIONADO:
■ Jantes de liga leve M
■ Luzes adaptativas LED, incluindo o assistente das luzes de
máximos e os faróis traseiros LED
■ Funcionamento automático da porta da bagageira
■ Sistema de acesso Comfort

■ Equipamento de série

EQUIPAMENTO INTERIOR SELECIONADO:
■ BMW Live Cockpit Professional com navegação e Head-Up Display
■ Bancos desportivos M para o condutor e para o passageiro da frente
■ Pele Merino com conteúdos adicionais
■ Ajuste elétrico dos bancos com função de memória para o condutor
e passageiro da frente
■ Aquecimento dos bancos do condutor e do passageiro da frente
■ Volante M em pele com costuras nas cores M
■ Sistema de som surround Harman Kardon
■ Ar condicionado com controlo automático de 2 zonas
■ Luz ambiente
■ Sistema de carregamento entre os bancos

□ 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

VISÃO GERAL DAS VANTAGENS DA VERSÃO COMPETITION:
■ Dinâmica de condução avançada
■ Potência elevada com performance elevada
■ Direção mais direta e suspensão especialmente afinada para uma
precisão máxima
■ Sistema de escape desportivo M com ponteiras de escape duplas em
preto cromado que se destaca graças a uma sonoridade do motor
particularmente desportiva
□ Jantes de liga leve BMW 813 M de raios em estrela de 20" e elementos
de design exclusivos em preto brilhante que realçam a aparência

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

□ Os travões M em cerâmica e
carbono oferecem uma força de
travagem ainda mais direta. Os
travões são anticorrosão e toleram
ainda mais calor. Impressionam
com o desgaste extremamente
mínimo e contribuem para um peso
do veículo inferior, o que tem um
impacto positivo na agilidade, na
dinâmica e na aceleração. O equipamento técnico especial é visível
devido às pinças de travão em
dourado mate com o logótipo M na
face exterior.

□ 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.

BMW M8 COUPÉ.

BMW M8 COMPETITION COUPÉ.

■ A alavanca seletora M com botão
Drivelogic e botão P é agradável ao
tato e extremamente fácil de utilizar.

■ Os frisos exteriores M Shadow
Line, brilhante, com conteúdos
adicionais incluem componentes do
equipamento específicos em preto
e em preto cromado que realçam
discretamente a aparência desportiva do automóvel. Este equipamento
inclui a estrutura da grelha em forma
de rim, as capas dos espelhos
retrovisores exteriores, as inserções
das saídas de ar nas laterais e o
spoiler traseiro.

■ 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. Além disso, a largura dos
encostos dos bancos pode ser ajustada individualmente. O design especial com o logótipo M iluminado
realça as capacidades desportivas
do automóvel.

EQUIPAMENTO EXTERIOR SELECIONADO:
■ Tejadilho em carbono M
■ Jantes de liga leve M
■ Luzes adaptativas LED, incluindo o assistente das luzes de máximos
e os faróis traseiros LED
■ Funcionamento automático da porta da bagageira
■ Sistema de acesso Comfort

■ Equipamento de série

■ Jantes de liga leve BMW 810 M
de raios duplos de 20" em preto
Jet com pneus mistos, 9,5 J x 20
com pneus 275/35 R 20 à frente;
10,5 J x 20 com pneus 285/35 R 20
atrás.

EQUIPAMENTO INTERIOR SELECIONADO:
■ BMW Live Cockpit Professional com navegação e Head-Up Display
■ Bancos desportivos M para o condutor e para o passageiro da frente
■ Pele Merino com conteúdos adicionais
■ Ajuste elétrico dos bancos com função de memória para o condutor
e passageiro da frente
■ Aquecimento dos bancos do condutor e do passageiro da frente
■ Volante M em pele com costuras nas cores M
■ Forro do teto M em Alcantara em Antracite
■ Sistema de som surround Harman Kardon
■ Ar condicionado com controlo automático de 2 zonas
■ Luz ambiente
■ Sistema de carregamento entre os bancos

□ 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

□ Jantes de liga leve BMW 810 M
de raios duplos de 20" em preto
Jet com pneus mistos, 9,5 J x 20
com pneus 275/35 R 20 à frente;
10,5 J x 20 com pneus 285/35 R 20
atrás.

VISÃO GERAL DAS VANTAGENS DA VERSÃO COMPETITION:
■ Dinâmica de condução avançada
■ Potência elevada com performance elevada
■ Direção mais direta e suspensão especialmente afinada para uma
precisão máxima
■ Sistema de escape desportivo M com ponteiras de escape duplas em
preto cromado que se destaca graças a uma sonoridade do motor
particularmente desportiva
□ Jantes de liga leve BMW 813 M de raios em estrela de 20" e elementos
de design exclusivos em preto brilhante que realçam a aparência

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

□ Os bancos desportivos M em carbono com o logótipo M4 iluminado
combinam a leveza e o caráter automobilístico dos bancos desportivos
de competição com a gama de funções dos bancos desportivos M. O
seu contorno oferece o apoio lateral
perfeito e um conforto excecional
em viagens longas. São compatíveis com cintos de segurança multiponto, sendo, portanto, totalmente
adequados para a competição.

