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Pri použití internetu vám môžu vzniknúť náklady,
v závislosti od vašej zmluvy s operátorom.

Objavte BMW X1 digitálne: 
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príslušný model.

V roku 2016 oslávi značka BMW svoje 100. výročie. 
Viac na adrese www.next100.bmw
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Jeho esenciou je spontánnosť. Jeho cieľom je objavovanie. 
BMW X1, poháňané čistým odhodlaním a neskrotnou sebais-
totou, čelí každej výzve s nadšením. Je jedno, ktorá cesta  
sa ukáže byť tou správnou, záleží iba na dobrodružstve. Zistite 
na vlastnej koži, ako ďaleko zájdete s týmto prieskumníkom, 
dokonalo spájajúcim dynamiku, agilitu a všestrannosť. 
Spoznajte BMW X1.

 CHUŤ NA  
ZÁŽITKY.



Vychutnajte si výhľad: Zvýšená pozícia sedenia v BMW X1 pridá na komforte nielen nastupo-
vaniu, ale aj sedeniu za volantom. A postará sa o to, že vám nič počas jazdy neunikne. Toto 
BMW je nezameniteľný model X, s nápadnými prednými partiami, kde vládne značková BMW 
dvojitá mriežka chladiča v tvare obličiek, obohatená doplnkovými LED prednými svetlometmi. 
BMW X1 je na prvý pohľad stelesnením dobrodružstva.

 ZÍSKAJTE NADHĽAD. 





Viac inovácií, viac pohody: Vaše oči môžu ostať na ceste, pretože vám doplnkový plnofa-
rebný Head-Up displej premietne dôležité údaje priamo do zorného poľa vodiča. Platné 
rýchlostné obmedzenia, zoznamy položiek zábavy – na všetko dobre uvidíte. Dynamický 
kokpit je orientovaný na vodiča a dokonalo zostavený tak, aby optimalizoval čistú radosť 
z jazdy v BMW X1.

POHĽAD DOPREDU.



Naložiť a vyraziť – a to nie je iba lákavá teória, ale bezproblémová prax: BMW X1 s dvojitou 
batožinovou podlahou a zadným operadlom deleným aj sklápateľným v pomere 40:20:40 
ponúka všetok priestor, ktorý potrebujete. Pozícia doplnkovej verzie zadného sedadla sa 
dá pozdĺžne posúvať s cieľom vytvoriť dosť miesta buď pre nohy pasažierov, alebo pre 
batožinu. Vysoká kvalita, starostlivo vypracované materiály a markantná štylistika modelu 
X premení interiér na priestor prežívania intenzívnych zážitkov. Do detailu.

 ODVEZIE VŠETKO.



 DYNAMIKA SA   
 NEMERIA V LITROCH.

BMW X1 nemá žiaden konkrétny vzor, ale riadi sa princípom dosiahnutia neopakovateľnej dynamiky pri 
maximálnej efektivite. Inovatívne technológie EfficientDynamics, ako napríklad doplnková 8-stupňová 
prevodovka Steptronic, znižujú spotrebu paliva, pričom vás ale motory BMW TwinPower Turbo v BMW X1 
neobmedzene poháňajú v snahe dosiahnuť stav čistej radosti z jazdy, na ceste za slobodou.



MOTORY BMW TWIN POWER TURBO:  Kľúčová súčasť BMW EfficientDynamics.

BMW EFFICIENT DYNAMICS: Maximálna radosť z jazdy, minimálna spotreba paliva.

BMW CONNECTED DRIVE: Služby, aplikácie a asistenčné systémy vodiča.

PODVOZOK: Inovatívne systémy pre viac radosti z jazdy.

BEZPEČNOSŤ: Technológie na najvyššej úrovni.

 INOVÁCIE 
A TECHNIKA.
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 Motory BMW TwinPower Turbo.
 Kľúčová súčasť BMW EfficientDynamics.

Vďaka technológii BMW TwinPower Turbo garantuje inovatívna nová generácia benzínových aj naftových motorov BMW z palety 
agregátov BMW EfficientDynamics ešte vzrušujúcejší nástup výkonu a excelentné reakcie už od nízkych otáčok, pri súčasnom
udržiavaní spotreby paliva aj emisií na minime. Zvýšená efektivita a optimálna dynamika znamenajú, že teraz je jazda v BMW ešte 
intenzívnejším pôžitkom než kedykoľvek predtým.

Nový naftový 4-valec BMW TwinPower Turbo v kombinácii so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou produkuje z objemu 2,0 litra 
úctyhodný výkon 140 kW (190 k). Jeho kombinácia priameho vstrekovania common-rail a turbodúchadla s variabilnou geomet-
riou prispeje k dosiahnutiu krútiaceho momentu 400 Nm pri 1750 – 2500 otáčkach. Hranicu 100 km/h pri rozbehu z pokoja 
dosiahne za 7,6 sekundy, cestou k maximálnej rýchlosti 220 km/h. Spotreba paliva je pritom veľmi efektívna: 4,8 – 5,0 l/100 km, 
s emisiami CO2 na úrovni len 127 – 132 g/km, v kombinovanom cykle. Systém pohonu všetkých kolies BMW xDrive sa postará 
o ešte lepšiu trakciu a smerovú stabilitu. 

4-VALCOVÝ NAFTOVÝ MOTOR BMW TWIN POWER TURBO X1 xDrive20d.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
NIŽŠIA SPOTREBA. VIAC RADOSTI Z JAZDY.

1 Spotreba paliva a emisie CO2 závisia od použitého rozmeru diskov kolies a pneumatík, ako aj od doplnkovej výbavy vo vozidle.  
Informácie o spotrebe paliva a emisiách CO2 nájdete na stranách 48 I 49 alebo u vášho BMW partnera.

Hodnoty výkonu, spotreby paliva a emisií CO2 platia pre vozidlá so štandardnou prevodovkou. 
Hodnoty v hranatých zátvorkách [ ] platia pre vozidlá s prevodovkou Steptronic.

╸3-valcový benzínový motor BMW TwinPower Turbo  
s výkonom 100 kW (136 k) a krútiacim momentom 220 Nm 

╸Zrýchlenie 0 – 100 km/h: 9,7 s;  
Max. rýchlosť: 204 km/h 

╸Kombinovaná spotreba paliva: 5,1 – 5,3 l/100 km 
╸Kombinované emisie CO2: 119 – 124 g/km

BMW X1 sDrive18i.

╸4-valcový naftový motor BMW TwinPower Turbo  
s výkonom 110 kW (150 k) a krútiacim momentom 330 Nm 

╸Zrýchlenie 0 – 100 km/h: 9,2 s (xDrive: 9,2 s);  
Max. rýchlosť: 205 km/h (xDrive: 204 km/h)

╸Kombinovaná spotreba paliva: 4,1 – 4,3 l/100 km  
(xDrive: 4,7 – 4,9 l/100 km) 

╸Kombinované emisie CO2: 109 – 114 g/km  
(xDrive: 124 – 129 g/km)

BMW X1 sDrive18d/xDrive18d.

╸ 4-valcový benzínový motor BMW TwinPower Turbo  
s výkonom 141 kW (192 k) a krútiacim momentom 280 Nm

╸ Zrýchlenie 0 – 100 km/h: [7,4] s;  
Max. rýchlosť: [223] km/h

╸ Kombinovaná spotreba paliva: [6,3 – 6,4] l/100 km1

╸ Kombinované emisie CO2: [146 – 149] g/km1

BMW X1 xDrive20i.

╸4-valcový naftový motor BMW TwinPower Turbo  
s výkonom 140 kW (190  k) a krútiacim momentom 400 Nm 

╸Zrýchlenie 0 – 100 km/h: 7,6 s;  
Max. rýchlosť: 220 km/h 

╸Kombinovaná spotreba paliva: 4,8 – 5,0 l/100 km 
╸Kombinované emisie CO2: 127 – 132 g/km

BMW X1 xDrive20d.

╸ 4-valcový benzínový motor BMW TwinPower Turbo  
s výkonom 170 kW (231 k) a krútiacim momentom 350 Nm

╸ Zrýchlenie 0 – 100 km/h: [6,5] s;  
Max. rýchlosť: [235] km/h

╸ Kombinovaná spotreba paliva: [6,4 – 6,6] l/100 km1 
╸ Kombinované emisie CO2: [149 – 152] g/km1 

BMW X1 xDrive25i.

╸4-valcový benzínový motor BMW TwinPower Turbo  
s výkonom 170 kW (231 k) a krútiacim momentom 450 Nm 

╸Zrýchlenie 0–100 km/h: [6,6] s;  
Max. rýchlosť: [235] km/h 

╸Kombinovaná spotreba paliva: [5,1 – 5,2] l/100 km 
╸Kombinované emisie CO2: [133 – 138] g/km

BMW X1 xDrive25d.

