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MENOS EMISSÕES. MAIS PRAZER DE CONDUÇÃO.

Pelo prazer
de conduzir

BMW SÉRIE 3 GRAN TURISMO.
Em 2016, a marca BMW celebra o seu centésimo
aniversário. Saiba mais em www.next100.bmw

MODELO APRESENTADO.
04 BMW SÉRIE 3 GRAN TURISMO 340i COM A VERSÃO
DESPORTIVA M:
Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de seis cilindros em
linha com 240 kW (326 cv), jantes de liga leve BMW 598 M de
raios duplos de 19" com pneus mistos, cor exterior azul Estoril
metalizada, bancos em pele Dakota em preto com costuras
contrastantes em azul e friso interior em alumínio Hexagon com
linha de realce em azul mate.

Para obter mais informações sobre o consumo de combustível e as emissões de CO2, consulte as
páginas 48 I 49 ou contacte o seu Concessionário BMW.
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ESPAÇO E
CARÁTER DESPORTIVO.

Interação perfeita entre espaço e caráter desportivo:
a versatilidade funcional e a pura dinâmica
fundem-se no novo BMW Série 3 Gran Tursimo. É um
conjunto completo, que alia um design estilo coupé
ao mais elevado nível de conforto. Novo BMW Série 3
Gran Turismo – fascínio em espaço e forma.

VISTA TRASEIRA
IMPONENTE.
Linhas marcantes, superfícies bem definidas e farolins
LED em forma de L clássica – o perfil marcadamente
desportivo do novo BMW Série 3 Gran Turismo. A lateral
do automóvel também se destaca pelas portas sem aros
nos vidros e pela linha de tejadilho, ligeiramente inclinada
até à traseira, acentuadas pelas linhas dinâmicas que
fluem até à dianteira. Puro dinamismo inovador – de todas
as perspetivas.

CONFIE NOS SEUS OLHOS.
E NO SEU AUTOMÓVEL.
Os opcionais faróis LED com controlo de iluminação
em curva do novo BMW Série 3 Gran Turismo
proporcionam a melhor visibilidade e aumentam a
segurança. Posicionados ao lado da clássica grelha
BMW em forma de rim não só realçam o caráter
desportivo como também destacam a presença
marcante do automóvel. Prazer de conduzir aliado à
visibilidade perfeita – no novo BMW Série 3 Gran Turismo.

ESPAÇO PARA A CONDUÇÃO DINÂMICA.

E a eficiência. Tecnologias inteligentes, como os motores BMW TwinPower Turbo, permitem ao novo BMW Série 3 Gran Turismo
levar a dinâmica de condução ao máximo enquanto reduzem o consumo de combustível ao mínimo. Sempre com espaço de
mobilidade. A suspensão adaptável permite uma tração mais desportiva e o spoiler traseiro ativo garante uma melhor aderência
ao piso. Eficiente, aerodinâmico – o novo BMW Série 3 Gran Turismo.

CONFORTO QUE SUPERA
TUDO. EXCETO O PRAZER
DE CONDUZIR.
Ao entrar no novo BMW Série 3 Gran Turismo depara-se
de imediato com o mais alto nível de conforto: a posição
de condução elevada e o interior generoso permitem uma
liberdade de movimentos excelente, mesmo durante a
condução. O sistema de informação e lazer personalizado
é outro dos pontos fortes, graças aos Serviços
BMW ConnectedDrive e aos sofisticados sistemas de
navegação. Tudo combinado com pormenores especiais,
como a luz ambiente e os detalhes em cromado de
elevada qualidade na consola central, dá a sensação de
uma viagem perfeita no novo BMW Série 3 Gran Turismo.

SEMPRE A MELHOR
IMPRESSÃO ASSIM QUE
ABRE A PORTA.
O conceito de bagageira flexível do novo BMW Série 3 Gran Turismo
vai sempre ao encontro das suas necessidades. A abertura e o
fecho da porta traseira, por exemplo, tornam-se mais fáceis graças
ao funcionamento automático da porta traseira. É também possível
criar mais espaço de arrumação rebatendo os encostos dos bancos
traseiros na divisão 40:20:40. Os encostos podem ser rebatidos a
partir da bagageira através da função de libertação. Existe espaço
para tudo – para todos os dias e para a próxima aventura –
no novo BMW Série 3 Gran Turismo.

INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA.
MOTORES BMW TWIN POWER TURBO: A essência do BMW EfficientDynamics.
BMW EFFICIENT DYNAMICS: Mais prazer de condução, menos consumo de combustível.
BMW CONNECTED DRIVE: Serviços, aplicações e assistência ao condutor.
CHASSIS: Sistemas inovadores que aumentam o prazer de conduzir.
SEGURANÇA: Tecnologia avançada.
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Motores BMW TwinPowerTurbo.
A essência do BMW EfficientDynamics.

Graças à tecnologia BMW TwinPower Turbo, a nova geração de motores BMW a gasolina e diesel da gama
BMW EfficientDynamics proporciona uma performance ágil e respostas diretas, inclusivamente a baixas rotações.
Simultaneamente, apresenta valores reduzidos em termos de consumo de combustível e emissões. A otimização
da eficiência e da dinâmica garante uma sensação de prazer de conduzir ainda mais intensa.
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BMW 340i/340i xDrive

BMW 335d xDrive

╸Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de seis cilindros em
linha com 240 kW (326 cv) e 450 Nm de binário
╸Aceleração 0 –100 km/h: [5,1] segundos (xDrive: [5,0] segundos);
velocidade máxima: [2502] km/h (xDrive: [2502] km/h)
╸Consumo de combustível combinado:
[7,0 –7,3] litros/100 km1 (xDrive [7,4 –7,7] l/100km1)
╸Emissões de CO2 combinadas:
[159 –166] g/km1 (xDrive [168 –175] g/km1)

╸Motor diesel BMW TwinPower Turbo de seis cilindros em linha
com 230 kW (313 cv) e 630 Nm de binário
╸Aceleração 0 –100 km/h: [4,9] segundos;
velocidade máxima: [2502] km/h
╸Consumo de combustível combinado: [5,6 – 5,7] litros/100 km1
╸Emissões de CO2 combinadas: [148–151] g/km1

BMW 330i/330i xDrive

BMW 330d/330d xDrive

╸Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de quatro cilindros
com 185 kW (252 cv) e 350 Nm de binário
╸Aceleração 0 –100 km/h: [6,1] segundos (xDrive: [6,2] segundos);
velocidade máxima: [2502] km/h (xDrive: [2502] km/h)
╸Consumo de combustível combinado:
[5,9 – 6,2] litros/100 km1 (xDrive [6,3 – 6,7] l/100km1)
╸Emissões de CO2 combinadas:
[134 –141] g/km1 (xDrive [145 –152] g/km1)

╸Motor diesel BMW TwinPower Turbo de seis cilindros em linha
com 190 kW (258 cv) e 560 Nm de binário
╸Aceleração 0 –100 km/h: [5,7] segundos (xDrive: [5,4] segundos);
velocidade máxima: [2502] km/h (xDrive: [2502] km/h)
╸Consumo de combustível combinado:
[5,1 – 5,3] litros/100 km1 (xDrive [5,4 – 5,6] l/100km1)
╸Emissões de CO2 combinadas:
[135 –139] g/km1 (xDrive [142–146] g/km1)

BMW 320i/320i xDrive

BMW 325d

╸Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de quatro cilindros
com 135 kW (184 cv) e 270 Nm de binário
╸Aceleração 0 –100 km/h: 8,0 [8,1] segundos
(xDrive: 8,1 [8,4] segundos);
velocidade máxima: 230 [229] km/h (xDrive: 227 [224] km/h)
╸Consumo de combustível combinado:
6,1 – 6,4 [5,8 – 6,1] litros/100 km1 (xDrive 6,7–7,1 [6,3 – 6,6] l/100km1)
╸Emissões de CO2 combinadas:
139 –146 [132 –139] g/km1 (xDrive 154 –161 [144 –151] g/km1)

╸Motor diesel BMW TwinPower Turbo de quatro cilindros com
165 kW (224 cv) e 450 Nm de binário
╸Aceleração 0 –100 km/h: [6,4] segundos;
velocidade máxima: [240] km/h
╸Consumo de combustível combinado: [4,7– 5,0] litros/100 km1
╸Emissões de CO2 combinadas: [124 –131] g/km1
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Potente e eficiente – o BMW 340i
com tecnologia BMW TwinPower Turbo.