□ 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.

BMW M8 GRAN COUPÉ.

■ O volante M em pele com perfil
vincado para os polegares e patilhas
de mudança de velocidade proporciona uma experiência da direção
direta e desportiva e o máximo
controlo. Os botões multifunções
integrados permitem a utilização de
diversos sistemas multimédia e de
assistência ao condutor. Os botões
M1/M2 vermelhos podem ser utilizados para aceder a duas configurações M Drive predefinidas.

■ 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. Além disso, a largura dos
encostos dos bancos pode ser ajustada individualmente. O design especial com o logótipo M iluminado
realça as capacidades desportivas
do automóvel.

BMW M8 COMPETITION GRAN COUPÉ.

□ Jantes de liga leve BMW 811 M de
raios em estrela de 20" em preto Jet
de duas tonalidades, polidas, com
pneus mistos, 9,5 J x 20 com pneus
275/35 R 20 à frente, 10,5 J x 20
com pneus 285/35 R 20 atrás.

■ Incluído no conceito de construção
inteligente de baixo peso, o tejadilho
M em fibra de carbono ajuda a reduzir o peso do veículo. O tejadilho
é composto por plástico reforçado
com fibra de carbono (CFRP) e é
mais leve do que o tejadilho de
série. Desta forma, o centro de
gravidade do veículo é baixado e a
dinâmica de condução aumenta.

□ Os bancos desportivos M em carbono com o logótipo M4 iluminado
combinam a leveza e o caráter automobilístico dos bancos desportivos
de competição com a gama de funções dos bancos desportivos M. O
seu contorno oferece o apoio lateral
perfeito e um conforto excecional
em viagens longas. São compatíveis com cintos de segurança multiponto, sendo, portanto, totalmente
adequados para a competição.
□ Jantes de liga leve BMW 813 M de
raios em estrela de 20" em preto Jet
de duas tonalidades, polidas, com
pneus mistos, 9,5 J x 20 com pneus
275/35 R 20 à frente, 10,5 J x 20
com pneus 285/35 R 20 atrás.

EQUIPAMENTO EXTERIOR SELECIONADO:
■ Tejadilho em carbono M
■ Jantes de liga leve M
■ Luzes adaptativas LED, incluindo o assistente das luzes de máximos
e os faróis traseiros LED
■ Funcionamento automático da porta da bagageira
■ Sistema de acesso Comfort

■ Equipamento de série

EQUIPAMENTO INTERIOR SELECIONADO:
■ BMW Live Cockpit Professional com navegação e Head-Up Display
■ Bancos desportivos M para o condutor e para o passageiro da frente
■ Pele Merino com conteúdos adicionais
■ Ajuste elétrico dos bancos com função de memória para o condutor
e passageiro da frente
■ Aquecimento dos bancos do condutor e do passageiro da frente
■ Volante M em pele com costuras nas cores M
■ Forro do teto M em Alcantara em Antracite
■ Sistema de som surround Harman Kardon
■ Ar condicionado automático com controlo de 4 zonas
■ Luz ambiente
■ Sistema de carregamento entre os bancos

□ 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

VISÃO GERAL DAS VANTAGENS DA VERSÃO COMPETITION:
■ Dinâmica de condução avançada
■ Potência elevada com performance elevada
■ Direção mais direta e suspensão especialmente afinada para uma
precisão máxima
■ Sistema de escape desportivo M com ponteiras de escape duplas em
preto cromado que se destaca graças a uma sonoridade do motor
particularmente desportiva
□ Jantes de liga leve BMW 813 M de raios em estrela de 20" e elementos
de design exclusivos em preto brilhante que realçam a aparência

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

□ Combinação pele Merino/
Alcantara HDJI Preto/laranja Sakhir
contrastante

□ 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.

EQUIPAMENTO

DESTAQUES DO EQUIPAMENTO.

DESTAQUES DO EQUIPAMENTO.

Descubra os destaques do equipamento de série e do equipamento opcional selecionados.

Descubra os destaques do equipamento de série e do equipamento opcional selecionados.

■ O BMW Live Cockpit Professional inclui dois visores de alta qualidade: um visor de controlos de 12,3" e um visor de instrumentos totalmente digital de 12,3".

■ A grelha BMW em forma de rim Iconic Glow cria destaques visuais impressionantes. Com a luz ambiente LED inovadora, permite cenários de luz
sensacionais – por exemplo, durante a condução ou ao abrir e fechar as portas do automóvel.

□ O sistema de som surround Bowers & Wilkins Diamond com três tweeters
de diamante e uma potência de 1125 W oferece um som extraordinário
com qualidade de estúdio em qualquer lugar no automóvel. 12 altifalantes
criteriosamente posicionados garantem uma experiência de som impressionante. Os altifalantes são iluminados, realçando visualmente a fantástica
qualidade de som do sistema.