Neuveriteľne efektívny: benzínový 4-valec BMW TwinPower  
Turbo v BMW X1 xDrive25i.
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 BMW EfficientDynamics.
Nižšia spotreba. Viac radosti z jazdy.

Získajte viac z každého litra paliva vďaka BMW EfficientDynamics: vyšší výkon, vyššiu efektivitu a intenzívnejšiu radosť z jazdy. 
Technické inovácie, ktoré znižujú spotrebu paliva, pri súčasnom zvyšovaní dynamiky jazdy, sú zárukou čistého pôžitku v každom 
jednom BMW.

1 Podľa internej štúdie BMW o spotrebe paliva, v závislosti od individuálneho jazdného štýlu. 

Ovládač jazdného zážitku umožňuje vodičovi zvoliť si východiskový jazdný režim COMFORT pre štandardné nastavenia motora aj 
prevodovky, ECO PRO pre maximálnu efektivitu a režim SPORT pre dynamickú jazdu. ECO PRO režim prispôsobuje charakteristiku 
prevodovky Steptronic, ak je vo výbave, ako aj prevádzku kúrenia/klimatizácie, s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu úsporu paliva. Po-
honné látky šetrí aj funkcia Auto Start Stop, ktorá automaticky vypne motor, keď sa vozidlo dočasne zastaví.

FENOMENÁLNY: OVLÁDAČ JAZDNÉHO ZÁŽITKU VRÁTANE ECO PRO REŽIMU.

Benzínové motory BMW TwinPower Turbo disponujú pozoruhodným priebehom ťahu a spontánnymi reakciami, už od  
nízkych otáčok. Zároveň sú efektívnejšie, s nižšou spotrebou aj emisiami a vyšším výkonom, než mali ich predchodcovia.

Naftové motory BMW TwinPower Turbo  novej generácie sú charakteristické vynikajúcimi reakciami a dynamickým priebehom 
ťahu vo všetkých pásmach otáčok. Zároveň sú pozoruhodne pružné, mimoriadne úsporné a produkujú veľmi málo emisií.

POHON.

Inteligentná odľahčená konštrukcia pri BMW znamená použitie tých správnych materiálov pre tie správne komponenty vozidla. 
Pre každý z nich sa zvolí najvhodnejší materiál. Táto filozofia, známa tiež ako BMW EfficientLightweight, je teraz integrálnou 
súčasťou BMW EfficientDynamics a používa sa v každom vozidle BMW.

CELKOVÁ KONCEPCIA.

ECO PRO režim pomáha vodičovi dosiahnuť úsporu paliva až do 20 percent1 , v závislosti od jeho jazdného štýlu, podľa  
internej štúdie BMW o spotrebe paliva. Funkcia „plachtenia“ (k dispozícii iba s prevodovkou Steptronic) a ECO PRO trasa  
(k dispozícii iba s navigačným systémom) prispievajú k ďalším úsporám.

ENERGETICKÝ MANAŽMENT.

Rekuperácia brzdnej energie sa postará o to, aby alternátor generoval elektrickú energiu predovšetkým vtedy, keď vodič 
uvoľní pedál akcelerátora, alebo keď brzdí. Donedávna nevyužitá kinetická energia sa vtedy premieňa na elektrickú, ktorou sa 
dobíja batéria. Alternátor vďaka tomu nemusí byť v trvalej prevádzke, čím sa znižuje spotreba paliva a zároveň je plný výkon  
motora k dispozícii pre akceleráciu. 



 BMW ConnectedDrive.
Spojenie s technológiou zajtrajška. 

Zo dňa na deň je náš svet viac prepojený. Pre vodičov BMW je úplne normálne, že aj vo svojom vozidle sú v spojení s vonkajším 
svetom, že si cestou vyžadujú informácie, môžu komunikovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu a sú nepretržite infor-
movaní o najnovšom dianí, aj počas jazdy. Pojem BMW ConnectedDrive1 zahŕňa všetky služby a inovatívne technológie, ktoré
umožňujú spojenie vozidiel BMW a ich pasažierov s vonkajším svetom a okolitou premávkou.

Doplnková výbava ConnectedDrive Services je základom pre funkcie BMW ConnectedDrive, ktoré poskytujú vodičovi 
množstvo informačných, zábavných a servisných služieb priamo na cestách.

Jej obsahom je BMW Online, ktorý vám umožní získať prístup k aktuálnym a miestne relevantným informáciám, ako je napríklad 
počasie, správy či online vyhľadávanie cez Google™, spolu s rozličnými kancelárskymi funkciami.  Zároveň si môžete zostaviť 
individuálne služby, ako napríklad informácie o cenách paliva či voľných parkovacích miestach, ako aj cestovných a hotelových 
sprievodcov, cez menu aplikácií.

Zároveň získate praktický, bezpečný a neobmedzený prístup k vybraným aplikáciám pre smartfóny.  ConnectedDrive Services 
taktiež umožňuje prístup k obchodu ConnectedDrive Store, odkiaľ si môžete kedykoľvek objednať a rozširovať rôzne služby 
a aplikácie ako napríklad Real Time Traffic Information, Remote Services, Online Entertainment alebo Concierge Service, 
presne podľa vašich individuálnych požiadaviek.  Služby ConnectedDrive Services z ponuky doplnkovej výbavy ponúkajú toto 
a oveľa viac, aby sa z každej jazdy v BMW stal skutočný zážitok. 
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*  Nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách. Viac informácií vám poskytne váš BMW partner. 
1  Ďalšie informácie o BMW ConnectedDrive nájdete na www.bmw.com/connecteddrive
2  Súčasť doplnkovej výbavy navigačný systém Plus. Nie je k dispozícii ako samostatný prvok doplnkovej výbavy.
3  Zobrazenie nemusí byť plne viditeľné pri použití polarizačných okuliarov. Presný obsah zobrazenia závisí od výbavy, ktorá je vo vozidle. Pre displej je potrebná ďalšia doplnková výbava.

BMW ConnectedDrive s inteligentnými službami a asistenčnými systémami má pre každého pripravenú tú správnu výbavu.
BMW ConnectedDrive Services & Apps ponúkajú viac voľnosti prostredníctvom všestranných prepojení vodiča, vozidla  
a vonkajšieho sveta. BMW ConnectedDrive asistenčné systémy vodiča zvyšujú nielen bezpečnosť, ale aj komfort  
jazdy. Tieto inteligentné systémy odbremenia vodiča a minimalizujú riziko vzniku dopravnej nehody.

 

Doplnkový plnofarebný BMW Head-Up displej2, 3 premieta všetky relevantné informácie na projekčnú obrazovku, umiestne-
nú pohodlne v zornom poli vodiča. Vďaka tomu máte všetky dôležité údaje priamo pred očami bez toho, aby ste museli odpútať 
pohľad od cesty pred sebou. Okrem iného sa zobrazujú rýchlosť jazdy, navigačné pokyny, údaje od systému Speed Limit Info  
s indikáciou zákazu predbiehania, ako aj zoznamy položiek telefónneho zoznamu či systémov zábavy.

Obchod BMW ConnectedDrive Store* vám umožní zakúpiť 
si jednotlivé služby a aplikácie, ktoré vám vyhovujú. Môžete si 
ich flexibilne vybrať a objednať kedykoľvek, aj po kúpe vozidla 
BMW. Dokonca aj trvanie jednotlivých služieb si dokážete pri-
spôsobiť – a využiť ich napríklad iba počas dovolenky. 

Remote Services a aplikácia BMW Connected (dostupná 
v obchode Apple App Store) vám umožnia diaľkové ovládanie 
rozličných funkcií vozidla, napríklad jeho zamknutie a 
odomknutie alebo zobrazenie pozície na mape. Pre využitie 
tejto funkčnosti je nutné, aby si zákazník aktivoval službu 
Remote Services cez zákaznícky portál BMW ConnectedDrive 
na adrese www.bmw-connecteddrive.com.
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 Podvozok.
 Pevný základ pre viac komfortu a dynamiky. 

V BMW X1 vám pomáha zvyšovať pôžitky z ciest celý arzenál inovatívnych technológií. Mnohé z týchto systémov sú inteligentne 
navzájom prepojené. Vďaka ich premyslenej koordinácii zažijete maximálnu radosť z jazdy a budete pritom stále v bezpečí – na 
každej rovinke, v každej zákrute a v každej sekunde.