BMW 320d/320d xDrive
╸Motor diesel BMW TwinPower Turbo de quatro cilindros com
140 kW (190 cv) e 400 Nm de binário
╸Aceleração 0 –100 km/h: 7,8 [7,7] segundos
(xDrive: 7,8 [7,7] segundos);
velocidade máxima: 230 [226] km/h (xDrive: 230 [225] km/h)
╸Consumo de combustível combinado:
4,6 – 4,8 [4,3 – 4,6] litros/100 km1 (xDrive 4,8 – 5,1 [4,5 – 4,8] l/100km1)
╸Emissões de CO2 combinadas:
120 –127 [113 –120] g/km1 (xDrive 126 –133 [119 –126] g/km1)

MOTOR A GASOLINA BMW TWIN POWER TURBO DE SEIS CILINDROS EM LINHA 340i.
Potência sem limites, funcionamento suave e uma sonoridade emocionante são as marcas distintivas do motor a gasolina
BMW TwinPower Turbo de seis cilindros em linha, um representante da geração mais recente da gama de motores
BMW EfficientDynamics. Com Duplo-VANOS, Valvetronic, injeção de alta precisão e um turbocompressor TwinScroll,
debita 240 kW (326 cv) e tem um consumo médio combinado de 7,0 – 7,3 litros aos 100 km.

BMW 318d
╸Motor diesel BMW TwinPower Turbo de quatro cilindros com
110 kW (150 cv) e 320 Nm de binário
╸Aceleração 0 –100 km/h: 9,3 [9,2] segundos;
velocidade máxima: 210 km/h [210] km/h
╸Consumo de combustível combinado:
4,5 – 4,7 [4,3 – 4,5] l/100km1)
╸Emissões de CO2 combinadas: 117–123 [112–119] g/km1)

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MENOS EMISSÕES. MAIS PRAZER DE CONDUÇÃO.

1
2

O consumo de combustível e as emissões de CO2 variam consoante o tamanho dos pneus selecionados (o valores superiores referem-se a versões com jantes opcionais).
Para mais informações, consulte as páginas 48 | 49 ou contacte o seu Concessionário BMW.
Limitada eletronicamente.

Os valores da performance, consumo de combustível e emissões de CO2 são relativos a veículos com transmissão de série. Os valores entre [ ] aplicam-se aos veículos equipados com
transmissão Steptronic.
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BMW EfficientDynamics

Menos emissões. Mais prazer de condução.
O BMW EfficientDynamics é a estratégia desenvolvida pela BMW para minimizar o consumo de combustível e as emissões
de CO2 que visa, simultaneamente, aumentar a dinâmica e o prazer de conduzir. Trata-se de uma tecnologia abrangente
que engloba a cadeia cinemática, a gestão da energia e o conceito global do veículo – e está incluída de série em todos os
automóveis BMW.

CADEIA CINEMÁTICA.
Os motores a gasolina BMW TwinPower Turbo de nova geração dispõem de um débito de potência extraordinariamente
ágil e uma excelente capacidade de resposta, mesmo a baixas rotações. Ao mesmo tempo, são mais eficientes, com menos
emissões e têm uma melhor performance que os seus antecessores.
A geração mais recente de motores diesel BMW TwinPower Turbo é caracterizada pela impressionante resposta e pela
transmissão de potência ágil a qualquer rotação. São também excecionalmente dinâmicos, económicos e com emissões
reduzidas.
CONCEITO GLOBAL.
A construção inteligente de baixo peso na BMW significa que é utilizado o material correto para as peças corretas do
veículo. É selecionado o material mais adequado para cada componente individual. Esta filosofia, também conhecida como
BMW EfficientLightweight, é agora parte integrante da tecnologia BMW EfficientDynamics e é aplicada a cada BMW.
GESTÃO DA ENERGIA.
O assistente de rota eficiente1 é uma função incluída no modo ECO PRO e ajuda o condutor a adotar uma condução
muito mais eficiente. Em combinação com o sistema de navegação Professional, reconhece os limites de velocidade, os
limites urbanos, curvas, rotundas e saídas de autoestrada ao longo do percurso selecionado e apresenta antecipadamente
sugestões sobre quando reduzir a velocidade.

AERODINÂMICA.
Cada BMW apresenta valores de resistência aerodinâmica excelentes, graças aos elementos aerodinâmicos que se
complementam na perfeição. Resultando num efeito positivo em relação à eficiência e ao consumo de combustível.
Estes elementos incluem um chassis plano e espelhos retrovisores exteriores otimizados.

1

O assistente de rota eficiente só está disponível em combinação com o sistema de navegação Professional.

Com elevação automática a velocidades superiores aos 110 km/h, o spoiler traseiro ativo otimiza o caudal de ar na
parte traseira do veículo, melhorando assim a estabilidade a velocidades mais elevadas. O spoiler traseiro ativo desce
automaticamente assim que a velocidade regressa aos 70 km/h. O condutor pode também proceder à elevação/descida
manual do spoiler traseiro ativo através de um botão localizado por baixo dos controlos dos vidros elétricos, na porta do
condutor.
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BMW ConnectedDrive

Totalmente ligado, totalmente livre.
O mundo está cada vez mais interligado. Para os condutores BMW tornou-se habitual que os seus automóveis e o mundo
estejam também ligados, podendo pedir informações, comunicar por telemóvel ou e-mail ou manter-se sempre atualizados
enquanto conduzem. O termo BMW ConnectedDrive1 engloba todos os serviços e tecnologias inovadoras que ligam os
veículos BMW e os seus ocupantes ao mundo exterior e ao tráfego envolvente.

O BMW ConnectedDrive, com os seus serviços e sistemas de assistência inteligentes, tem sempre o componente certo.
Os serviços e aplicações BMW ConnectedDrive oferecem-lhe uma maior liberdade, possibilitando a ligação versátil
entre o condutor, o automóvel e o mundo exterior. Os sistemas de assistência ao condutor do BMW ConnectedDrive
aumentam a segurança e o conforto dos automóveis BMW. Além disso, os sistemas inteligentes facilitam a condução e
minimizam os perigos rodoviários.

O BMW Head-Up Display2 Full-Colour projeta informação relevante para a viagem diretamente no campo de visão do
condutor, permitindo, deste modo, que o condutor se concentre apenas na condução. O visor inclui informação como a
velocidade atual, indicações de navegação, aviso de limite de velocidade incluindo aviso de proibição de ultrapassagem,
juntamente com listas telefónicas e de entretenimento.

Os Serviços ConnectedDrive1 opcionais permitem ao condutor usufruir de uma vasta gama de componentes de
informação, entretenimento e serviço durante a condução.
Estes componentes incluem o BMW Online, que lhe permite aceder a informações atuais e localizadas, como meteorologia
e notícias, bem como a uma função de pesquisa online fornecida pela Google™ e a várias funções de escritório. No menu
“Aplicações”, pode igualmente combinar serviços individuais e componentes, como Webcams, informação dos preços de
combustíveis, informação de parques de estacionamento disponíveis, guias de viagem e hotéis.
A utilização segura e cómoda das aplicações de Smartphones está incluída por um período ilimitado. Os Serviços
ConnectedDrive opcionais incluem também o acesso à BMW ConnectedDrive Store*. Aqui os serviços e aplicações
podem ser agendados, alargados e selecionados de acordo com as suas necessidades individuais, em qualquer altura
e em qualquer lugar. Os Serviços ConnectedDrive opcionais oferecem ainda mais experiências para tornar cada viagem
num automóvel BMW num verdadeiro prazer.

A assistência ao condutor3 combina os sistemas de aviso
de alteração de trajetória, aviso de colisão e sensor de fadiga
do condutor. A velocidades entre 10 e 60 km/h, o aviso de
colisão com reconhecimento de peões e ativação automática
dos travões alerta para o perigo de colisão iminente e, se
necessário, aplica os travões. A partir de cerca de 70 km/h,
o sistema chama a atenção do condutor para a alteração
inadvertida de faixa de rodagem através da vibração suave do
volante.

O sistema de navegação Professional4, incluindo a
função mãos-livres, um ecrã LCD a cores de 8,8" e um rádio
BMW Professional com leitor de DVD, inclui a apresentação
de mapas tridimensionais e 20 GB de memória. O sistema
funciona intuitivamente através do controlador iDrive Touch.
As atualizações de mapas encontram-se disponíveis durante
três anos sem taxas de licenciamento.

A imagem pode apresentar aplicações não disponíveis no país. Para mais informações contacte o seu Concessionário BMW.
* Não se encontra disponível em todos os países. Contacte o seu Concessionário BMW.
1
Para obter mais informações sobre o BMW ConnectedDrive, particularmente sobre o período de duração dos Serviços e os custos associados, aceda a www.bmw.pt/ConnectedDrive.
A qualidade de leitura é limitada se o condutor usar óculos de sol com lentes polarizadas. O conteúdo apresentado no BMW Head-Up Display varia consoante o equipamento.
O visor requer opções de equipamento adicionais.