□ 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. 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 estrutura da grelha dianteira em
forma de rim é em cromado com
brilho pérola, enquanto as barras
verticais são em alumínio mate. As
barras da grelha em forma de rim
do BMW M850i xDrive são em
preto brilhante.

■ 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

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

□ 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.

Descubra os destaques do equipamento de série e do equipamento opcional selecionados.

Descubra os destaques do equipamento de série e do equipamento opcional selecionados.

■ O pack de segurança assistente de condução1 inclui aviso de colisão
dianteira com ativação automática dos travões, o assistente de limite de
velocidade, incluindo o aviso de limite de velocidade e o aviso de proibição
de ultrapassagem e pré-visualização, assim como o aviso de perigo de
colisão com trânsito transversal traseiro. O aviso de alteração de trajetória
e o aviso de alteração de faixa de rodagem com regresso ativo, bem como
o aviso de colisão traseira completam os componentes.

■ Os frisos exteriores, Chromeline incluem a estrutura e as barras da grelha em forma de rim, a inserção das saídas de ar, os caixilhos dos vidros,
incluindo o revestimento dos caixilhos dos vidros e a base dos espelhos retrovisores exteriores e os frisos das ponteiras de escape em cromado brilhante.
Realça a aparência extraordinariamente sofisticada do automóvel.1

□ O assistente de condução Professional2 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.

■ O assistente de estacionamento2 facilita o estacionamento do veículo. A
câmara traseira e o assistente de marcha-atrás auxiliam o condutor durante
a manobra de marcha-atrás. Os sensores de estacionamento ativos oferecem uma maior proteção contra danos causados pelo estacionamento.
O assistente de estacionamento permite estacionar o veículo de forma
totalmente automática, quer seja em paralelo ou em perpendicular à rua,
e permite também sair automaticamente de lugares de estacionamento
paralelos à rua.

□ O assistente de estacionamento Plus2 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, função de travagem de emergência, sensores
de estacionamento ativos, BMW Drive Recorder, assistente de estacionamento com orientação longitudinal e lateral e assistente de marcha-atrás.

■ O inovador conceito de funcionamento do sistema operativo 7 BMW
permite uma utilização ainda mais simples das funções do veículo, por
exemplo, através de voz, do ecrã tátil e do controlador BMW – de forma
muito intuitiva. Para tal, a funcionalidade do controlador BMW foi atualizada.
Assim, o menu das aplicações pode agora ser selecionado diretamente.

■ 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.

1

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

■ Equipamento de série

2

O condutor é responsável por monitorizar constantemente as manobras do
estacionamento automático em conformidade com as regras de trânsito locais.

□ 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

□ Os vidros com proteção solar para
o óculo traseiro e para os vidros traseiros são escurecidos e impedem
o aquecimento do interior quando
exposto à incidência direta dos raios
solares. Os vidros mais escurecidos
atrás dos pilares B absorvem mais
luz solar. Os vidros escurecidos não
afetam a visibilidade para o exterior
e protegem os bancos traseiros dos
olhares mais curiosos.

□ Incluído no conceito de construção inteligente de baixo peso, o tejadilho
M em fibra de carbono2 ajuda a reduzir o peso do veículo. O tejadilho é
composto por plástico reforçado com fibra de carbono (CFRP) e é mais leve
do que o tejadilho de série. Desta forma, o centro de gravidade do veículo
diminui e a dinâmica de condução aumenta.

1

Não disponível em combinação com os frisos exteriores BMW Individual Shadow Line,
brilhante, com componentes adicionais. O BMW M850i xDrive vem equipado com
capas dos espelhos retrovisores exteriores M e barras da grelha em forma de rim em
preto brilhante.

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

□ Quando aberto, o teto de abrir panorâmico elétrico com função de
deslizamento e elevação oferece uma sensação extraordinária de ar livre;
quando fechado, cria um ambiente claro e pleno de luz no interior. Pode
abri-lo e fechá-lo ao toque num botão ou com a chave do veículo. Está
equipado com uma cortina e um defletor de vento. Proporciona ainda uma
aparência em vidro contínua, desde a dianteira até ao óculo traseiro.

2

Equipamento de série para o BMW M8 Coupé e BMW M8 Gran Coupé. Não disponível
para o BMW M8 Cabrio.

□ 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.
Descubra os destaques do equipamento de série e do equipamento opcional selecionados.
■ A função de carregamento entre os bancos permite flexibilidade no interior.
Ambos os encostos dos bancos traseiros podem ser individualmente rebatidos na proporção 50:50, o que permite transportar objetos volumosos,
como sacos de golfe ou esquis e uma prancha de snowboard. O sistema
de carregamento entre os bancos é facilmente desbloqueado através de
um gancho na bagageira.

■ As opções de arrumação incluem, entre outros, um porta-luvas, bolsas
nas portas dianteiras, um tabuleiro de arrumação na consola central, bem
como um compartimento de arrumação no apoio de braços dianteiro.