Inteligentný systém pohonu všetkých kolies BMW xDrive sa prispôsobí aj tým najnáročnejším povrchom cesty a vždy zabezpe-
čí vynikajúcu trakciu. Spolupráca xDrive a Dynamickej kontroly stability (DSC) sa postará o dokonalo bezpečnú jazdu. Senzory 
systému DSC umožnia pohonu xDrive rýchlo a flexibilne meniť rozdelenie pohonu medzi nápravy, s cieľom predísť pretáčavosti 
aj nedotáčavosti, teda zaistiť dokonalú smerovú stabilitu. Okrem toho sa tiež postará o rýchlu a bezpečnú akceleráciu aj na 
strmých a klzkých povrchoch.  Samotné DSC musí vďaka tomu zasahovať iba v kritických prípadoch. BMW xDrive kombinuje 
všetky výhody pohonu všetkých kolies – trakciu, smerovú stabilitu a bezpečnosť – s klasickou BMW agilnosťou.

INTELIGENTNÝ SYSTÉM POHONU VŠETKÝCH KOLIES BMW xDRIVE.

BMW Performance Control (v štandardnej výbave) mení pomer rozdelenia pohonnej a brzdnej sily na jednej a druhej strane 
automobilu pri zatáčaní, keďže vonkajšie kolesá musia v zákrute prejsť dlhšiu dráhu. BMW Performance Control zasahuje regulá-
ciou výkonu motora a riadeným pribrzďovaním: kolesá na vonkajšej strane zákruty dostanú viac pohonu než tie na vnútornej, čo 
maximalizuje trakciu každého kolesa. Vďaka tomu sa vozidlo prakticky takmer samo zatočí, čím stúpa jazdný pôžitok, dynamika 
aj bezpečnosť.

Variabilné športové riadenie so systémom Servotronic umožňuje dosiahnuť dynamickú jazdu bez nadmernej fyzickej námahy 
pri točení volantom. Nezávisle od rýchlosti jazdy mení prevodový pomer riadenia podľa miery zatočenia volantu. V stredovej 
polohe je pomer menej strmý, smerom ku krajom strmosť stúpa a kolesá reagujú na pohyb volantom výraznejším natočením. 
Súčasťou systému je posilňovač riadenia s účinkom meniacim sa podľa rýchlosti. Pri rýchlej jazde je účinok nižší, čo prináša 
presnú reakciu a vysokú stabilitu, pri pomalej jazde uľahčuje vysoká miera účinku napríklad parkovanie alebo manévrovanie 
v tesných priestoroch.

Doplnkové Dynamické riadenie tlmičov umožňuje prispôsobiť charakteristiku tlmenia tak, aby ideálne vyhovovala každej  
danej jazdnej situácii, pre zlepšenie komfortu a jazdnej dynamiky. Okrem základného režimu COMFORT, ktorý poskytuje poho-
dový a príjemný jazdný zážitok, je k dispozícii režim SPORT. Pri jeho voľbe sa účinok tlmičov pritvrdí, jazda sa stane priamejšou  
a vozidlo reaguje dynamickejšie. Jednotlivé režimy sa aktivujú pomocou Ovládača jazdného zážitku na stredovej konzole. 

Moderná koncepcia pohonu predných kolies v podaní BMW prináša kombináciu komfortu s agilnosťou. Robustná predná 
náprava je konštruovaná s cieľom poskytnúť maximálnu možnú jazdnú dynamiku a presnosť riadenia. Kompaktné usporiadanie 
predného pohonu s priečne vpredu uloženým motorom umožnilo vytvoriť ešte priestrannejší interiér.
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 Bezpečnosť. 
 Optimálna ochrana vďaka najnovším technológiám BMW.

V BMW X1 zažijete najnovšie technológie s maximálnou spoľahlivosťou. Vynikajúce jazdné vlastnosti a inovatívna výbava sú jeho 
štandardom. Vodiči BMW si vychutnávajú najaktuálnejšie výsledky technického pokroku, ktoré ich optimálne podporia v každej 
situácii. Bezpečne chránení sa budete cítiť vždy a všade, kam vás cesty zavedú.

Nové BMW X1 je dokonalým spoločníkom pre pohodlné a bezpečné cestovanie. Doplnkový Asistent pri jazde počas zhustenej 
premávky1 zvýši pohodlie tým, že vám aktívne pomáha - automaticky akceleruje, brzdí a udržiava dostatočný odstup od vozidiel 
pred vami2. Alebo si napríklad vezmite štandardné Kolízne varovanie s miernou aktiváciou bŕzd v meste3: Ak vozidlo pred vami 
prudko zabrzdí, dostanete vizuálne aj zvukové varovanie, aby ste mohli včas reagovať. V prípade nehody štandardný systém 
BMW Emergency Call aktivuje spojenie so záchranármi, aby ste dostali pomoc na mieste čo najrýchlejšie.

1 Podmienkou pre využitie Asistenta pri jazde počas zhustenej premávky je výbava Driving Assistant Plus a prevodovka Steptronic. 
2  Funkčnosť tohto systému môže byť obmedzená v tme a hmle. 
3  Bezpečnostné asistenčné systémy vozidiel BMW nepreberajú plnú autonómnu kontrolu nad vozidlom bez nutnosti zásahov vodiča. Pôsobia ako preventívne systémy na zmiernenie účinkov 

prípadnej kolízie a vodič v každom prípade aspoň čiastočne musí ovládať vozidlo.
4  Núdzové volanie dokážete aktivovať aj manuálne, napríklad v prípade ak ste sa stali svedkom nehody a chcete privolať pomoc iným účastníkom premávky. Na území niektorých európskych krajín 

sa spolu s núdzovým volaním automaticky odošlú aj informácie o pozícii vášho vozidla, závažnosti kolízie a možných zraneniach posádky. Pre viac informácií kontaktujte vášho BMW predajcu. 

Dynamická kontrola stability (DSC) neustále presne 
vyhodnocuje pohyby vozidla a bleskurýchlo optimalizuje jeho 
smerovú stabilitu aj trakciu.

Airbagy pre vodiča a predného spolujazdca sú integrál-
nou súčasťou optimálne koordinovaného bezpečnostného 
systému každého BMW. Cielenú ochranu celkovo zabezpe-
čuje šesť airbagov: čelné airbagy vodiča a predného spolu-
jazdca, bočné závesové airbagy na ochranu hláv posádky  
po celej dĺžke vozidla a bočné airbagy v operadlách predných 
sedadiel.

BMW Emergency Call (núdzové volanie) je systém, ktorý  
v prípade nehody automaticky nadviaže tiesňový telefonický  
hovor so strediskom integrovanej záchrannej služby 112.4

Kontrola brzdenia v zákrutách (CBC) pomáha vodičo-
vi tým, že keď vozidlo brzdí počas prechádzania zákruty, sys-
tém aktivuje brzdy cielene asymetrickým spôsobom.

Kolízne varovanie s miernou aktiváciou bŕzd v meste2 
upozorňuje vodiča na hroziace kolízie a v núdzovej situácii do-
konca aktivuje brzdy3. 

LED predné svetlomety s odbočovacími svetlami pro-
dukujú výkon, porovnateľný s denným svetlom, pre tlmené 
aj diaľkové svetlá.

 

 

 

 Štandardná výbava   Doplnková výbava



VÝBAVA: Modely BMW, výber toho najlepšieho z výbavy, disky kolies a pneumatiky, 
ako aj Originálne BMW príslušenstvo.

FARBY: Exteriérové a interiérové farebné schémy.

TECHNICKÉ ÚDAJE: Hmotnosť, motor, prevodovka, jazdné výkony, spotreba, kolesá  
a technické výkresy.

BMW SERVIS: BMW Service, BMW Financial Services a BMW Experience.

 INDIVIDUALITA 
A ROZMANITOSŤ.



30 | 31

BMW X1 sDrive18d s doplnkovou vonkajšou farbou metalíza Atlantic Grey a dopln-
kovými 17-palcovými zliatinovými diskami Double-spoke style 564.

 ZÁKLADNÁ VÝBAVA.

01  02 

Výbava

Štandardné sedadlá čalúnené látkou Grid Anthracite so sivým zvýraznením, interié-
rové obkladové lišty Oxide Silver tmavé matné s ozdobnými lištami vo vysokolesklom 
čiernom spracovaní.

[ 01 | 03 ] [ 02 ]

Nové BMW X1 je dokonalý spoločník, ktorý ponúka pestrú paletu štandardnej 
výbavy už v základe. Tu nájdete výber z jej prvkov. 