2

3
4

O desempenho do sistema pode ser limitado em condições de visibilidade reduzida e nevoeiro.
Nos Concessionários BMW encontram-se disponíveis atualizações de mapas durante três anos, sem taxas de licenciamento. No contexto do BMW ConnectedDrive, em alguns países
europeus específicos o sistema atualiza automaticamente os mapas durante três anos, até quatro vezes por ano.
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Chassis.

Base sólida para uma dinâmica superior.
O novo BMW Série 3 Gran Turismo oferece uma gama completa de tecnologias inovadoras para que aproveite ao máximo
cada viagem. Muitos destes sistemas estão interligados de forma inteligente. Esta interação garante que pode desfrutar
plenamente do prazer de conduzir com toda a segurança – em cada reta, em cada curva, a cada segundo da sua viagem.

A suspensão adaptável M1 pode ser ajustada eletronicamente em qualquer momento para se adequar ao piso e às
condições de condução. O condutor pode também ajustar as características da suspensão através do botão experiência de
condução para selecionar o estilo de condução preferido - confortável ou extremamente desportivo, com um comportamento
em estrada marcadamente mais ágil.
A suspensão desportiva M2 caracteriza-se pelas suas afinações desportivas e em veículos com tração traseira, inclui um
chassis rebaixado em cerca de 10 mm. Está equipada com molas de suspensão mais curtas e amortecedores mais tensos,
assim como estabilizadores mais rígidos. Em conjunto, resulta numa configuração mais direta que proporciona um estilo de
condução mais dinâmico.
A direção desportiva variável com Servotronic proporciona uma experiência de condução mais direta e ágil e garante um
menor esforço físico ao rodar o volante. Reage ao ângulo de viragem com diferentes relações de direção. Esta função permite
melhorar o comportamento em estrada com uma condução mais dinâmica, reduzindo o esforço necessário ao rodar o volante
durante o estacionamento e na descrição de curvas.
O sistema Servotronic auxilia a direção ajustando a direção assistida consoante a velocidade e garantindo uma resposta da
direção precisa e imediata a velocidades mais elevadas. Adicionalmente, potencia o suporte da direção e, consequentemente
os níveis de conforto a velocidades mais baixas, por exemplo, ao estacionar ou ao efetuar manobras.
O sistema de tração integral inteligente BMW xDrive distribui de modo suave e variável a força de tração às rodas
dianteiras e traseiras para uma tração, dinâmica de condução e segurança máximas em todas as situações de condução.
Para ainda maior agilidade, a distribuição da potência, controlada eletronicamente, contrabalança as sobreviragens e
subviragens na descrição das curvas, entre outras funções.

TRANSMISSÃO DESPORTIVA DE OITO VELOCIDADES STEPTRONIC.
A transmissão automática desportiva de oito velocidades Steptronic permite não só a seleção automática das mudanças de
velocidades mas também a comutação manual com as patilhas de mudança de velocidades ou a alavanca seletora. Tudo é
possível, desde uma condução confortável a uma condução extremamente dinâmica com o sistema de controlo de arranque
ativado, se pretendido. No modo SPORT, as mudanças de velocidades são configuradas para a máxima performance.

1
2

O rebaixamento só está disponível em combinação com a tração traseira.
A suspensão desportiva M só está disponível em combinação com a tração traseira.

A tração traseira garante uma excelente precisão da direção devido ao facto de o eixo dianteiro não ser afetado por qualquer
forma de efeito binário na direção com este tipo de tração. Adicionalmente, a distribuição dinâmica da carga sobre o eixo
traseiro, em conjunto com a tração traseira, garante uma excelente tração ao acelerar desde o ponto de imobilização.
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Segurança.

Nível de segurança sem precedente com a tecnologia BMW de última geração.
O novo BMW Série 3 Gran Turismo está equipado com tecnologias topo de gama para todas as situações. As características
de condução superiores e o equipamento inovador encontram-se disponíveis de série. Como condutor, pode sempre contar
com as tecnologias de última geração que disponibilizam o máximo apoio em todas as situações, fazendo-o sentir-se seguro
independentemente das condições da estrada onde conduz.

 O controlo dinâmico de estabilidade (DSC) com
funcionalidade alargada estabiliza o veículo quando é
detetado qualquer movimento de derrapagem.

 Os faróis LED com controlo de iluminação em curva
emitem uma luz com uma cor muito semelhante à luz do dia
e ajustam a distribuição da luz de acordo com a velocidade e
o ângulo de viragem.

 Os airbags para o condutor e passageiro da frente,
assim como os airbags laterais integrados nos encostos dos
bancos dianteiros, proporcionam uma segurança estratégica
em caso de colisão.

 A eCall inteligente estabelece automaticamente uma
ligação com os serviços de emergência mais próximos através
do Call Center da BMW, quando necessário – sem utilizar um
telemóvel.

 O aviso de alteração de faixa de rodagem alerta
o condutor para a presença de veículos no ângulo morto,
assim como nas faixas adjacentes, através de um sinal
sonoro e da vibração do volante.

 O reconhecimento de peões com ativação
automática dos travões1 avisa o condutor sobre potenciais
colisões com peões e ainda ativa os travões em caso de
situações de emergência.

ASSISTENTE DE CONDUÇÃO.
O assistente de condução1 combina o aviso de alteração de trajetória com sistemas de aviso de colisão. A velocidades entre
os 10 e os 60 km/h, o aviso de colisão e o reconhecimento de peões, com ativação automática dos travões, emite um aviso
caso exista risco de colisão com outros veículos ou com peões, e trava o veículo em caso de emergência. A velocidades
superiores a aproximadamente 70 km/h, o aviso de alteração de trajetória chama a atenção do condutor para alterações de
faixa de rodagem não intencionais, através de leves vibrações do volante.

1

O desempenho do sistema pode ser limitado em condições de visibilidade reduzida e nevoeiro.

 Equipamento de série

 Equipamento opcional

PERSONALIZAÇÃO E
VERSATILIDADE.
EQUIPAMENTO: Versões BMW, destaques de equipamento, jantes e pneus
e Acessórios Originais BMW.
CORES: Cores exteriores e interiores.
DADOS TÉCNICOS: Peso, motor, transmissão, performance, consumo de combustível,
jantes e dimensões.
SERVIÇO BMW: Serviço BMW, BMW Financial Services e a experiência BMW.
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VERSÃO BASE.
Como o companheiro perfeito, o BMW Serie 3 Gran Turismo oferece grande
diversidade de equipamento logo a saída de fábrica. Conheça aqui os destaques de equipamento da versão base.

VERSÃO ADVANTAGE.
Destaques de equipamento da versão base:










Jantes de liga leve de 17"
Faróis LED
Faróis de nevoeiro LED
Volante em pele
Volante em pele com multifunções
Apoio de braços dianteiro deslizante
Rádio BMW Professional
Abertura automática da porta traseira
Sistema de carregamento entre os bancos, 40:20:40

01 

03 

Equipe o seu BMW ainda de mais funcionalidades. Além do equipamento da
versão base, a Versão Advantage coloca à sua disposição uma diversidade de
equipamento. Quer seja na Versão Line Luxury, quer na Versão Line Sport ou
na Versão Desportiva M, o equipamento da Versão Advantage já se encontra
incluído.

 Equipamento de série

 Equipamento opcional

Equipamento exterior da Versão Advantage:
 Sensores de estacionamento (PDC) traseiros
Equipamento interior da Versão Advantage:
 Cruise Control com função de travagem
 Pack de arrumação

01 

03 

02 

04 

04 

02 

05 

[ 01 ] BMW 320i na cor exterior branco Mineral metalizada opcional, na imagem com as
jantes de liga leve BMW 658 de raios em V de 18“.

[ 03 ] Os faróis LED de série proporcionam uma iluminação otimizada e reduzem
significativamente o consumo de energia.

[ 01 ] Os sensores de estacionamento (PDC) traseiros facilitam o estacionamento em
marcha-atrás em espaços exíguos. A proximidade de obstáculos por trás do veículo é
sinalizada acusticamente com um sinal sonoro, assim como visualmente através do visor de
controlos.

[ 03 ] O pack de arrumação engloba uma vasta gama de práticos compartimentos adicionais,
juntamente com uma tomada de 12 V tanto na consola central como na parte traseira do
veículo e na bagageira.

[ 02 ] Bancos de série, na imagem em tecido Move em antracite e friso interior em prata
Satin mate.

[ 04 ] Jantes de liga leve BMW 394 de raios em estrela de 17", 8J x 17 com pneus 225/55 R17.1

[ 02 ] O Cruise Control com função de travagem memoriza e mantém a velocidade
selecionada acima dos 30 km/h, mesmo em descidas – se necessário através da intervenção
automática dos travões. É controlado através dos botões multifunções no volante.

[ 04 ] Jantes de liga leve BMW 395 de raios em V de 17“, 8J x 17 com pneus 225/55 R17.2

[ 05 ] Os materiais de elevada qualidade e perfeitamente orientados para o condutor são
um exemplo da combinação entre caráter desportivo e funcionalidade do novo BMW Série 3
Gran Turismo.