■ Através de numerosas luzes LED, a luz ambiente cria um ambiente luminoso agradável no interior e uma sensação especial de espaço no escuro. As
cores, a luminosidade e os ambientes podem ser ajustados individualmente. O equipamento inclui luzes de contorno e do compartimento para mapas,
assim como guias de luz na consola central.

■ As luzes adaptativas LED incluem as luzes de médios, as luzes de máximos antiencandeamento (BMW Selective Beam) e os indicadores de mudança de direção com tecnologia totalmente LED. O equipamento integra
ainda a iluminação em curva, as luzes de condução diurna e as luzes
adaptativas com distribuição variável da luz, para uma iluminação excelente
da estrada e uma melhor visibilidade à noite.

□ A aplicação em vidro “CraftedClarity” exclusiva inclui componentes de
design minuciosamente elaborados à mão em vidro cristal em Smoky
Quartz que melhoram significativamente a aparência e o toque do interior.
Os detalhes no controlador BMW e no botão Start/Stop são em vidro fino.
A alavanca seletora apresenta também um cristal extravagante coroado
por um “8” meticulosamente elaborado e iluminado. O interior do veículo
é assim aperfeiçoado de forma muito especial e, em simultâneo, expressa
os elevados padrões do proprietário.

□ O Pack Desportivo M Pro confere ao veículo um toque ainda mais desportivo com componentes de design em preto, como o sistema de travagem
desportivo M, jantes de liga leve BMW M com mais 1 polegada e muitos
outros.

□ No modo de luzes de máximos, o BMW Laserlight permite iluminar até
um alcance de 600 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.

■ Ao entrarem no automóvel – o
condutor e o passageiro da frente
são recebidos pelas soleiras M1 com
designação “M850i”.

1

De série para o BMW M850i xDrive.

■ 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

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

□ 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.
PERFORMANCE.

DESTAQUES DO EQUIPAMENTO.
PERFORMANCE.

□ Os frisos exteriores M Shadow Line, brilhante, com conteúdos adicionais1 integram vários elementos da carroçaria em preto mate e em preto brilhante.

□ A suspensão adaptativa M Professional1 garante uma estabilidade de condução e dinâmica otimizadas através do controlo ativo das oscilações da
carroçaria.

■ Além do forro do teto M em
Antracite de série, os pilares da
carroçaria, as palas para-sol e as
pegas no teto são também em
Antracite e dão um ambiente
desportivo ao interior.

□ Os cintos de segurança M com
pré-tensores e limitadores de força
apresentam um refinado destaque
tecido nas cores M clássicas e sublinham a elevada qualidade e o ambiente desportivo do interior.

■ Discos de travão de grandes
dimensões são a marca do sistema
de travagem desportivo M de alta
performance, juntamente com as
suas exclusivas pinças de travão em
preto brilhante com a designação M.

■ 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 spoiler traseiro M2 realça o perfil desportivo do automóvel e reduz as
indesejadas forças de elevação. Criando uma força descendente no eixo
traseiro, confere maior estabilidade de condução ao veículo.

□ 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. 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.

Disponível apenas em combinação com o Pack Desportivo M Pro, pack M Performance
ou pack M Competition.
2
Disponível apenas para o BMW M850i xDrive e para o BMW M8.

1

■ 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

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

Disponível apenas em combinação com o BMW M850i xDrive Cabrio e o
BMW M850i xDrive Coupé. Disponível para todas as motorizações do Gran 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.

JANTES E PNEUS.

CORES EXTERIORES.

■ Jantes de liga leve BMW 895 M de raios duplos de 20" em preto Jet de duas tonalidades, polidas, com pneus mistos Performance, 8 J x 20 com pneus
245/35 R 20 à frente, 9 J x 20 com pneus 275/30 R 20 atrás.1

□ Jantes de liga leve BMW 728 M
de raios em Y de 20" em preto Jet
com pneus mistos Performance,
8 J x 20 com pneus 245/35 R 20
à frente, 9 J x 20 com pneus
275/30 R 20 atrás.

□ Jantes de liga leve BMW 728 M
de raios em Y de 20" em preto Jet
de duas tonalidades, polidas, com
pneus mistos Performance, 8 J x 20
com pneus 245/35 R 20 à frente,
9 J x 20 com pneus 275/30 R 20
atrás.

□ Jantes de liga leve BMW Individual 730 I de raios em V 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.

SÓLIDAS

METALIZADAS

■ 300 Branco Alpine sólida

□ A96 Branco Mineral metalizada

□ C4W Cinza Skyscraper metalizada

□ C31 Azul Portimao M metalizada

□ C4E Verde Sanremo metalizada

□ C1X Laranja Sunset metalizada

□ 475 Preto Sapphire metalizada

□ 416 Preto Carbon M metalizada

□ X1G Azul Frozen Tanzanite
BMW Individual metalizada

□ C5A Cinza Frozen Pure
BMW Individual metalizada

□ C36 Cinza Dravite
BMW Individual metalizada

BMW INDIVIDUAL

□ Jantes de liga leve BMW 894 M
de raios duplos 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.