Vybraný rozsah štandardnej výbavy:

  AM/FM rádio so 6,5-palcovým farebným displejom, ovládačom iDrive, 
hands-free sadou s Bluetooth rozhraním, vrátane prehrávania audio súbo-
rov z kompatibilných smartfónov

  Multifunkčný volant
  Balík so zväčšeným počtom odkladacích priestorov
  Lakťová opierka vpredu
  Dažďový senzor vrátane automatického zapínania predných svetlometov
  Servotronic
 Velúrové koberčeky

03 

MODEL ADVANTAGE.1

Systém udržiavania rýchlosti s funkciou brzdenia automaticky udržiava nastavené tempo 
jazdy, pri rýchlostiach od cca. 30 km/h, dokonca aj na klesajúcej vozovke.

Parkovacie senzory (PDC) vzadu uľahčujú cúvanie na parkovacie miesto a manévrovanie  
v tesnom priestore.

[ 02 ]

[ 01 ]

1 Štandard pre X1 xDrive25i a xDrive25d.

2-zónová automatická klimatizácia vrátane automatickej recirkulácie vzduchu a mikrofiltra 
umožní samostatné nastavenie teploty vodičovi aj prednému spolujazdcovi, pre vytvorenie prí-
jemnej klímy v interiéri. 

[ 03 ]

 Štandardná výbava   Doplnková výbava

01 

02  03 

Darujte svojmu BMW ešte viac funkcií. Okrem základnej výbavy ponúka 
model Advantage navyše množstvo ďalších prvkov. Modely xLine, Sport Line 
a M Šport majú rozsah výbavy modelu Advantage obsiahnutý už vo svojom 
štandarde.

Vybraný rozsah výbavy modelu Advantage:

 Parkovacie senzory (PDC) vzadu, s akustickou aj optickou signalizáciou  
a štyrmi senzormi vo farbe karosérie

 2-zónová automatická klimatizácia s oddelenou reguláciou teploty pre  
ľavú a pravú stranu interiéru

 Systém udržiavania rýchlosti s funkciou brzdenia
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Doplnkové športové sedadlá, tu zobrazené v doplnkovej koži Dakota Oyster s perforá-
ciou a sivým zvýraznením, poskytujú obzvlášť dobrú oporu vďaka výrazných bočným častiam  
a dajú sa nastavovať vo viacerých smeroch.

 MODEL xLINE.

01  02 

Výbava

Čierny kožený športový volant s hrubým vencom a tvarovanými opierkami na palce má 
výnimočne pevné uchopenie a príjemne sadne do rúk.

[ 01 ] [ 02 ]

Rozsah výbavy v interiéri:

  Predné nástupné lišty s aplikáciou v hliníku a označením BMW
  Sedadlá v kombinácii látka/koža Cross Track Granite Brown  

s čiernym zvýraznením
  Sedadlá v koži Dakota Mocha s perforáciou, k dispozícii sú aj  

ďalšie čalúnenia
  Športový kožený volant
  Kľúč od vozidla so zdobením Pearl Chrome
  Interiérové obkladové lišty v čiernom vysokolesklom spracovaní  

s ozdobnými lištami Pearl Chrome, k dispozícii sú aj ďalšie lišty
  Variabilné ambientné osvetlenie oranžové/biele
  Exkluzívne LED svetelné pásy v paneloch dverí

Rozsah výbavy v exteriéri:

  BMW obličky dvojitej mreže chladiča so siedmimi exkluzívne tvarovanými 
priečkami s prednými hranami v matnom hliníkovom spracovaní, rám obli-
čiek vo vysokolesklom chróme

  Predný nárazník s dizajnovými prvkami a optickou ochranou podlahy 
v spracovaní Silver matnom

  18-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny Y-spoke style 569, k dispozícii  
sú aj ďalšie kolesá

  Vonkajšie prahové lišty v spracovaní Silver matnom
  Optická ochrana podlahy vzadu s hlavnou časťou Black Silver a aplikáciou 

Silver matnou

Optická ochrana podlahy v spracovaní Silver matnom dáva vozidlu neprehliadnuteľný  
terénny dizajn, z každého pohľadu.

BMW X1 xDrive20d s doplnkovou vonkajšou farbou Sparkling Storm s briliantovým 
efektom.

[ 04 ]

[ 03 | 06 ] 18-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny Y-spoke style 569, rozmer 7,5 J x 18,  
pneumatiky 225/50 R18.
[ 05 ]

 Štandardná výbava   Doplnková výbava

03 

04 

05 

06 
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Dynamickú atmosféru v interiéri vytvárajú štandardné športové sedadlá, tu zobrazené 
v doplnkovom čalúnení kožou Dakota Black s perforáciou a červeným zvýraznením, v kombinácii 
s doplnkovými interiérovými obkladovými lištami v spracovaní jemne pozdĺžne brúsený hliník  
s ozdobnými lištami Coral Red matnými.

01  02 

Výbava

V kokpite orientovanom na vodiča sú všetky prvky prehľadne usporiadané, aby sa dali 
ovládať bez straty koncentrácie na cestu. Čierny kožený športový volant s troma ramenami sa 
výborne drží a prispieva k pocitu bezpečnej jazdy.

[ 01 ] [ 02 ]

Rozsah výbavy v interiéri:

  Predné nástupné lišty s aplikáciou v hliníku a označením BMW
  Športové predné sedadlá
  Športové sedadlá čalúnené látkou Race Anthracite so sivým  

alebo červeným zvýraznením
  Športové sedadlá v koži Dakota Black s perforáciou a červeným  

zvýraznením
  Športový kožený volant
  Kľúč od vozidla so zdobením Pearl Chrome
  Interiérové obkladové lišty vo vysokolesklom čiernom spracovaní  

s ozdobnými lištami Coral Red matnými
  Interiérové obkladové lišty vo vysokolesklom čiernom spracovaní 

 s  ozdobnými lištami Pearl Chrome, k dispozícii sú aj ďalšie lišty
  Variabilné ambientné osvetlenie oranžové/biele
  Exkluzívne LED svetelné pásy v paneloch dverí

Rozsah výbavy v exteriéri:

  BMW obličky dvojitej mreže chladiča s ôsmimi exkluzívne tvarovanými 
priečkami vo vysokolesklom čiernom spracovaní a rámom vo vysoko-
lesklom chróme

  Predný nárazník s charakteristickými dizajnovými prvkami vo vysoko-
lesklom čiernom spracovaní s optickou ochranou podlahy vo farbe  
karosérie

  18-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny Double-spoke style 568,  
k dispozícii sú aj ďalšie kolesá

  Kryty spätných zrkadiel vo farbe karosérie
  Kryty spätných zrkadiel vo vysokolesklom čiernom spracovaní
  Vonkajšie lišty na bočných prahoch vo farbe karosérie
  Optická ochrana podlahy vzadu s hlavnou časťou Black Silver  

a aplikáciou vo farbe karosérie

 MODEL SPORT LINE.

Predné nástupné lišty v hliníku s označením BMW.

BMW X1 xDrive20d s doplnkovou vonkajšou farbou metalíza Mineral Grey.

[ 04 ]

[ 03 | 06 ] 18-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny Double-spoke style 568, rozmer 7,5 J x 18,  
pneumatiky 225/50 R18.
[ 05 ]

 Štandardná výbava   Doplnková výbava

03 

04 

05 

06 
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Športové sedadlá v doplnkovej koži Dakota Black s perforáciou a modrým zvýraznením 
sú dokonalo zladené s interiérovými obkladovými lištami Aluminium Hexagon a modrými 
ozdobnými lištami.

 MODEL M ŠPORT.

01  02 

Výbava

M volant potiahnutý kožou Walknappa so špeciálne tvarovanými opierkami na palce  
a emblémom M na venci je zárukou dynamickej radosti z jazdy.

[ 01 ] [ 02 ]

Rozsah výbavy v interiéri:

  M nástupné lišty
  Športové predné sedadlá v kombinácii látka Micro Hexagon/Alcantara  

v exkluzívnom M štýle, k dispozícii sú aj ďalšie čalúnenia
  M kožený volant s multifunkčným ovládaním
  BMW Individual strop Anthracite
  Interiérové obkladové lišty Aluminium Hexagon s modrými  

ozdobnými lištami
  Interiérové obkladové lišty vo vysokolesklom čiernom spracovaní  

s ozdobnými lištami Pearl Chrome, k dispozícii sú aj ďalšie lišty
  Skrátená radiaca páka s logom M (iba pre manuálnu prevodovku)
  M opierka pre nohu vodiča
  Variabilné ambientné osvetlenie oranžové/biele
  Kľúč od vozidla s exkluzívnym logom M

Rozsah výbavy v exteriéri:

  M aerodynamický balík s predným aj zadným nárazníkom, bočnými  
prahmi, lemami blatníkov a vložkou difúzora v spracovaní Dark Shadow

  BMW obličky dvojitej mreže chladiča s ôsmimi exkluzívne tvarovanými 
priečkami s prednými hranami vo vysokolesklom čiernom spracovaní 

  18-palcové M disky kolies z ľahkej zliatiny Double-spoke style 570 M Bicolour 
  19-palcové M disky kolies z ľahkej zliatiny Double-spoke style 572 M Bicolour 
  M Šport podvozok, alternatívne štandardný podvozok
  BMW Individual Shadow Line prvky vo vysokolesklom spracovaní
  BMW Individual strešné nosníky Shadow Line vo vysokolesklom spracovaní
  Logo M na bokoch
  Exkluzívna vonkajšia farba metalíza Estoril Blue, k dispozícii sú aj  

ďalšie farby

18-palcové M disky kolies z ľahkej zliatiny Double-spoke style 570 M Bicolour, rozmer 
7,5 J x 18, pneumatiky 225/50 R18.