1
2

De série para o BMW 320i, BMW 320i xDrive, BMW 318d, BMW 320d, BMW 320d xDrive.
De série para o BMW 330i, BMW 330i xDrive, BMW 340i, BMW 340i xDrive, BMW 325d, BMW 330d, BMW 330d xDrive, BMW 335d xDrive.
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VERSÃO LINE LUXURY.

 Equipamento de série

Equipamento interior da Versão Line Luxury:

Equipamento exterior da Versão Line Luxury:

 Soleiras das portas em alumínio, com a designação “BMW”
 Bancos em pele Dakota em castanho Saddle com conteúdos adicionais
em castanho e realces em castanho; estão disponíveis opções de estofos
adicionais
 Bancos aquecidos
 Volante desportivo em pele
 Chave do automóvel com aplicação cromada com brilho pérola
 Ar condicionado e unidade de controlo do rádio e consola central com
linha de realce em cromado com brilho pérola
 Frisos interiores em madeira nobre Fineline Stream em antracite com
linha de realce em cromado com brilho pérola, em alternativa, frisos
interiores em madeira nobre de nogueira Burled com linha de realce em
cromado com brilho pérola; a linha de realce prolonga-se nas portas e
parte traseira; estão disponíveis opções de frisos interiores adicionais
 Luz ambiente variável em laranja ou branco
 Iluminação do pilar B
 Pack Iluminação
 Ar condicionado automático com controlo de 2 zonas e funcionalidades
alargadas

 Grelha BMW em forma de rim com onze barras verticais com design
exclusivo em cromado brilhante
 Para-choques dianteiro com elementos de design específicos em
cromado brilhante
 Jantes de liga leve BMW 416 de raios múltiplos de 18", em alternativa,
 Jantes de liga leve BMW 674 de raios múltiplos de 19" com pneus mistos;
estão disponíveis opções de jantes adicionais
 Designação “Luxury Line” na lateral
 Entrada de ar em cromado brilhante, em alternativa, na cor da carroçaria
 Revestimentos dos caixilhos dos vidros em cromado brilhante
 Para-choques traseiro com elementos de design específicos em cromado
brilhante
 Aro da ponteira de escape em cromado brilhante

 Equipamento opcional

03 

A Versão Line Luxury inclui equipamento da Versão Advantage:
 Sensores de estacionamento (PDC) traseiros

A Versão Line Luxury inclui equipamento da Versão Advantage:
 Cruise Control com função de travagem
 Pack de arrumação

01 

02 

04 

06 

05 

[ 01 ] A Versão Line Luxury oferece um caráter desportivo exclusivo, destacado pelos bancos
desportivos opcionais e a pele Dakota em castanho Saddle de série.

[ 02 ] Cockpit com o volante em pele BMW Individual em combinação com friso interior em
madeira nobre Fineline, clara.

07 

08 

[ 03 | 06 ] BMW 330i na cor exterior Jatoba metalizada opcional com jantes de liga leve
BMW 674 de raios múltiplos de 19" e pneus mistos.

[ 07 ] Jantes de liga leve BMW 416 de raios múltiplos de 18", 8J x 18 com pneus 225/50 R18.

[ 04 ] O ar condicionado automático com controlo de duas zonas e controlo automático da
temperatura inclui controlos independentes para o condutor e para o passageiro da frente.
Inclui ainda a recirculação automática do ar (AAR), um filtro de carvão ativo, um sensor de
embaciamento e um sensor de luz solar e entradas de ar traseiras.

[ 08 ] Jantes de liga leve BMW 674 de raios múltiplos de 19" com pneus mistos, duas
tonalidades, cinza Ferric, polidas, 8J x 19 com pneus 225/45 R19 à frente; 9J x 19 com
pneus 255/40 R19 atrás.

[ 05 ] Designação “Luxury Line” na lateral do automóvel.
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VERSÃO LINE SPORT.

 Equipamento de série

Equipamento interior da Versão Line Sport:

Equipamento exterior da Versão Line Sport:

 Soleiras das portas em alumínio, com a designação “BMW”
 Bancos desportivos em tecido Corner em antracite com realces em cinza
ou vermelho, em alternativa, bancos desportivos em pele Dakota em preto
com realce em vermelho; estão disponíveis opções de estofos adicionais.
 Volante desportivo em pele com costuras contrastantes em vermelho,
em alternativa, com costuras contrastantes em preto
 Chave do automóvel com aplicação em vermelho
 Painel de instrumentos com escalas dos indicadores do velocímetro e do
conta-rotações e aro contrastante em vermelho
 Ar condicionado e unidade de controlo do rádio com aplicação em cromado
 Frisos interiores em preto brilhante com linha de realce em vermelho
Coral mate ou frisos interiores em alumínio escovado com linha de realce
em preto brilhante; a linha de realce prolonga-se nas portas e parte
traseira; estão disponíveis opções de frisos interiores adicionais
 Luz ambiente variável em laranja ou branco
 Botão experiência de condução com modo SPORT+ adicional
 Pack Iluminação
 Ar condicionado automático com controlo de 2 zonas e funcionalidades
alargadas

 Grelha BMW em forma de rim com nove barras verticais com design
exclusivo e secção dianteira em preto brilhante
 Para-choques dianteiro com elementos de design específicos em
alumínio e preto brilhante
 Jantes de liga leve BMW 397 de raios duplos de 18", duas tonalidades,
cinza Ferric, em alternativa, jantes de liga leve BMW 673 de raios duplos
de 19" com pneus duplos; estão disponíveis opções de jantes adicionais
 Designação “Sport Line” na lateral
 Capas dos espelhos retrovisores exteriores na cor da carroçaria ou em
preto brilhante
 Entrada de ar (AirBreather) em preto brilhante, em alternativa, na cor da
carroçaria
 Revestimento dos caixilhos dos vidros em preto mate
 Para-choques traseiro com elementos de design específicos em preto
brilhante
 Aro da ponteira de escape em preto cromado

A Versão Line Sport inclui equipamento da Versão Advantage:

 Equipamento opcional

03 

A Versão Line Sport inclui equipamento da Versão Advantage:
 Sensores de estacionamento (PDC) traseiros

 Cruise Control com função de travagem
 Pack de arrumação

01 
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[ 01 ] Os bancos desportivos de série, na imagem em pele Dakota em Oyster opcional,
permitem um apoio lateral perfeito graças aos apoios laterais amplos com ajuste elétrico.

[ 02 ] O opcional friso interior em madeira nobre de freixo com inserções em metal e linha
de realce em cromado com brilho pérola destaca a dinâmica do design interior. O volante
desportivo em pele permite uma aderência otimizada.

07 

08 

[ 03 | 06 ] BMW 340i na cor exterior cinza Arctic brilhante metalizada opcional, jantes de liga
leve BMW 673 de raios duplos de 19" com pneus mistos opcionais e componentes exteriores
em alumínio Satinated opcionais.

[ 07 ] Jantes de liga leve BMW 397 de raios duplos de 18", cinza Ferric, duas tonalidades,
polidas, 8 J x 18 com pneus 225/50 R18.

[ 04 ] O pack Iluminação integra várias luzes LED, quer no interior, quer no exterior, para uma
maior comodidade e uma aparência mais elegante no interior.

[ 08 ] Jantes de liga leve BMW 673 de raios duplos de 19", duas tonalidades, cinza Ferric,
polidas, 8J x 19 com pneus 225/45 R19 à frente.

[ 05 ] O botão experiência de condução inclui vários modos para que o condutor possa
selecionar entre uma condução confortável, particularmente eficiente ou extraordinariamente
desportiva.
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VERSÃO DESPORTIVA M.