□ C3Z Azul Tanzanite
BMW Individual metalizada

CORES ESPECIAIS BMW INDIVIDUAL
[ Amostras de cores ] Estas amostras de
cores deverão dar-lhe uma primeira impressão das cores e materiais disponíveis
para o seu BMW. No entanto, a experiência
tem demonstrado que as versões impressas das cores exteriores e das cores dos
estofos nem sempre reproduzem fielmente
a verdadeira cor dos originais. Por isso,
para se informar acerca das suas preferências de cores, recomendamos que
contacte o seu Concessionário BMW, que
terá todo o gosto em em apresentar-lhe
as amostras originais e em ajudá-lo nos
pedidos especiais.

■ Jantes de liga leve BMW 727 M de
raios duplos de 19" em cinza Orbit
de duas tonalidades, 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.

□ C57 Vermelho Aventurine
BMW Individual metalizada

1

□ Cor exterior exclusiva branco
Frozen Brilliant BMW Individual
metalizada

□ Cor exterior exclusiva branco
Brilliant BMW individual metalizada

De série para o BMW M850i xDrive.

■ 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

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

□ 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.

CORES INTERIORES.

CORES INTERIORES.

CORES DOS ESTOFOS

BMW INDIVIDUAL

FRISOS INTERIORES

■ Pele Merino com conteúdos adicionais LKMI
Preto/debrum M

■ Pele Merino BMW Individual com conteúdos
adicionais VAEX Branco Ivory

□ Pele Merino BMW Individual com conteúdos
adicionais VAHX Azul Night/preto

■ Frisos interiores M em alumínio Trace escuro

□ Frisos interiores M em fibra de carbono

BMW INDIVIDUAL

□ Pele Merino BMW Individual com conteúdos
adicionais VAHY Tartufo/preto

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

□ Pele Merino BMW Individual com conteúdos
adicionais VARI Cognac

□ Frisos interiores em madeira nobre Fineline
com efeito cobre brilhante

□ Pele Merino BMW Individual com conteúdos
adicionais VASW Preto

□ Pele integral Merino BMW Individual ZBRI
Cognac

□ Pele integral Merino BMW Individual ZBSW
Preto

□ Pele integral Merino BMW Individual ZBEX
Branco Ivory

□ Pele integral Merino BMW Individual ZBHX
Azul Night/preto

□ Pele integral Merino BMW Individual ZBHY
Tartufo/preto

□ Pele integral Merino BMW Individual ZBHZ
Vermelho Fiona/preto

□ Pele integral Merino BMW Individual ZBEI
Branco Ivory/azul Night1

□ Pele integral Merino BMW Individual ZBEJ
Branco Ivory/Tartufo

1

□ Frisos interiores em madeira nobre de freixo
em cinza metalizada brilhante

□ Frisos interiores BMW Individual em preto Piano

□ Frisos interiores BMW Individual em madeira
nobre de freixo em preto com efeito prata
brilhante

Disponível apenas em combinação com o volante em pele BMW Individual.

■ 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

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

□ 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.

CORES EXTERIORES DO BMW M8. AUTOMÓVEIS BMW M.

CORES INTERIORES DO BMW M8. AUTOMÓVEIS BMW M.

CORES EXTERIORES

CORES DOS ESTOFOS

■ 300 Branco Alpine sólida

□ C4G Verde Isle of Man M metalizada

□ C1K Azul Marina Bay M metalizada

□ Pele Merino com conteúdos adicionais
LKSW Preto

■ Pele Merino bicolor com conteúdos adicionais
LKA9 Silverstone

□ Combinação pele Merino/Alcantara
HEJA Preto/bege Midrand contrastante

□ C4W Cinza Skyscraper metalizada

□ C4P Cinza Brooklyn M metalizada

□ 475 Preto Sapphire metalizada

□ Combinação pele Merino/Alcantara
HDJI Preto/laranja Sakhir contrastante

□ Pele integral Merino X3A9 Silverstone

□ Pele Integral Merino X3DA Laranja Sakhir

□ C3Z Azul Tanzanite BMW Individual metalizada

□ X1G Azul Frozen Tanzanite BMW Individual
metalizada

□ Pele integral Merino X3JQ Bege Midrand

□ Pele integral Merino X3JT Castanho Taruma

□ Pele integral Merino X3SW Preto

BMW INDIVIDUAL

□ C57 Vermelho Aventurine BMW Individual
metalizada

BMW INDIVIDUAL

□ C5A Cinza Frozen Pure BMW Individual
metalizada

FRISOS INTERIORES

□ Pele integral Merino BMW Individual
ZBEI Branco Ivory/azul Night1

□ C36 Cinza Dravite BMW Individual metalizada

JANTES E PNEUS

□ Frisos interiores em madeira nobre de freixo
em cinza metalizada brilhante

BMW INDIVIDUAL

■ Frisos interiores M em fibra de carbono
□ Jantes de liga leve BMW 810 M
de raios duplos de 20" em preto
Jet com pneus mistos, 9,5 J x 20
com pneus 275/35 R 20 à frente;
10,5 J x 20 com pneus 285/35 R 20
atrás.