BMW X1 xDrive20i s doplnkovou vonkajšou farbou metalíza Estoril Blue a doplnko-
vými 19-palcovými M zliatinovými diskami Double-spoke style 572 M Bicolour.

[ 04 ]

[ 03 | 06 ] 19-palcové M disky kolies z ľahkej zliatiny Double-spoke style 572 M Bicolour, rozmer  
8 J x 19, pneumatiky 225/45 R19.
[ 05 ]

 Štandardná výbava   Doplnková výbava

03 

04 

05 

06 
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LED predné svetlomety, pre tlmené svetlá, diaľkové 
svetlá a s odbočovacími svetlami, poskytnú úroveň osvetlenia, 
porovnateľnú s denným svetlom. Dokonca aj základné svetlo-
mety (zobrazené hore) obsahujú LED denné svetlá.

TO NAJLEPŠIE Z VÝBAVY.
Výbava

[ 01 ] 

Vysoko kvalitné strešné nosníky BMW Individual Shadow 
Line vo vysokolesklom spracovaní sú základom pre multifunkčný 
strešný nosič BMW.

[ 02 ] 

Hmlové svetlomety s halogénovými žiarovkami v pred-
nom nástavci poskytnú lepšiu viditeľnosť a vyššiu bezpečnosť 
jazdy v hmle a hustom snežení.

[ 03 ] 

Balík exteriérových prvkov v spracovaní matne leštený 
hliník obsahuje lemovanie bočných okien z materiálu s touto 
povrchovou úpravou.

[ 04 ] 

Panoramatická sklenená strecha s elektrickým ovláda-
ním, funkciou vyklopenia aj odsunutia prednej časti, krycou ro-
letou, veterným deflektorom a funkciou komfortného otvárania 
diaľkovým ovládaním v kľúči.

[ 05 ] 

03 

04 

01 

02  05 

 Štandardná výbava   Doplnková výbava

Funkcia vyhrievania volantu ohreje po stlačení tlačidla 
veniec volantu v najkratšom možnom čase – obzvlášť v zime 
veľmi príjemný a komfort zvyšujúci prvok.

[ 06 ] 

Čierny kožený športový volant s hrubým vencom  
a tvarovanými opierkami na palce sadne do rúk veľmi pevne  
a príjemne.

[ 07 ] 

Vďaka menším intervalom zmeny otáčok a kratším časom 
zmeny prevodov garantuje 8-stupňová prevodovka Steptronic1 
hladké radenie, vyšší komfort jazdy a nižšiu spotrebu.

[ 08 ] 

Elektrické nastavovanie sedadla uľahčuje manipuláciu 
a pamäťová funkcia umožňuje uložiť nastavenia sedadla spolu  
s vonkajšími spätnými zrkadlami.

 

[ 09 ] 

M kožený volant s multifunkčným ovládaním, vencom 
potiahnutým kožou Walknappa Black a tvarovanými opierkami 
na palce.2

[ 10 ] 

Ovládač jazdného zážitku ponúka vodičovi na výber  
rozličné jazdné režimy, optimalizované pre vysoko komfortnú, 
obzvlášť úspornú alebo mimoriadne športovú jazdu.

[ 12 ] 

Elektrické odomknutie systému sklápania operadiel 
druhého radu sedadiel3 sa dá ovládať diaľkovo zozadu z batoži-
nového priestoru.

[ 13 ] 

1 Štandard pre X1 xDrive20i, xDrive25i, xDrive25d.
2 Tu zobrazený s radiacimi pádlami (k dispozícii iba s prevodovkou Steptronic).
3  Iba v kombinácii s doplnkovým nastavovaním zadných sedadiel.

06 

07 

08 

09 

11 

13 

12 

10 

Elektrická parkovacia brzda sa dá pohodlne aktivovať 
ovládačom na stredovej konzole. Absencia klasickej páky  
ručnej brzdy vytvorila viac využiteľného priestoru.

[ 11 ] 
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Plnofarebný BMW Head-Up displej1, 2 premieta pre 
jazdu relevantné informácie priamo do zorného poľa vodiča.

TO NAJLEPŠIE Z VÝBAVY.
Výbava

[ 01 ] 

Bezpečnostná výbava Driving Assistant3, 4 upozorní 
vodiča na neúmyselné opustenie jazdného pruhu a obsahuje 
aj Asistenta diaľkových svetiel.

[ 02 ] 

Parkovací asistent uľahčí pozdĺžne parkovanie. Prevez-
me riadenie, pričom na vodičovi ostáva ovládanie akcelerácie  
a brzdenia. 

[ 03 ] 

Cúvacia kamera zobrazuje oblasť za vozidlom na displeji 
systému iDrive. Interaktívne vodiace čiary a označenia preká-
žok účinne pomáhajú vodičovi. 

 

[ 04 ] 

Klimatizácia: Všetky nastavenia sa ovládajú manuálne. 
Mikrofilter a extra výduch v zadnej časti kabíny zaručia kom-
fortné teploty v celom interiéri.

[ 06 ] 

Automatická klimatizácia s dvojzónovou reguláciou,  
automatickou kontrolou recirkulácie vzduchu (AAR), filtrom  
s aktívnym uhlím, kondenzačným a solárnym senzorom.

 
 

[ 07 ] 

Štandardná a doplnková výbava sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.

05 

06 

01 

02 

03 

04 

07 

08 

Harman Kardon Surround Sound systém s digitálnym 
7-kanálovým zosilňovačom, výkonom 360 W, 12 reproduk tormi 
vrátane centrálneho a pre vozidlo špecifickou ekvalizáciou. 

 

[ 05 ] Balík osvetlenia obsahuje rozličné LED svetelné prvky 
s výberom viacerých farieb a vytvára príjemnú atmosféru 
vysokej kvality.

[ 08 ] 

 Štandardná výbava   Doplnková výbava

Komfortný balík kombinuje Automatické ovládanie veka 
kufra a Komfortný vstup pre bezdotykové ovládanie dverí ba-
tožinového priestoru mávnutím nohou pod nárazníkom. 

[ 09 ] 

V kombinácii so špeciálnou hlavou ťažného zariadenia 
umožní príprava pre zadný nosič inštaláciu nosiča z ponuky 
Originálneho BMW príslušenstva.

[ 10 ] 

Ťažné zariadenie s odnímateľným hákom nekazí  
športový dizajn vozidla vo chvíľach, keď ho nepoužívate. 
[ 11 ] 

Sedadlo predného spolujazdca so sklápateľným ope-
radlom5 je dokonalým príkladom dobre premyslenej koncep-
cie flexibilného využitia priestoru. 

 

[ 12 ] 

Operadlo zadného sedadla, delené v pomere 40:20:40 
s doplnkovou možnosťou samostatného sklápania a nastave-
nia sklonu jednotlivých segmentov, značne uľahčí nakladanie 
a zvýši variabilitu interiéru.

[ 13 ] 

Nastavovanie zadného sedadla umožní samostatné 
 posúvanie oboch segmentov sedadla v pozdĺžnom smere. Pri 
posúvaní si môžete zvoliť, či je v danej situácii pre vás prioritou 
maximálny objem batožinového priestoru, alebo najväčší možný 
priestor pre zadných pasažierov. 

[ 15 ] 

Vak na lyže a snowboardy pre čistú a bezpečnú prepra-
vu zimného športového výstroja. 