 Equipamento de série

Equipamento interior da Versão Desportiva M:

Equipamento exterior da Versão Desportiva M:

 Soleiras das portas M, apoio de pés M do condutor
 Bancos desportivos para o condutor e passageiro da frente na
combinação de tecido Hexagon/Alcantara em antracite com costuras
M exclusivas e realces em azul, em alternativa,
 Bancos desportivos para condutor e passageiro da frente em pele Dakota
em castanho Saddle; estão disponíveis opções de estofos adicionais
 Volante M em pele com botões multifunções
 Forro do teto BMW Individual em antracite
 Painel de instrumentos com escalas dos indicadores do velocímetro
e conta-rotações e aro contrastante em vermelho
 Ar condicionado e unidade de controlo do rádio com aplicação em cromado
 Frisos interiores em alumínio Hexagon com linha de realce em azul mate,
em alternativa, frisos interiores em alumínio escovado com linha de realce
em preto; a linha de realce prolonga-se nas portas e parte traseira;
estão disponíveis opções de frisos interiores adicionais
 Alavanca seletora de menor dimensão com o logótipo M
 Botão experiência de condução com modo SPORT+ adicional
 Luz ambiente variável em laranja ou branco
 Chave do automóvel com aplicação em azul

 Pack aerodinâmico M com spoiler dianteiro, saias laterais e spoiler traseiro
com inserção do difusor em Dark Shadow metalizada
 Grelha BMW em forma de rim com nove barras verticais com design
exclusivo em preto brilhante
 Faróis de nevoeiro LED
 Jantes de liga leve BMW 400 M de raios em estrela de 18" com pneus
mistos, em alternativa, jantes de liga leve BMW 598 M de raios duplos
de 19" com pneus mistos; estão disponíveis opções de jantes adicionais
 Suspensão desportiva M2, em alternativa, suspensão de série ou
suspensão adaptável M3
 Travões desportivos M
 Frisos exteriores BMW Individual Shadow Line, brilhante
 Logótipo M na lateral
 Capas exteriores dos espelhos retrovisores exteriores na cor da carroçaria
 Aro da ponteira de escape em cromado brilhante
 Cor exterior exclusiva azul Estoril metalizada; estão disponíveis opções
de cores exteriores adicionais
 Saída de ar (AirBreather) em preto brilhante

A Versão Desportiva M inclui equipamento da Versão Advantage:
 Cruise Control com função de travagem
 Pack de arrumação

01 
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A Versão Desportiva M inclui equipamento da Versão Advantage:
 Sensores de estacionamento (PDC) traseiros

02 

04 

06 

05 

[ 01 ] Os bancos desportivos em pele Dakota em preto com costuras contrastantes em azul
destacam o caráter dinâmico marcante do interior do BMW Série 3 Gran Turismo.

[ 02 ] O volante M em pele de série com perfil mais vincado para os polegares é bastante
agradável ao toque. O apoio de pés M, as aplicações em cromado e o friso interior em
alumínio Hexagon com linha de realce em azul mate realçam o caráter desportivo do interior
do BMW Série 3 Gran Turismo.

2
3
4

A alavanca seletora de menor dimensão só está disponível em combinação com a transmissão manual.
A suspensão desportiva M não está disponível em combinação com o xDrive.
A suspensão rebaixada não está disponível em combinação com o xDrive.
O número e o design das ponteiras de escape estão dependentes do motor selecionado.

07 
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[ 03 | 06 ] BMW 340i na cor exterior azul Estoril metalizada opcional, exclusiva para a Versão
Desportiva M. A versão apresentada está equipada com as jantes de liga leve BMW 598 M de
raios duplos de 19", cinza Orbit, duas tonalidades, com pneus mistos.

[ 07 ] Jantes de liga leve BMW 400 M de raios em estrela de 18" com pneus mistos,
8 J x 18 com pneus 225/50 R18 à frente; 9J x 18 com pneus 255/45 R18 atrás.

[ 04 ] Forro do teto BMW Individual em antracite: o forro do teto, os frisos dos pilares do
veículo e as palas para-sol em tecido antracite.

[ 08 ] Jantes de liga leve BMW 598 M de raios duplos de 19" com pneus mistos, duas
tonalidades, cinza Orbit, polidas, 8 J x 19 com pneus 225/45 R19 à frente; 9J x 19, pneus
255/40 R19 atrás.

[ 05 ] Pack aerodinâmico M com entradas de ar amplas, saias laterais únicas e spoiler traseiro
com inserção do difusor em Dark Shadow metalizada.4

1

 Equipamento opcional
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DESTAQUES DE EQUIPAMENTO.
01 

04 

02 

05 

 Equipamento de série
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09 

 Equipamento opcional
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[ 01 ] Os farolins com elementos luminosos de tecnologia
totalmente LED, com a sua característica forma em L, tornam
o veículo imediatamente reconhecível como um BMW,
mesmo à noite.

[ 04 ] Os faróis LED com controlo de iluminação em curva
emitem uma luz com uma cor muito semelhante à luz do dia
e ajustam a distribuição da luz de acordo com a velocidade e
o ângulo de viragem.

[ 06 ] O sensor de chuva com ativação automática dos faróis
ativa automaticamente as escovas do limpa para-brisas e as
luzes de médios.

[ 08 ] Madeira nobre de freixo com inserções em metal
e realces em cromado com brilho pérola.

[ 11 ] O volante M em pele inclui botões multifunções e o
aro em pele Walknappa em preto, com perfil vincado para os
polegares.3

[ 13 ] O BMW Head-Up Display Full-Colour projeta informação
relevante para a viagem diretamente no campo de visão do
condutor.4

[ 02 ] Espelhos retrovisores interior e exterior do lado do
condutor com função automática antiencandeamento,
incluindo função de rebatimento para os espelhos retrovisores
exteriores e função automática de estacionamento para o
espelho retrovisor exterior do lado do passageiro da frente.

[ 05 ] O sistema de acesso Comfort possibilita aos
ocupantes entrarem no automóvel sem terem de utilizar
efetivamente a chave.

[ 07 ] Ponteiras de escape, visíveis, duplas, redondas e
com aro em cromado1. Na imagem com o dispositivo de
acoplamento de reboque opcional.

[ 09 ] O design do volante desportivo em pele
BMW Individual de estrutura fina inclui pele de elevada
qualidade e um aro de menores dimensões.

[ 12 ] Painel de instrumentos BMW Individual (4M5) com
secções superior e inferior em pele Walknappa em preto.
Os painéis das portas não são revestidos a pele. Apenas em
combinação com a pele Dakota.

[ 14 ] O WLAN Hotspot permite uma ligação WLAN de até
10 dispositivos móveis através do cartão SIM integrado no
veículo.5

[ 03 ] O teto de abrir panorâmico com cortina ajustável
eletricamente, além de garantir que tanto a parte dianteira
como a parte traseira do habitáculo recebem luz abundante,
também inclui uma função de deslizamento e de elevação.
1

2

O BMW 318d está equipado com uma ponteira de escape no lado esquerdo, o BMW 340i e o BMW 340i xDrive estão equipados com uma ponteira de escape no lado esquerdo e no lado direito (o BMW 320i, BMW 320i xDrive,
BMW 330i, BMW 330i xDrive, BMW 320d, BMW 320d xDrive, BMW 325d, BMW 330d, BMW 330d xDrive, BMW 335d xDrive estão equipados com ponteiras de escape duplas). Aro em cromado preto disponível para as
Versões Line Sport.
O carregamento por indução, que cumpre a norma Qi, permite o carregamento de telemóveis compatíveis no suporte lateral da consola central. A gama de peças e acessórios BMW inclui capas de carregamento
específicas para telemóveis que não cumpram a norma de carregamento sem fios Qi.

[ 10 ] A conetividade para aparelhos móveis, aparelhos
Bluetooth e USB com carregamento wireless NFC.2

3
4
5

De série para a Versão Desportiva M.
A qualidade de leitura é limitada se o condutor usar óculos de sol com lentes polarizadas. O conteúdo apresentado no BMW Head-Up Display varia consoante o equipamento. O visor requer opções de equipamento adicionais.
O WLAN Hotspot permite utilizar a Internet a bordo do veículo com o máximo padrão LTE. A utilização implica custos. Não se encontra disponível em todos os países. Contacte o seu Concessionário BMW.
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DESTAQUES DE EQUIPAMENTO.
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 Equipamento de série
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 Equipamento opcional
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[ 01 ] O assistente de estacionamento facilita o
estacionamento em paralelo e perpendicular à via. O sistema
assume a direção enquanto o condutor mantém o controlo
do acelerador, do travão e das mudanças de velocidade.

[ 04 ] A Surround View é uma assistência visual ao
estacionamento com as funções Top View, câmara de vista
lateral e câmara de vista traseira.

[ 06 ] A câmara de vista traseira apresenta a área atrás do
veículo no visor de controlos. As linhas de orientação interativas
e o aviso de obstáculos ajudam também o condutor em
manobras de marcha-atrás.

[ 08 ] O pack de arrumação inclui elementos como os
cómodos compartimentos adicionais, as calhas na bagageira,
um tabuleiro de arrumação e uma tomada de 12 V adicional.

[ 11 ] 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.

[ 13 ] Sistema de som surround Harman Kardon com um
amplificador digital Harman Kardon de 600 Watt, equalização
específica do veículo e altifalantes com detalhes em cromado.

[ 02 ] Os Serviços BMW ConnectedDrive são a base das
funções inteligentes BMW ConnectedDrive, assim como da
integração de aplicações selecionadas para Smartphone.