□ Jantes de liga leve BMW 811 M de
raios em estrela de 20" em preto Jet
de duas tonalidades, polidas, com
pneus mistos, 9,5 J x 20 com pneus
275/35 R 20 à frente, 10,5 J x 20
com pneus 285/35 R 20 atrás.

□ Jantes de liga leve BMW 813 M de
raios em estrela de 20" em preto Jet
de duas tonalidades, polidas, com
pneus mistos, 9,5 J x 20 com pneus
275/35 R 20 à frente, 10,5 J x 20
com pneus 285/35 R 20 atrás.

□ Jantes de liga leve BMW 813 M
de raios em estrela de 20" em cinza
Black de duas tonalidades, polidas,
com pneus mistos, 9,5 J x 20 com
pneus 275/35 R 20 à frente,
10,5 J x 20 com pneus 285/35 R 20
atrás.
1

■ Equipamento de série

□ Pele integral Merino BMW Individual
ZBEJ Branco Ivory/Tartufo

□ 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

Disponível apenas em combinação com o volante em pele BMW Individual.

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

□ Frisos interiores BMW Individual em madeira
nobre de freixo em preto com efeito prata brilhante

□ Frisos interiores BMW Individual em preto Piano

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.

□ 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.

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.

DADOS TÉCNICOS E SERVIÇOS

DADOS TÉCNICOS.

DADOS TÉCNICOS.

BMW Série 8 Cabrio

840i

M850i xDrive

840d xDrive4

Gasolina

Gasolina

Diesel

6/4

8/4

6/4

2998

4395

2993

245 (333)/5500–6250

390 (530)/5500–6000

250 (340)/4400

500/1700–4000

750/1800–4600

700/1750–2250

BMW Série 8 Cabrio

Configuração da tração
Cilindros/válvulas por cilindro
Cilindrada

cm³

Potência

kW (cv)/rpm

Binário máximo

Nm/rpm

Transmissão

Automática

Automática

Automática

Tração às rodas traseiras

Tração integral

Tração integral

kW (cv)

–

–

8 (11)

Nm

–

–

–5

seg.

5,5

4,1

5,1

km/h

2506

2506

2506

l/100 km

8,4–8,8

10,8–11,0

6,7–7,0

g/km

191–201

247–249

175–183

Comprimento/Largura/Altura

mm

4851/1902/1345

4851/1902/1345

4851/1902/1345

Distância entre eixos

mm

2822

2822

2822

kg

1915

2125

2100

Configuração da tração

1345

Motor de combustão

Motor elétrico
Potência máxima
Binário máximo
Performance

2

0–100 km/h
Velocidade máxima

1627

1642

1902

2137

Consumo de combustível / Emissões de CO23
Consumo de combustível combinado (WLTP)
Emissões de CO2 combinadas (WLTP)

Volume da bagageira

l

350–280

350–280

350–280

Volume do depósito de combustível

l

68

68

66

882

Tara UE1

988

Dimensões/peso

953

2822

1076

Os valores da performance, consumo de combustível e emissões de CO2 referem-se a veículos com 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. Os valores de consumo de combustível aplicam-se a veículos
que utilizam combustíveis de referência de acordo com o Regulamento Europeu (UE) 715/2007. O funcionamento é também possível com combustível 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
O consumo de combustível, as emissões de CO2, o consumo de energia e a autonomia elétrica apresentados são determinados de acordo com o processo de medição tal como
definido pelo Regulamento Europeu (CE) 715/2007 na versão aplicável. Em caso de intervalos de valores, os dados determinados pelo WLTP têm em consideração o equipamento
opcional (neste caso, disponível no mercado alemão). No caso de veículos recentemente homologados, desde 1 de janeiro de 2021, apenas os dados de acordo com o WLTP são
considerados oficiais. Para mais informação sobre os procedimentos de teste NEDC e WLTP, consulte www.bmw.com/wltp
4
Esta versão do motor não está disponível em todos os países. Para obter mais informações, contacte o seu Ponto de Serviço Autorizado BMW.
5
Valores provisórios; os valores em falta não se encontravam disponíveis no momento da publicação.
6
Limitada eletronicamente.

1185

1534

4851

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

DADOS TÉCNICOS.

DADOS TÉCNICOS.

BMW Série 8 Coupé

840i

M850i xDrive

840d xDrive4

Gasolina

Gasolina

Diesel

6/4

8/4

6/4

2998

4395

2993

245 (333)/5500–6250

390 (530)/5500–6000

250 (340)/4400

500/1700–4000

750/1800–4600

700/1750–2250

BMW Série 8 Coupé

Configuração da tração
Cilindros/válvulas por cilindro
Cilindrada

cm³

Potência

kW (cv)/rpm

Binário máximo

Nm/rpm

Transmissão

Automática

Automática

Automática

Tração às rodas traseiras

Tração integral

Tração integral

kW (cv)

–

–

8 (11)

Nm

–

–

–5

seg.