 
 

[ 16 ] 

1  Súčasť doplnkovej výbavy navigácia Plus. Nie je k dispozícii ako samostatný prvok výbavy.
2  Displej nemusí byť plne viditeľný pri použití polarizačných slnečných okuliarov. Presný obsah zobrazenia BMW Head-Up displeja závisí od výbavy vo vozidle. Pre displej je potrebná ďalšia doplnková výbava.
3  Funkčnosť systému môže byť obmedzená v tme a hmle.
4 Kompletný balík tejto výbavy je k dispozícii iba v kombinácii s prevodovkou Steptronic a navigačným systémom Professional alebo Business.
5  Nie je k dispozícii v kombinácii so športovými sedadlami ani so sedadlami s elektrickým nastavovaním a pamäťou.

09 

10 

11 

12 

13 

16 

14 

15 

Skladacia podlaha batožinového priestoru ešte viac 
zvyšuje praktickosť vozidla. Pod skladacou podlahou sa na-
chádza ďalší priestor. 

[ 14 ] 

17 

Balík so zväčšeným počtom odkladacích priestorov  
poskytuje množstvo extra úložných možností v priestore pre 
pasažierov aj pre batožinu. 

[ 17 ] 
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19-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny Y-spoke style 
511, rozmer 8 J x 19, pneumatiky 225/45 R19.

 
 

 KOLESÁ A PNEUMATIKY.  Štandardná výbava   Doplnková výbava   Príslušenstvo

Výbava

[ 01 ] 

17-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny Turbine styling 
561 BMW EfficientDynamics, rozmer 7,5 J x 17, pneumatiky 
225/55 R17.

 

[ 02 ] 

17-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny Double-spoke 
style 385, rozmer 7,5 J x 17, pneumatiky 225/55 R17.

 

[ 05 ] 18-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny Double-spoke 
style 567, rozmer 7,5 J x 18, pneumatiky 225/50 R18.

[ 06 ] 

17-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny V-spoke style 
5601, rozmer 7,5 J x 17, pneumatiky 225/55 R17.

 

[ 08 ] Tieto vysoko kvalitné 17-palcové disky kolies z ľahkej 
zliatiny sa dajú použiť aj so snehovými reťazami. Kompletná 
sada zimných kolies so senzormi merania tlaku, rozmer  
6,5 J x 17, pneumatiky 205/60 R17 93H.2

[ 09 ] 

1 Štandard pre všetky modely okrem X1 sDrive18d. 
 2 Tieto a ďalšie disky kolies nájdete v ponuke Originálneho BMW príslušenstva alebo na www.bmw.sk/prislusenstvo

06 

01 

07  

08 

18-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny Y-spoke style 
566, rozmer 7,5 J x 18, pneumatiky 225/50 R18.

 
 

[ 07 ] 

Tieto 17-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny sú v čier-
nom spracovaní. Kompletná sada zimných kolies s dojazdový-
mi Runflat pneumatikami, rozmer 7,5 J x 17, pneumatiky 
225/55 R1797H RSC.2 

09 

05 

02  04 

17-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny Double-spoke 
style 564, rozmer 7,5 J x 17, pneumatiky 225/55 R17. 
[ 03 ] 

03 

[ 04 ] Tento držiak sa dá použiť na bezpečné ukotvenie surfo-
vej dosky aj sťažňa na každý BMW systém strešných nosičov. 
Jeho súčasťou je inovatívny kotviaci systém, ktorý výrazne 
uľahčuje obsluhu. 

[ 01 ] 

Keď sú dvere otvorené, na povrch zeme sa premieta  
individuálne zvolená grafika, ktorá dokonalo osvetlí oblasť  
prahov dverí.

[ 02 ] 

Tieto kryty spätných zrkadiel, majstrovsky ručne vyrobené 
z karbónu, sú nápadnou pripomienkou high-tech charakteru 
vozidla. 

[ 03 ] 

Výrazne expresívna: Predná mriežka v čiernom spracovaní 
zvýrazňuje dynamiku prednej časti vozidla viditeľne individuál-
nym spôsobom. 

[ 04 ] 

Protišmyková a odolná voči vode aj opotrebovaniu:  
Rohož chráni batožinový priestor pred vlhkosťou aj nečistotou.  
S interiérom ladiaca farebná kombinácia Black/Silver. 

[ 05 ] 

Presne na mieru vytvorené rohože, na ochranu priesto-
ru pre nohy pred vlhkosťou a nečistotou. Čierna farba s apliká-
ciou X1 sa dokonalo hodí do interiéru. 

[ 07 ] 

Tieto vysoko kvalitné 19-palcové disky kolies sú v spra-
covaní Bicolour vysokolesklom čiernom a leštenom. Samo-
statný jeden disk kolesa pre prednú nápravu, rozmer 8 J x 19, 
bez pneumatiky. 

[ 08 ] 

Objavte rozmanité inovatívne riešenia, ktoré sú k dispozícii do exteriéru, interiéru, na komunikáciu a informácie, na transport a riešenie batožinového priestoru. Váš BMW partner vám ochotne poradí ohľadom kompletnej  
ponuky Originálneho BMW príslušenstva a poskytne vám aj špeciálny katalóg príslušenstva. Ďalšie informácie nájdete tiež na www.bmw.sk/prislusenstvo

Nosič na dva štandardné alebo elektrické bicykle (každý 
do 30 kg). Jednoduchá a bezpečná montáž na hák ťažného 
zariadenia. Po zložení sa zmestí do vymedzenej priehradky 
v batožinovom priestore, kde je bezpečne uložený aj v prípade 
kolízie.

[ 06 ] 

 ORIGINÁLNE BMW PRÍSLUŠENSTVO.
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 PALETA FARIEB EXTERIÉRU.

Uni lak 300 Alpine White1Uni lak  668 Black Metalíza B39 Mineral Grey2

1 Štandardne dostupné pre model M Šport.
2 Doplnkovo dostupné aj pre model M Šport.
3 K dispozícii výlučne pre model M Šport.

 

Metalíza A83 Glacier Silver2 Metalíza C08 Platinum Silver Metalíza C29 Chestnut Bronze  

Metalíza A96 Mineral White2 Metalíza C09 Atlantic Grey Metalíza B53 Sparkling Brown  

MODEL M ŠPORT

 Štandardná výbava   Doplnková výbava

 

[ Vzorkovník ] Tu zobrazený vzorkovník má za úlohu sprostredkovať vám prvé dojmy z farieb a materiálov pre vaše BMW. Podľa skúseností v jednotlivých prípadoch nemusia tlačiarenské farby presne reprodukovať originálny 
farebný tón lakovania, čalúnenia a interiérových líšt. Prediskutujte preto výber farieb so svojím BMW partnerom alebo vo vašej pobočke. Tam vám okrem toho môžu naživo odprezentovať originálne vzorky a pomôcť vám pri  
špeciálnych požiadavkách.

Metalíza C10 Mediterranean Blue Metalíza B45 Estoril Blue3 

Metalíza C07 Sparkling Storm s briliantovým efektom

Metalíza 475 Black Sapphire3
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VYHOTOVENIA INTERIÉRU.

LÁTKA

KOŽA

KOMBINÁCIA  
LÁTKA/KOŽA

 Výbava xLine
 Výbava Sport Line
 M Šport balík

 Výbava Sport Line

 Výbava xLine
 Výbava Sport Line
 M Šport balík

 Výbava xLine
 Výbava Sport Line
 M Šport balík

 Základný model
 Model Advantage

 Základný model
 Model Advantage

 M Šport balík Základný model
 Výbava Sport Line
 Model Advantage

 Výbava Sport Line

 Základný model

Koža Dakota 
PDOA Oyster,  
s perforáciou,  
sivé zvýraznenie3

Koža Dakota 
PDL3 Black, 
s perforáciou, 
červené zvýraznenie

Koža Dakota 
PDSW Black, 
s perforáciou,  
sivé zvýraznenie

Koža Dakota 
PDMZ Mocha,  
s perforáciou,  
zvýraznenie Walnut

Koža Dakota 
LCFY Canberra Beige

Koža Dakota 
LCSW Black

Látka/Alcantara 
Hexagon  
HMAT Anthracite

Látka Race  
ERL1 Anthracite,  
sivé zvýraznenie2

Látka Race 
ERL2 Anthracite,  
červené zvýraznenie2

Látka Grid 
EGAT Anthracite1

K dispozícii s:

K dispozícii s:K dispozícii s:

K dispozícii s:

 Výbava xLine
 Výbava Sport Line
 M Šport balík

Koža Dakota 
PDFY Canberra Beige,  
s perforáciou, 
červené zvýraznenie

 Výbava xLine Látka/koža 
Cross Track  
CWG4 Granite  
Brown/Black

 M Šport balík Koža Dakota
PDN4 Black,  
s perforáciou,  
modré zvýraznenie

Vezmite, prosím, na vedomie, že aj aj pri bežnom používaní môžu po kratšom alebo dlhšom čase vzniknúť na 
čalúnení neodstrániteľné nečistoty. Tie môžu byť spôsobené predovšetkým oblečením, ktoré púšťa farbu. 