[ 05 ] O Cruise Control ativo com função Stop and Go
mantém a velocidade predefinida, assim como a distância ao
veículo da frente.1

[ 07 ] O aviso de limite de velocidade incluindo o aviso
de proibição de ultrapassagem, apresenta os limites de
velocidade no visor e a informação relativa a zonas de
proibição de ultrapassagem.2

[ 09 ] O sistema de acesso Comfort possibilita aos ocupantes
entrarem no automóvel sem terem de utilizar efetivamente
a chave. Quando a chave se encontra na posse do condutor
do veículo, é apenas necessário tocar no puxador da porta ou
carregar no botão da porta traseira. Graças às funções Smart
Opener e Smart Close, a porta traseira pode ser aberta e
fechada com um simples movimento com o pé sob o parachoques traseiro.

[ 12 ] Os encostos de cabeça rebatíveis para os três bancos
traseiros permitem ao condutor uma maior visibilidade através
do óculo traseiro.

[ 14 ] Opções de arrumação nas portas dianteiras e traseiras,
compartimento aberto sob o apoio de braços central e na
consola traseira central, dois suportes para bebidas à frente
e atrás, juntamente com um tabuleiro de arrumação e o
porta-luvas.3

[ 03 ] A proteção ativa avisa o condutor se forem detetados
sinais de fadiga e intervém em situações críticas, travando o
veículo até à imobilização, após um acidente.

1
2
3

Disponível apenas em combinação com a transmissão Steptronic.
Apenas em combinação com um sistema de navegação BMW.
Na imagem com o pack de fumadores opcional.

[ 10 ] A libertação remota dos encostos dos bancos traseiros
permite que os encostos dos bancos traseiros sejam
desbloqueados e rebatidos de modo cómodo através de um
botão na bagageira.
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JANTES E PNEUS.

 Equipamento de série

01 

04 

06 

02 

05 

07 

 Equipamento opcional

ACESSÓRIOS ORIGINAIS BMW.
01
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06

03 

02

08 

03

07

04

[ 01 ] Jantes de liga leve BMW 394 de raios em estrela de 17",
8J x 17 com pneus 225/55 R17.1

[ 04 ] Jantes de liga leve BMW 415 de raios em forma de pás
de turbina de 18", 8 J x 18 com pneus 225/50 R18.

[ 06 ] Jantes de liga leve BMW 673 de raios duplos de 19",
duas tonalidades, cinza Ferric, polidas, 8J x 194 com pneus
225/45 R19 à frente.

[ 01 ] Bagageira de tejadilho em preto/prata Titanium, com
fechos em ambos os lados e um volume de 520 litros.
Adequada para todos os suportes de tejadilho BMW.

[ 03 ] Permite a fixação nos encostos de cabeça de um
cabide para transporte de vestuário, uma mesa retrátil,
ganchos universais, um suporte para câmaras GoPro e um
suporte para iPad™ da Apple e Tablets Samsung Galaxy.

[ 05 ] Jantes de liga leve BMW M Performance de 18"
de elevada qualidade, forjadas e em preto mate. Conjunto
completo com pneus Runflat.

[ 02 ] Jantes de liga leve BMW 395 de raios em V de 17",
8J x 17 com pneus 225/55 R17.2

[ 05 ] Jantes de liga leve BMW 674 de raios múltiplos de 19"
com pneus mistos, duas tonalidades, cinza Ferric, polidas,
8J x 19 com pneus 225/45 R19 à frente; 9J x 19 com pneus
255/40 R19 atrás.3

[ 07 ] Jantes de liga leve BMW 466 de raios duplos de 19"
com pneus mistos, duas tonalidades, cinza Ferric, 8J x 19
com pneus 225/45 R19 à frente; 9J x 19 com pneus 255/40
R19 atrás.

[ 02 ] Proteção à medida, anti-sujidade e impermeável na
zona dos pés, à frente. O acabamento em preto combina na
perfeição com o interior.

[ 04 ] O cabide para transporte de vestuário é fixo ao
suporte base disponível em separado (necessário) através de
ganchos, podendo ser utilizado também fora do automóvel.

[ 06 ] Cadeira de segurança para crianças com almofadas de
ar patenteadas para crianças até 13 kg (aproximadamente 15
meses). Pode ser montada em segurança através do sistema
de fixação ISOFIX no banco ou através do cinto de segurança.

[ 03 ] Jantes de liga leve BMW 658 de raios em V de 18",
8J x 18 com pneus 225/50 R18.

1
2
3
4
5

De série para o BMW 318d, BMW 320i, BMW 320i xDrive, BMW 320d e BMW 320d xDrive.
De série para o BMW 330i, BMW 330i xDrive, BMW 340i, BMW 340i xDrive, BMW 325d, BMW 330d, BMW 330d xDrive, BMW 335d xDrive.
Apenas disponível em combinação com a Versão Line Luxury.
Apenas disponível em combinação com a Versão Line Sport.
Apenas disponível em combinação com a Versão Desportiva M.

[ 08 ] Jantes de liga leve BMW 598 M de raios duplos de
19" com pneus mistos, duas tonalidades, cinza Orbit, polidas,
8 J x 19 com pneus 225/45 R195 à frente; 9J x 19, pneus
255/40 R19 atrás.

[ 07 ] Saco em preto/cinza com espaço de arrumação para
vários objetos. Pode ser fixo aos bancos dianteiros, podendo
ser dobrado e transportado.

Descubra os Acessórios Originais BMW disponíveis em diferentes categorias: exterior, interior, comunicação e informação e soluções de transporte e bagageira. O seu Concessionário BMW terá todo o gosto em aconselhá-lo
e em fornecer-lhe um catálogo especial com a gama completa de Acessórios Originais BMW. Para mais informações, aceda a www.bmw.pt/acessorios
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CORES EXTERIORES.

 Equipamento de série

 Equipamento opcional

VERSÃO DESPORTIVA M

 668 Preto sólida

 300 Branco Alpine sólida

 475 Preto Sapphire metalizada

 A96 Branco Mineral metalizada

 C27 Cinza Arctic metalizada com efeito brilhante

 B39 Cinza Mineral metalizada1

 A89 Azul Imperial metalizada com efeito brilhante

 A75 Vermelho Melbourne metalizada1

 B65 Jatoba metalizada

 481 Bege Kalahari metalizada

 A83 Prata Glacier metalizada1

1

Opcional com a Versão desportiva M.

 B45 Azul Estoril metalizada

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

COMBINAÇÃO
TECIDO/PELE

 Equipamento de série

PELE

Disponível com

Disponível com

 Versão base
 Versão Advantage

Tecido Move
BDAT Antracite1

 Versão base
 Versão Advantage
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport

Pele Dakota
LCV1 Bege Veneto com a
cor interior em preto

 Versão base
 Versão Advantage
 Versão Line Sport

Tecido Corner
CCL1 Antracite
com realces em cinza

 Versão base
 Versão Advantage
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport

Pele Dakota
LCDF Bege Veneto com
a cor interior em bege
Veneto

 Versão Line Sport

Tecido Corner
CCL2 Antracite com
realces em vermelho

 Versão base
 Versão Advantage
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Pele Dakota
LCSW Preto com a cor
interior em preto

 Versão base
 Versão Advantage
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Pele Dakota
LCOM Oyster com realces
em Oyster escuro e
secção inferior do painel
de instrumentos em Oyster

Disponível com

 Equipamento opcional

FRISOS INTERIORES

Disponível com

Disponível com

 Versão base
 Versão Advantage
 Versão Line Sport

Combinação tecido/
pele Breeze
CBAT Antracite
com a cor interior em preto

 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Pele Dakota
LCFJ Bege Veneto com
realces em Oyster escuro
e partes de equipamento
em bege Veneto

 Versão base
 Versão Advantage

4CG Prata Satin mate

 Versão base
 Versão Advantage
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

4FW Madeira nobre de
nogueira com linha de
realce em cromado com
brilho pérola

 Versão base
 Versão Advantage
 Versão Line Sport

Combinação tecido/
pele Breeze
CBOP Oyster com secção
inferior do painel de
instrumentos em Oyster

 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Pele Dakota
LCFL Bege Veneto com
realces em Oyster escuro
e partes de equipamento
em preto

 Versão Line Sport

4LV Preto brilhante
com linha de realce em
vermelho Coral mate

 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

4GA Madeira nobre de
freixo com inserções em
metal e cromado com
brilho pérola

 Versão Desportiva M

Combinação tecido
Hexagon/Alcantara
HAAT Antracite

 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Pele Dakota
LCL5 Vermelho Coral com
realces em preto

 Versão base
 Versão Advantage
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport

4LU Preto brilhante
com linha de realce em
cromado com brilho pérola

Pele Dakota
LCDJ Castanho Saddle
com realces em castanho
e secção inferior do painel
de instrumentos em preto

 Versão base
 Versão Advantage
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

4LS Alumínio escovado
com polimento fino
com linha de realce em
cromado com brilho pérola

 Versão base
 Versão Advantage
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Friso interior
BMW Individual XEX
Madeira nobre de freixo
branco com linha de realce em
cromado com brilho pérola

 Versão Line Luxury

Pele Dakota
LCDY Castanho Saddle com
realces em castanho e secção
inferior do painel de instrumentos em castanho Saddle

 Versão base
 Versão Advantage
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

4FT Alumínio escovado
com polimento fino com
linha de realce em preto
brilhante

 Versão base
 Versão Advantage
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Friso interior
BMW Individual XE5
Madeira Sycamore, castanho
avermelhado, escuro com linha de
realce em cromado com brilho pérola

 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Pele Dakota
LCL8 Preto com realces
em Oyster escuro

 Versão Desportiva M

4WF Alumínio Hexagon
com linha de realce em
azul mate

 Versão base
 Versão Advantage
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Friso interior
BMW Individual XE7
Preto Piano com linha de
realce em cromado com
brilho pérola

 Versão Line Sport

Pele Dakota
LCL3 Preto com realces
em vermelho

 Versão Desportiva M

4WG Alumínio Hexagon
com linha de realce em
preto brilhante

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.
1

Disponível com

 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

 Versão Desportiva M

Tenha em atenção que a cor interior e o forro do teto podem diferir consoante a cor dos estofos selecionada.