5,2

3,9

4,8

km/h

2506

2506

2506

l/100 km

8,2–8,6

10,6–10,8

6,5–6,8

g/km

186–196

242–245

170–179

Comprimento/Largura/Altura

mm

4851/1902/1346

4851/1902/1346

4851/1902/1346

Distância entre eixos

mm

2822

2822

2822

kg

1805

2005

1990

Volume da bagageira

l

420

420

420

Volume do depósito de combustível

l

68

68

66

Configuração da tração

1346

Motor de combustão

Motor elétrico
Potência máxima
Binário máximo
Performance

2

0–100 km/h
Velocidade máxima

1627

1642

1902

2137

Consumo de combustível / Emissões de CO23
Consumo de combustível combinado
Emissões de CO2 combinadas

854

Tara UE1

987

Dimensões/peso

953

2822

1076

Os valores da performance, consumo de combustível e emissões de CO2 referem-se a veículos com 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. Os valores de consumo de combustível aplicam-se a veículos
que utilizam combustíveis de referência de acordo com o Regulamento Europeu (UE) 715/2007. O funcionamento é também possível com combustível 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
O consumo de combustível, as emissões de CO2, o consumo de energia e a autonomia elétrica apresentados são determinados de acordo com o processo de medição tal como
definido pelo Regulamento Europeu (CE) 715/2007 na versão aplicável. Em caso de intervalos de valores, os dados determinados pelo WLTP têm em consideração o equipamento
opcional (neste caso, disponível no mercado alemão).
No caso de veículos recentemente homologados, desde 1 de janeiro de 2021, apenas os dados de acordo com o WLTP são considerados oficiais. Para mais informação sobre os
procedimentos de teste NEDC e WLTP, consulte www.bmw.com/wltp
4
Esta versão do motor não está disponível em todos os países. Para obter mais informações, contacte o seu Ponto de Serviço Autorizado BMW.
5
Valores provisórios; os valores em falta não se encontravam disponíveis no momento da publicação.
6
Limitada eletronicamente.

1185

1534

4851

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

DADOS TÉCNICOS.

DADOS TÉCNICOS.

BMW Série 8 Gran Coupé

840i

M850i xDrive

840d xDrive4

Gasolina

Gasolina

Diesel

6/4

8/4

6/4

2998

4395

2993

245 (333)/5500–6250

390 (530)/5500–6000

250 (340)/4400

500/1700–4000

750/1800–4600

700/1750–2250

BMW Série 8 Gran Coupé

Configuração da tração
Cilindros/válvulas por cilindro
Cilindrada

cm³

Potência

kW (cv)/rpm

Binário máximo

Nm/rpm

Transmissão

Automática

Automática

Automática

Tração às rodas traseiras

Tração integral

Tração integral

kW (cv)

–

–

8 (11)

Nm

–

–

–5

seg.

5,4

3,9

5,0

km/h

2506

2506

2506

l/100 km

8,4–8,9

10,8–11,0

6,7–7,1

g/km

191–203

246–251

174–186

Comprimento/Largura/Altura

mm

5082/1932/1407

5082/1932/1407

5082/1932/1407

Distância entre eixos

mm

3023

3023

3023

kg

1890

2085

2070

Volume da bagageira

l

440

440

440

Volume do depósito de combustível

l

68

68

66

Configuração da tração

1407

Motor de combustão

Motor elétrico
Potência máxima
Binário máximo
Performance

2

0–100 km/h
Velocidade máxima

1627

1671

1932

2137

Consumo de combustível / Emissões de CO23
Consumo de combustível combinado
Emissões de CO2 combinadas

Tara UE1

953

943

1031

Dimensões/peso

3023

1106

Os valores da performance, consumo de combustível e emissões de CO2 referem-se a veículos com 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. Os valores de consumo de combustível aplicam-se a veículos
que utilizam combustíveis de referência de acordo com o Regulamento Europeu (UE) 715/2007. O funcionamento é também possível com combustível 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
O consumo de combustível, as emissões de CO2, o consumo de energia e a autonomia elétrica apresentados são determinados de acordo com o processo de medição tal como
definido pelo Regulamento Europeu (CE) 715/2007 na versão aplicável. Em caso de intervalos de valores, os dados determinados pelo WLTP têm em consideração o equipamento
opcional (neste caso, disponível no mercado alemão). No caso de veículos recentemente homologados, desde 1 de janeiro de 2021, apenas os dados de acordo com o WLTP são
considerados oficiais. Para mais informação sobre os procedimentos de teste NEDC e WLTP, consulte www.bmw.com/wltp
4
Esta versão do motor não está disponível em todos os países. Para obter mais informações, contacte o seu Ponto de Serviço Autorizado BMW.
5
Valores provisórios; os valores em falta não se encontravam disponíveis no momento da publicação.
6
Limitada eletronicamente.