1 K dispozícii iba v kombinácii so štandardnými sedadlami.
2 K dispozícii iba v kombinácii so športovými sedadlami.
3 Iba v kombinácii so stropom Oyster.
4 Ďalšie ozdobné lišty v paneloch dverí.

INTERIÉROVÉ LIŠTY INTERIÉROVÉ FARBY
 Základný model
 Model Advantage

 Základný model
 Výbava xLine
 Výbava Sport Line
 M Šport balík
 Model Advantage

 Základný model
 Výbava xLine
 Výbava Sport Line
 M Šport balík
 Model Advantage

 Základný model
 Výbava xLine
 Výbava Sport Line
 M Šport balík
 Model Advantage

 Výbava Sport Line

 Výbava Sport Line

 Výbava xLine

 Základný model
 Výbava xLine
 Výbava Sport Line
 M Šport balík
 Model Advantage

 Základný model
 Výbava xLine
 Výbava Sport Line
 M Šport balík
 Model Advantage

4FS Oxide Silver tmavé 
matné, ozdobé lišty čierne 
vysokolesklé

4LS Hliník jemne pozdĺžne 
brúsený, ozdobné lišty 
Pearl Chrome4

4LR Drevené obloženie 
Fineline Stream, ozdobné 
lišty Pearl Chrome4 

4LU Vysokolesklé 
čierne, ozdobné lišty Pearl 
Chrome 

4LT Hliník jemne pozdĺžne 
brúsený, ozdobné lišty 
Coral Red matné4

4LV Vysokolesklé čierne, 
ozdobné lišty Pearl  
Chrome Coral Red matné

4F7 Drevené obloženie 
Oak Grain matné4

BMW Individual 
strop
775 Anthracite

Black

K dispozícii s: K dispozícii s:

 Štandardná výbava   Doplnková výbava

 M Šport balík 4WZ Vysokolesklé čierne, 
ozdobné lišty modré matné

 M Šport balík 4WF Aluminium Hexagon, 
ozdobné lišty modré 
matné4

 M Šport balík 4WE Aluminium Hexagon, 
ozdobné lišty Pearl 
Chrome4

STROP
BMW INDIVIDUAL K dispozícii s:

 xLINE 4GG Dark Pearl, ozdobné 
lišty Pearl Chrome
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Hmotnosť
Pohotovostná hmotnosť EU1 kg 1470 [1505] [1615] [1615] 1505 [1545] 1605 [1615] 1615 [1625] [1650]

Celková hmotnosť kg 1990 [2005] [2140] [2140] 2015 [2065] 2120 [2135] 2130 [2145] [2170]

Užitočná hmotnosť kg 595 [575] 600 600 585 [595] 585 590 [595] 595

Maximálna prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu3 kg 735/740 750 750 750 750 750 750

Maximálna prípustná hmotnosť brzdeného prívesu,  
max. do 12% stúpania3 / do 8% stúpania3 kg 1700 [1700]/ 

1700 [1700] [2000]/[2000] [2000]/[2000] 1800 [1800]/ 
1800 [1800]

1800 [1800]/ 
1800 [1800] 2000/2000 [2000]/[2000]

Motor4, 5

Valce/ventily 3/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4

Zdvihový objem cm3 1499 1998 1998 1995 1995 1995 1995

Max. výkon/pri otáčkach kW (k)/1/min 100 (136)/4400 141 (192)/5000 170 (231)/5000 110 (150)/4000 110 (150)/4000 140 (190)/4000 170 (231)/4400

Max. krútiaci moment/pri otáčkach Nm/1/min 220/1250 280/1250 350/1250 330/1750 330/1750 400/1750 450/1750

Prenos sily
Pohon predné kolesá všetky štyri kolesá všetky štyri kolesá predné kolesá všetky štyri kolesá všetky štyri kolesá všetky štyri kolesá

Štandardná prevodovka 6-stupňová 
manuálna

8-stupňová  
Steptronic

8-stupňová  
Steptronic

6-stupňová 
manuálna

6-stupňová 
manuálna

6-stupňová 
manuálna

8-stupňová  
Steptronic

Jazdné výkony2

Max. rýchlosť km/h 204 [200] [223] [235] 205 [205] 204 220 [219] [235]

Zrýchlenie 0 – 100 km/h s 9,7 [9,7] [7,4] [6,5] 9,2 [9,2] 9,2 [9,3] 7,6 [7,6] [6,6]

Spotreba paliva4, 5, 6

V meste l/100 km 6,3 – 6,5
[6,4 – 6,7] [7,6 – 7,7] [7,7 – 7,8] 4,9 – 5,1

[5,1 – 5,3]
5,5 – 5,7

[5,5 – 5,7]
5,7 – 5,9

[5,7 – 5,9] [5,8 – 6,0]

Mimo mesta l/100 km 4,5 – 4,7
[4,7 – 4,9] [5,6 – 5,7] [5,7 – 5,8] 3,7 – 3,9

[3,9 – 4,1]
4,3 – 4,5

[4,3 – 4,5]
4,3 – 4,5

[4,5 – 4,6] [4,6 – 4,8]

Kombinovaná l/100 km 5,1 – 5,3
[5,3 – 5,6] [6,3 – 6,4] [6,4 – 6,6] 4,1 – 4,3

[4,3 – 4,5]
4,7 – 4,9

[4,7 – 4,9]
4,8 – 5,0
[4,9 – 5,1] [5,1 – 5,2]

Emisie CO2 kombinované g/km 119 – 124
[124 – 129] [146 – 149] [149 – 152] 109 – 114 

[114 – 119]
124 – 129

[124 – 129]
127 – 132

[129 – 134] [133 – 138]

Trieda efektivity B/A [B] [C/B] [C] A [A] B/A [B/A] B/A [B/A] [B/A]

Objem nádrže, cca. l 51 61 61 51 51 61 61

Kolesá
Rozmer pneumatík 225/55 R17 W 225/55 R17 W 225/55 R17 W 225/55 R17 W 225/55 R17 W 225/55 R17 W 225/55 R17 W

Rozmer diskov kolies 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17

Materiál diskov kolies ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina

Technické údaje48 | 49

 

1 Uvedená hodnota zahŕňa 90 % objemu nádrže, 68 kg na vodiča a 7 kg na batožinu. Pohotovostná hmotnosť 
platí pre vozidlá so štandardnou výbavou. Doplnková výbava túto hodnotu zvýši.

2 Uvedené hodnoty sa pri modeloch s pohonom xDrive môžu líšiť.
3 Celková hmotnosť prívesu nesmie prekročiť prípustné zaťaženie prívesu s prihliadnutím na maximálne 

prípustné zaťaženie ťažného vozidla s prívesom.
4 BMW odporúča použitie bezolovnatého benzínu s oktánovým číslom RON 95. Možné je tiež použitie 

benzínu s oktánovým číslom RON 91 alebo vyšším, prípadne s maximálnym obsahom etanolu 10 %. Hod-
noty výkonu a spotreby platia pre prevádzku s benzínom s oktánovým číslom RON 98

.

5 Všetky motory spĺňajú emisnú normu EU6. Hodnoty spotreby paliva sa stanovujú podľa jazdného cyklu ECE, 
ktorý pozostáva približne z jednej tretiny mestskej a dvoch tretín mimomestskej jazdy (na základe absolvovanej 
vzdialenosti). Emisie CO2 sa merajú spolu so spotrebou paliva. Doplnková výbava túto hodnotu zvýši. Spotreba 
paliva a emisie CO2 závisia od zvoleného rozmeru pneumatík a doplnkovej výbavy (vyššie hodnoty platia pre 
modely s pneumatikami z doplnkovej výbavy). Ďalšie informácie o spotrebe paliva a emisiách CO2 vám poskytne 
váš BMW partner.

6 Spotreba paliva a emisie CO2 závisia aj od zvoleného rozmeru diskov kolies a pneumatík. Viac informácií vám 
poskytne váš BMW partner.

7 Výška vrátane strešnej antény je 1612 mm.

Hodnoty v hranatých zátvorkách [ ] platia pre vozidlá s prevodovkou Steptronic.
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Všetky rozmery na technických výkresoch sú uvedené v milimetroch. Objem batožinového priestoru je 505-1550 litrov. Hodnoty v zátvorkách ( ) platia pre verziu s panoramatickou sklenenou strechou.  