FRISOS INTERIORES
BMW INDIVIDUAL

Disponível apenas em combinação com os bancos de série.

Pele Dakota
LCNL Preto com costuras
contrastantes em azul

 Versão base
 Versão Advantage
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

4FU Madeira nobre
Fineline Antracite com
linha de realce em
cromado com brilho pérola

 Versão base
 Versão Advantage
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

4FV Madeira nobre
Fineline, clara, com linha
de realce em cromado
com brilho pérola

FORRO DO TETO
BMW INDIVIDUAL

Disponível com
 Versão base
 Versão Advantage
 Versão Line Luxury
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Forro do teto
BMW Individual
775 Antracite

330d
330d xDrive

[1735]

–

Tamanho dos pneus

225/55 R 17 V

225/55 R 17 V

225/55 R 17 V

–

[1805]

[1820]

Tamanho das jantes

8 J x 17

8 J x 17

8 J x 17

8 J x 17

8 J x 17

8 J x 17

8 J x 17

8 J x 17

Material

Liga leve

Liga leve

Liga leve

Liga leve

Liga leve

Liga leve

Liga leve

Liga leve

340i
340i xDrive

320i
320i xDrive

335d xDrive

[1705]

1720 [1735]

Tara UE

325d

320d
320d xDrive

1655 [1670]

–

Peso

330i
330i xDrive

1645 [1670]

[1800]

335d xDrive

318d

330d
330d xDrive

[1735]

[1760]

325d

[1695]

1735 [1750]

318d

1655 [1675]

kg

340i
340i xDrive

kg

Tara UE1 (xDrive)

330i
330i xDrive

1

320i
320i xDrive

320d
320d xDrive
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Jantes e pneus

Peso total

kg

2150 [2170]

[2190]

[2230]

2140 [2165]

2150 [2165]

[2200]

[2230]

–

Peso total (xDrive)

kg

2230 [2245]

[2255]

[2295]

–

2215 [2230]

–

[2300]

[2315]

Carga autorizada

kg

570 [570]

[570]

[570]

570 [570]

570 [570]

[570]

[570]

–

Carga autorizada (xDrive)

kg

570 [570]

[570]

[570]

–

570 [570]

–

[570]

[570]

1

kg

695 [695]

[745]

[750]

745 [745]

745 [745]

[750]

[750]

–

2

kg

750 [750]

[750]

[750]

–

750 [750]

–

[750]

[750]

kg

1400/1600
[1500/1600]

[1700/1800]

1600/1700
[1600/1700]

1600/1800
[1600/1800]

[1800/1800]

[1800/1800]

–

kg

1700/1800
[1700/1800]

[1700/1800]

[1800/1800]

–

1600/1800
[1600/1800]

–

[1800/1800]

[1800/1800]

520 –1600

520 –1600

520 –1600

520 –1600

520 –1600

520 –1600

520 –1600

520 –1600

Carga autorizada para reboque, sem travões

2

Carga autorizada para reboque, sem travões2 (xDrive)
Carga autorizada para reboque, com travões,
máximo 12% de inclinação/máximo 8% de inclinação
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo
12% de inclinação/máximo 8% de inclinação (xDrive)
Volume da bagageira, encostos dos bancos na vertical/
rebatidos

l

[1600/1700]

3

225/55 R 17 W 225/55 R 17 W

Os valores baseiam-se num depósito 90% cheio, 68 kg para o condutor e 7 kg para bagagem. A tara aplica-se
aos veículos com equipamento de série. O equipamento opcional pode aumentar estes valores.
O peso total efetivo do reboque não pode exceder a carga máxima autorizada para o reboque, considerando
também a carga máxima permitida sobre o gancho de reboque. A carga máxima para o reboque de 2400 kg
aplica-se apenas em combinação com o dispositivo de acoplamento de reboque equipado de fábrica e a
transmissão automática.
A BMW recomenda a utilização de combustível super sem chumbo RON 95. O funcionamento é também
possível com RON 91 sem chumbo ou superior com um teor máximo de etanol de 10% (E10). Os valores de
potência e o consumo de combustível aplicam-se ao combustível RON 98.

4

5
6

225/55 R 17 W 225/55 R 17 W 225/55 R 17 W

Todos os motores BMW cumprem a norma de emissões EU6. O consumo de combustível foi determinado
de acordo com o ciclo de condução ECE. Este é composto por aproximadamente um terço de condução
urbana e dois terços de condução extraurbana. As emissões de CO2 foram também medidas.O consumo
de combustível e as emissões de CO2 variam consoante o tamanho das jantes e dos pneus selecionados.
O equipamento opcional pode aumentar estes valores.
Os valores aplicam-se ao BMW 320i com transmissão manual.
Limitada eletronicamente.

Os valores entre [ ] aplicam-se às versões com transmissão Steptronic.

Motor 3, 4
Cilindros/válvulas por cilindro
Cilindrada

cm3

4/4

4/4

6/4

4/4

4/4

4/4

6/4

6/4

1998

1998

2998

1995

1995

1995

2993

2993

Potência máxima/rotações

kW (cv)/
rpm

135 (184)/
5000

185 (252)/
5200

240 (326)/
5500

110 (150)/
4000

140 (190)/
4000

165 (224)/
4400

190 (258)/
4000

230 (313)/
4400

Binário máximo/rotações

Nm/rpm

270/1350 – 4600
(290/1350 – 4250)5

350/
1450 – 4800

450/
1380 – 5000

320/
1500 – 3000

400/
1750 – 2500

450/
1500 – 3000

560/
1500 – 3000

630/
1500 – 2500

Transmissão
Tração traseira/ Tração traseira/ Tração traseira/
Tração traseira/
Tração traseira/
Tração traseira
Tração traseira
Tração integral
integral
integral
integral
integral
integral
Transmissão de Transmissão de
8 velocidades 8 velocidades
Steptronic
Steptronic

Transmissão
manual de 6
velocidades

Transmissão
manual de 6
velocidades

Transmissões de série (xDrive)

Transmissão
manual de 6
velocidades

Transmissão de Transmissão de
8 velocidades 8 velocidades
Steptronic
Steptronic

–

Transmissão
manual de 6
velocidades

–

Transmissão de Transmissão de
8 velocidades 8 velocidades
Steptronic
Steptronic

–

Transmissão de Transmissão de
8 velocidades 8 velocidades
Steptronic
Steptronic

974

Transmissão
manual de 6
velocidades

1048

Transmissões de série

1508

Configuração de tração

Performance
Velocidade máxima

km/h

230 [229]

[2506]

[2506]

210 [210]

230 [226]

[240]

[2506]

–

Velocidade máxima (xDrive)

km/h

227 [224]

[250 ]

[250 ]

–

230 [225]

–

[250 ]

[2506]

Aceleração 0 –100 km/h

seg.

8,0 [8,1]

[6,1]

[5,1]

9,3 [9,2]

7,8 [7,7]

[6,4]

[5,7]

–

Aceleração 0 –100 km/h (xDrive)

seg.