1454

1520

5082

Todas as dimensões dos desenhos técnicos estão em milímetros e podem variar consoante a versão e o equipamento.
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BMW M8
Cabrio*

BMW M8
Competition
Cabrio

BMW M8
Coupé*

BMW M8
Competition
Coupé

BMW M8
Gran Coupé*

BMW M8
Competition
Gran Coupé

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina

8/4

8/4

8/4

8/4

8/4

8/4

4395

4395

4395

4395

4395

4395

BMW Série 8 Cabrio

Configuração da tração
Cilindros/válvulas por cilindro
Cilindrada
Potência
Binário máximo

cm³
kW (cv)/rpm

441 (600)/6000

460 (625)/6000

441 (600)/6000

460 (625)/6000

441 (600)/6000

460 (625)/6000

Nm/rpm

750/1800–5600

750/1800–5860

750/1800–5600

750/1800–5860

750/1800–5600

750/1800–5860

Automática

Automática

Automática

Automática

Automática

Automática

Tração integral

Tração integral

Tração integral

Tração integral

Tração integral

Tração integral

Transmissão
Configuração da tração

1353

Motor de combustão

Performance2
0–100 km/h

seg.

3,4

3,3

3,3

3,2

3,3

3,2

km/h

2504

2504

2504

2504

2504

2504

l/100 km

11,5–11,6

11,5–11,6

11,3–11,4

11,3–11,4

11,5–11,6

11,5–11,6

g/km

264–255

264–255

259–260

259–260

262–265

262–265

Comprimento/Largura/Altura

mm

4867/1907/1353

4867/1907/1353

4867/1907/1362

4867/1907/1362

5098/1943/1420

5098/1943/1420

Distância entre eixos

mm

2827

2827

2827

2827

3027

3027

kg

2100

2100

1975

1975

2070

2070

Velocidade máxima

Consumo de combustível / Emissões de CO23
Consumo de combustível
combinado (WLTP)
Emissões de CO2
combinadas (WLTP)

1627

1632

1907

2137

Volume da bagageira

l

280–350

280–350

420

420

440

440

Volume do depósito de
combustível

l

68

68

68

68

68

68

950

882

Tara UE1

988

Dimensões/peso

2827

1090

Os valores da performance, consumo de combustível e emissões de CO2 referem-se a veículos com 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. Os valores de consumo de combustível aplicam-se a veículos
que utilizam combustíveis de referência de acordo com o Regulamento Europeu (UE) 715/2007. O funcionamento é também possível com combustível 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
O consumo de combustível, as emissões de CO2, o consumo de energia e a autonomia elétrica apresentados são determinados de acordo com o processo de medição tal como
definido pelo Regulamento Europeu (CE) 715/2007 na versão aplicável. Em caso de intervalos de valores, os dados determinados pelo WLTP têm em consideração o equipamento
opcional (neste caso, disponível no mercado alemão). No caso de veículos recentemente homologados, desde 1 de janeiro de 2021, apenas os dados de acordo com o WLTP são
considerados oficiais. Para mais informação sobre os procedimentos de teste NEDC e WLTP, consulte www.bmw.com/wltp
4
Limitada eletronicamente.
* 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.

1185

1534

4867

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

BMW Série 8 Coupé

BMW Série 8 Gran Coupé

1420
1420

1660
1660 1660

1907

2137

1943
1943 1943

2137
2137 2137

1090

3027
3027 3027

1121
1121 1121

1454

1454
1454

1520

1185

Todas as dimensões dos desenhos técnicos estão em milímetros e podem variar consoante a versão e o equipamento.
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2827
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1626 1626
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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 por até 5
anos.

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.

O BMW Group tem estado no topo de classificações independentes e de classificações que avaliam a
sustentabilidade durante um longo período de tempo. Estes sucessos e desafios crescentes em proteger
o mundo onde vivemos encorajam-nos a incorporar a sustentabilidade como ponto principal na nossa
estratégia corporativa. O desenvolvimento de conceitos de automóveis eficientes, o estabelecimento
de processos de produção ecológicos e a implementação de processos sustentáveis nos nossos
fornecedores são parte integrante da nossa filosofia de construção. As tecnologias que aumentam a
eficiência, como o BMW EfficientDynamics e a eletrificação consistente, permitiram-nos reduzir mais
de 50% das emissões de CO2 da nossa frota europeia de veículos entre 1995 e 2020. Adicionalmente,
entre 2006 e 2020, reduzimos 31% do consumo de água e 38% do consumo de energia utilizadas
pelas nossas fábricas. A nossas fábricas em todo o mundo utilizam apenas energia ecológica. A partir
de 2021, as nossas fábricas têm vindo a produzir carbono neutro completo. Além disso, cada um dos
nossos automóveis foi desenvolvido para uma reciclagem simples ou económica no final da sua longa
vida útil. Contacte o seu Concessionário BMW para obter informações sobre a entrega do seu veículo
em fim de vida. Para saber mais, aceda aos nossos Web sites.

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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