 SERVISNÝ KONCEPT BMW:
BMW Servis50 | 51

S kúpou BMW sa rozhodujete aj pre perfektné služby a komplexnú starostlivosť. 
Napríklad sa kontinuálne preveruje stav opotrebovaných dielov a prevádzkových 
kvapalín, pomocou servisu založeného na aktuálnom stave (Condition Based 
Service), aby sa v prípade potreby zobrazilo zodpovedajúce hlásenie na displeji. 
Vy vďaka tomu zájdete k svojmu BMW servisnému partnerovi iba vtedy, keď je to 
skutočne nutné.

Tam sa o vaše vozidlo postarajú naši kvalifikovaní BMW servisní špecialisti 
s najnovšími servisnými technológiami a pri výhradnom použití originálnych 
BMW dielov. A to celosvetovo vo viac než 3 300 BMW partnerských servisných 
prevádzkach, vo viac než 150 krajinách tak, aby radosť z jazdy naďalej pretrvávala.

BMW SERVICE. BMW FINANCIAL SERVICES.

BMW Service Inclusive: Servisné ba-
líky BMW Service Inclusive sa postarajú 
o pokrytie nákladov na údržbu, kontroly 
a opotrebované diely počas zmluvného 
obdobia, čo vám umožní neobmedzene 
si užívať radosť z jazdy. K dispozícii sú 
na celom svete, u každého zúčastneného 
BMW servisného partnera. Viac informácií 
nájdete na 
www.bmw.sk/serviceinclusive

BMW predĺžená záruka: Balíky BMW 
predĺženej záruky ponúkajú pre vaše novo 
zakúpené BMW garanciu nad rámec zá-
konom stanoveného obdobia. Môžete si 
tak vychutnať ďalšie tri roky bezstarost-
ného jazdenia (do celkového veku vozidla 
5 rokov). Viac zistíte na 
www.bmw.sk/serviceinclusive

BMW Mobile Service: Tento servis je 
tu pre vás v prípade poruchy nepretržite 
po celých 24 hodín. Špeciálne vyškolení 
BMW technici cez telefón alebo na mies-
te urobia všetko preto, aby vaše vozidlo 
bolo čo najrýchlejšie opäť schopné jazdy. 
Ponúkame rozsiahlu, pre jednotlivé kra-
jiny špecifickú ponuku mobility pre prípad 
poruchy. K tomu pridáme aj sprievodné 
listy, ktoré vás zaistia, kryjú a ochránia pri 
nehode alebo odcudzení. A keď sa vám 
raz stane, že havarujete, zavolajte našu 
BMW Hotline linku. My zabezpečíme 
zavolanie policajtov, záchranky, odťaho-
vej služby, náhradné vozidlo, hlásenie 
poisťovni a oveľa viac. Informácie získate 
na  www. bmw. sk / mobilecare

BMW Teleservices: Na základe vyhod-
notenia údajov CBS sa na informačnom 
displeji vozidla zobrazí servisný termín. 
V prípade súhlasu budú relevantné údaje 
o vozidle automaticky odoslané do BMW. 
Váš BMW servisný partner vás na základe 
odoslaných údajov bezplatne kontaktuje 
s návrhom termínu návštevy. Predpo-
kladom na  používanie systému BMW 
 Teleservices je doplnková výbava BMW 
Emergency Call v rámci  ConnectedDrive 
Services. V prípade potreby si môžete 
službu deaktivovať. Viac informácií  
k tejto téme nájdete na www.bmw.sk

BMW Financial Services: Finan-
covanie ušité na mieru: BMW Financial 
Services vám ponúkajú atraktívne 
programy na lízing, úver a poistenie. 
Viac sa dozviete v cenníku alebo na 
 www. bmw. sk/fs, prípadne si dajte 
 vypracovať individuálnu ponuku u svojho 
autorizovaného BMW predajcu.

S BMW ZAŽIJETE VIAC.

BMW TV  

BMW TV: Zažite značku BMW v celej 
jej rozmanitosti na    www. bmw. tv. 
V  reportážach, portrétoch a správach in-
formuje z oblasti automobilov, inovácií, 
športu a lifestylu.

BMW Driving Experience: Čím lep-
šie ovládate svoje BMW, tým väčšie je 
potešenie z jazdy. Využite naše ponuky, 
skúste sami, čo znamená na rôznych 
povrchoch dosiahnuť na hranice fyzikál-
nych možností a zistite, na čo si dávať 
pozor, aby ste aj v extrémnych situáciách 
ovládali vozidlo. Viac na  
www.bmwdrivingexperience.com

BMW Welt: Vyzdvihnutie nového vozid-
la v centre BMW Welt patrí k najlepším 
okamihom, aké dokáže vodič zažiť. Pre-
meňte túto udalosť na nezabudnuteľný 
deň a povýšte prevzatie svojho nového 
BMW na súčasť unikátneho programu 
aktivít, zostaveného podľa vašich osob-
ných preferencií. V továrni BMW, v BMW 
múzeu a v sídle vedenia BMW Group 
vás obklopí fascinujúca história, dych 
vyrážajúca prítomnosť a pozoruhodné 
vízie budúcnosti. Viac zistíte na 
www.bmw-welt.com

BMW Magazín: V BMW Magazíne 
 zažijete najnovšie modely BMW pred 
pôsobivými kulisami. Objavíte nové 
 dizajnové trendy, cestovateľské desti-
nácie a rozma nitosť moderného života. 
Stretnete pritom ľudí, ktorí so svojimi 
vizionárskymi myšlienkami hýbu svetom. 
Viac na   www.bmw.com/magazine

BMW Events: Všetky ponuky podujatí, 
ako aj možnosti rezervácie lístkov, nájdete 
na  www. bmw- events. de

BMW konfigurátor vozidiel: Od 
 motora cez farbu až po výbavu – na 
  www. bmw. sk si môžete zostaviť 
vaše vlastné auto snov.

V prípade akýchkoľvek otázok zo sveta značky  
BMW vám radi poradíme na kontaktných číslach 
nášho zákazníckeho servisu:

BMW Group Slovakia
Zákaznícky servis

Tel: 0850 26 98 35
Fax: 0850 26 93 29
E-mail: zakaznicky.servis.sk@bmw.com

http://www.facebook.com/BMW.Slovensko

ZODPOVEDNOSŤ 
ZA BUDÚCNOSŤ

BMW Group bola v roku 2015 opäť vyhlásená za naj-
udržateľnejšieho výrobcu automobilov na svete, podľa 
Dow Jones Sustainability Indexu. Je to jediná automobilka, 
ktorá bola zaradená do tohto renomovaného indexu kaž-
dý rok od jeho vzniku. Vývoj efektívnejších koncepcií 
vozidiel a výrobných procesov šetrných k životnému 
prostrediu až po recykláciu je časť našej vývojovej filo-
zofie. Vďaka riešeniam BMW EfficientDynamics bola 
od roku 1995 znížená produkcia CO2 našich európskych 
vozidlových parkov o viac než 30 %. K tomu chceme 
zredukovať spotrebu zdrojov vo výrobe, ako je napríklad 
voda a energia, od roku 2006 do roku 2020 o 45 %. 
Naša továreň na výrobu motorov v rakúskom meste 
Steyr funguje od roku 2007 bez vzniku odpadovej 
vody. Samozrejme, každé naše vozidlo sa na konci 
svojej životnosti dá bez problémov recyklovať alebo 
 zužitkovať. Ohľadom možnosti vrátenia vášho starého 
vozidla sa, prosím, obráťte na vášho autorizovaného 
BMW predajcu. Informujte sa o tom na našich interne-
tových stránkach.

www.bmw.com/EfficientDynamics
www.bmwgroup.com/responsibility
www.bmw.com/recycling



Viac o BMW

www.bmw.sk Radosť z jazdy

Modely v tejto brožúre zobrazujú vozidlá v špecifikácii, v ktorej ich vyrába BMW AG pre trh v Nemec-
ku. Čiastočne môžu obsahovať doplnkové prvky a príslušenstvo, ktoré nie sú súčasťou štandardnej 
výbavy. V súvislosti so špecifickými požiadavkami ďalších trhov členských štátov Európskej únie sa 
môžu vyskytnúť zmeny oproti modelom, štandardnej a doplnkovej výbave, zobrazenej v tejto brožú-
re. Viac informácií o verzii vozidla, špecifickej pre vašu krajinu, vám poskytne váš miestny BMW part-
ner. Obrázky a popisy produktov sa môžu zmeniť v konkrétnych detailoch. Zmeny dizajnu, 
konštrukcie a výbavy sú vyhradené.

© BMW AG, Mníchov, Nemecko. Reprodukcia časti alebo celku je povolená iba s písomným  
súhlasom BMW AG, Mníchov.
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