8,1 [8,4]

[6,2]

[5,0]

–

7,8 [7,7]

–

[5,4]

[4,9]

Urbano

l/100km

7,7– 8,1
[6,9 –7,3]

[7,3 –7,7]

[9,5 – 9,8]

5,3 – 5,6
[4,9 – 5,2]

5,5 – 5,7
[5,0 – 5,4]

[5,3 – 5,5]

[6,1 – 6,3]

–

Urbano (xDrive)

l/100km

8,6 – 9,0
[7,8 – 8,1]

[7,9 – 8,3]

[9,6 –10,1]

–

5,7 – 6,0
[5,3 – 5,6]

–

[6,4 – 6,6]

[6,6 – 6,7]

Extraurbano

l/100km

5,1 – 5,4
[5,1 – 5,4]

[5,0 – 5,3]

[5,5 – 5,8]

4,0 – 4,1
[3,9 – 4,1]

4,1 – 4,3
[3,9 – 4,1]

[4,4 – 4,7]

[4,6 – 4,7]

–

Extraurbano (xDrive)

l/100km

5,6 – 5,9
[5,4 – 5,7]

[5,4 – 5,7]

[6,0 – 6,3]

–

4,3 – 4,5
[4,1 – 4,3]

–

[4,8 – 5,0]

[5,1 – 5,2]

Combinado

l/100km

6,1 – 6,4
[5,8 – 6,1]

[5,9 – 6,2]

[7,0 –7,3]

4,5 – 4,7
[4,3 – 4,5]

4,6 – 4,8
[4,3 – 4,6]

[4,7– 5,0]

[5,1 – 5,3]

–

l/100km

6,7–7,1
[6,3 – 6,6]

[7,4 –7,7]

–

4,8 – 5,1
[4,5 – 4,8]

–

[5,4 – 5,6]

[5,6 – 5,7]

Emissões de CO2, combinadas

g/km

139 –146
[132 –139]

[134 –141]

[159 –166]

117 –123
[112 –119]

120 –127
[113 –120]

[124 –131]

[135 –139]

–

Emissões de CO2, combinadas (xDrive)

g/km

154 –161
[144 –151]

[145 –152]

[168 –175]

–

126 –133
[119 –126]

–

[142 –146]

[148 –151]

60

60

60

57

57

57

57

57

6

6

6

1541
1828

803

2920

1101

4824

Combinado (xDrive)

Volume do depósito de combustível, aproximadamente

l

[6,3 – 6,7]

1586
2047

Todas as dimensões dos desenhos técnicos estão em milímetros.

1455

1465

Consumo de combustível3, 4
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ASSISTÊNCIA COMPLETA COM O SERVIÇO BMW:
Ao adquirir um BMW, opta também por um serviço perfeito e uma assistência
completa. Por exemplo, o serviço baseado nas condições de utilização (CBS)
verifica independentemente os líquidos de funcionamento e o estado das peças
principais sujeitas a desgaste, e avisa antecipadamente o condutor sempre que for
necessária a manutenção de qualquer peça através do visor de controlos. Desta
forma, só terá de se deslocar ao Ponto de Serviço Autorizado BMW em caso de

necessidade, com a garantia de que os técnicos qualificados do Serviço BMW
recorrem às tecnologias mais recentes e utilizam unicamente peças originais
BMW. A nível mundial, tem à sua disposição mais de 3300 Pontos de Serviço
Autorizados em mais de 150 países, que permitem prolongar indefinidamente o
seu prazer de conduzir.

SERVIÇO BMW.

BMW Service Inclusive 5 anos/
100.000 km de série: os pacotes
de Serviço do BMW Service Inclusive
garantem que os custos inerentes à
manutenção e substituição de peças
de desgaste estão abrangidos durante
o período de vigência do contrato, permitindo que o condutor desfrute de um
prazer de conduzir ilimitado. O BMW
Service Inclusive está disponível a nível
mundial, através de todos os Pontos de
Serviço Autorizados BMW aderentes.
Para obter mais informações, aceda a
www.bmw.pt/serviceinclusive
Extensão de garantia BMW: os
pacotes de extensão de garantia BMW
disponibilizam uma proteção alargada
para o seu automóvel BMW novo, além
do período de garantia legal, permitindo-lhe usufruir de mais três anos de
condução descontraída (até ao quinto
ano após a aquisição do veículo).

BMW FINANCIAL SERVICES.

Serviço móvel BMW*: em caso de
avaria, o serviço de assistência em
viagem BMW está permanentemente
ao seu dispor. Técnicos qualificados
BMW farão todos os possíveis para
resolver o problema do seu BMW o
mais depressa possível, seja através
do acompanhamento por telefone
ou presencial. A BMW dispõe de
uma gama completa de serviços de
mobilidade específicos de cada país,
em caso de avaria, e de soluções de
seguros que abrangem situações de
acidente ou furto. Em caso de acidente,
entre em contacto com o serviço de
assistência em viagem BMW, que se
encarregará de contactar a Polícia, os
serviços de emergência médica ou o
reboque, assim como de providenciar
um veículo de substituição, contactar
a sua seguradora e muito mais. Para
obter mais informações, aceda a
www.bmw.pt

BMW TeleServices*: o serviço
baseado nas condições de utilização
avisa automaticamente quando o
seu automóvel necessita de efetuar
serviços de manutenção. Com o seu
consentimento, os dados do veículo
relevantes para a análise são transmitidos
automaticamente para a BMW. O
Ponto de Serviço Autorizado da sua
preferência acede a estes dados e,
caso seja necessário, entra em contacto
consigo gratuitamente para efetuar
uma marcação de serviço. Para aceder
ao BMW TeleServices, o veículo terá de
estar equipado com a eCall inteligente
ou os Serviços ConnectedDrive opcionais.
Caso seja necessário, o serviço pode
ser desativado em qualquer altura.
Para obter mais informações, aceda a
www.bmw.pt/teleservices

BMW Financial Services: opções
de financiamento personalizadas. O
BMW Financial Services disponibiliza
soluções atrativas de leasing,
financiamento e seguro. Para obter
mais informações, aceda a
www.bmwfinancialservices.pt
ou contacte o seu Concessionário
BMW, que terá todo o gosto em
apresentar uma oferta individual.

BMW Driving Experience: quanto
melhor dominar o seu BMW, mais prazer
terá a conduzi-lo. As nossas ações de
formação ensinam os condutores a
testar os limites físicos do automóvel
em vários tipos de piso e a controlar o
automóvel em situações extremas. Para
obter informações adicionais, aceda a
www.bmw-drivingexperience.com

BMW Welt: a tomada de posse de
um veículo novo no BMW Welt está
sempre posicionada entre os melhores
momentos para todos os condutores.
Torne esta experiência inesquecível
com a entrega do seu novo BMW
integrada num programa de atividades
único e adaptado às suas preferências
pessoais. Rodeado pela fábrica e o
Museu BMW, bem como pela sede do
BMW Group, o condutor encontra-se
perante uma história fascinante e um
presente fantástico, tendo acesso a
uma visão espetacular do futuro. Para
mais informações, aceda a
www.bmw-welt.com

Configurador BMW: do motor
ao equipamento, passando pela cor,
pode configurar o seu BMW segundo
as suas preferências em
www.bmw.pt/configurador

A EXPERIÊNCIA BMW.
BMW TV

BMW TV*: aceda a www.bmw.tv/pt e
conheça todas as facetas da marca
BMW. Filmes, imagens e vídeos
disponibilizam informações sobre
automóveis, inovações, desportos e
estilo de vida.

CONSTRUIR
UM FUTURO
SUSTENTÁVEL.

* Não se encontra disponível em todos os países.
Contacte o seu Concessionário BMW.

Em 2015, o BMW Group voltou a ser considerado um
dos fabricantes automóvel mais sustentável do mundo
pelo Índice de Sustentabilidade Dow Jones. O que
faz do BMW Group a única empresa da indústria
automóvel a ser nomeada consecutivamente desde
que o Index foi estabelecido. O desenvolvimento de
conceitos de automóveis eficientes e os processos de
produção ecológicos, incluindo a fase da reciclagem,
são parte integrante da nossa filosofia de construção.
A filosofia BMW EfficientDynamics permitiu reduzir
mais de 40% das emissões de CO2 da nossa frota
europeia de veículos novos desde 1995. Entre 2006
e 2015, reduzimos em 34% a quantidade de recursos
utilizados na produção, como a água e a energia, com
uma redução de 45% dos níveis previstos anteriormente
para 2020. No que diz respeito a outros recursos
(compostos orgânicos voláteis, processamento de
águas residuais e resíduos), a nossa meta de 45% foi
atingida em 2014, e prometemos continuar a trabalhar
para um melhoramento futuro. Desde 2007 que a
construção na nossa fábrica de motores em Steyr não
produz quaisquer águas residuais. Além disso, cada
um dos nossos automóveis foi desenvolvido para
uma reciclagem simples e 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.
www.bmw.pt/EfficientDynamics
www.bmwgroup.com/responsibility
www.bmw.com/recycling

Mais sobre a BMW

www.bmw.pt

Pelo prazer
de conduzir

Os modelos, equipamentos e serviços apresentados neste catálogo 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 em que são comercializados os produtos BMW,
poderão verificar-se nos diferentes países 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 neste catálogo.
© BMW AG, Munique/Alemanha. Qualquer reprodução deste catálogo, mesmo que parcial,
só será permitida mediante autorização escrita da BMW AG.
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