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Radosť z jazdy 



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

Značka BMW oslávila v roku 2016 svoje 100. výročie. 
Zistite viac na adrese www.next100.bmw

DIGITÁLNE OBJAVOVANIE:  
NOVÁ APLIKÁCIA BMW KATALÓGY.
Viac informácií, viac radosti z jazdy: Nová aplikácia 
BMW Katalógy vám ponúka úplne nový digitálny  
a interaktívny BMW zážitok. Stiahnite si aplikáciu 
BMW Katalógy na váš smartfón alebo tablet  
a preskúmajte nové perspektívy vášho BMW.
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NOVÉ BMW RADU 3 SEDAN. 
NOVÉ BMW RADU 3 TOURING. 
RADOSŤ Z JAZDY. BEZ KONKURENCIE.

INOVÁCIE A TECHNIKA.

MOTORY BMW TWIN POWER TURBO:  
Kľúčová súčasť BMW EfficientDynamics.

22

BMW EFFICIENT DYNAMICS:  
Šetrenie paliva je zábavné.
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BMW CONNECTED DRIVE/BMW PERSONAL COPILOT: 
Digital Services a asistencia vodiča.

26

PODVOZOK:  
Inovatívne systémy pre viac radosti z jazdy.

BEZPEČNOSŤ: 
Špičkové technológie na vašu ochranu.

28

29

PREZENTOVANÉ MODELY.

BMW 340i SEDAN AKO MODEL SPORT LINE: 
Radový benzínový 6-valec BMW TwinPower Turbo, 240 kW (326 k), 
19-palcové disky z ľahkej zliatiny Star-spoke style 407, vonkajšia 
farba metalíza Mediterranean Blue, sedadlá čalúnené kožou Dakota 
Oyster so zvýraznením Oyster Dark, interiérové lišty v spracovaní 
jemne pozdĺžne brúsený hliník, ozdobné lišty vysokolesklé čierne.

BMW 330d TOURING AKO MODEL LUXURY LINE: 
Radový naftový 6-valec BMW TwinPower Turbo, 190 kW (258 k), 
18-palcové disky z ľahkej zliatiny V-spoke style 658, vonkajšia farba 
metalíza Platinum Silver,  sedadlá čalúnené kožou Dakota Cognac 
s hnedým zvýraznením, interiérové lišty drevené Ash Grain s kovovou 
intarziou, ozdobné lišty Pearl Chrome.

04

INDIVIDUALITA A VŠESTRANNOSŤ.

VÝBAVA: BMW modely, BMW iPerformance Sedan s pohonom 
eDrive, BMW Individual, to najlepšie z výbavy, kolesá a Originálne 
BMW príslušenstvo.

32

FARBY: Exteriérové a interiérové farebné svety.50

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

54

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

58

BMW 330e iPERFORMANCE  
SEDAN AKO MODEL LUXURY LINE: 
Benzínový 4-valec BMW TwinPower Turbo a elektromotor so 
systémovým výkonom 185 kW (252 k), 18-palcové disky z ľahkej 
zliatiny Turbine style 415, vonkajšia farba metalíza Glacier Silver, 
sedadlá čalúnené kožou Dakota Oyster so zvýraznením Oyster 
Dark, interiérové lišty v drevenom spracovaní Fineline Anthracite, 
ozdobné lišty Pearl Chrome.
Informácie o spotrebe paliva a emisiách CO2 nájdete na stranách 54I55 a 56I57  
alebo u vášho BMW partnera.



Radosť má mnoho tvárí. Tá najvzrušujúcejšia z nich má podobu 
nového BMW radu 3, automobilu definovaného atraktívnym dizaj-
nom, ktorého športovosť vyráža dych a s inteligentnou funkčnosťou, 
ktorá nielen zjednodušuje život, ale tiež vytvára priestor pre neob-
medzené pôžitky. Je to radosť na každej rovinke, v každej zákrute, 
pri každej ceste do mesta a na každom dlhom víkendovom výlete. 
Kamkoľvek idete, cieľom cesty je radosť. Nechajte sa ňou unášať. 
Objavte nové BMW radu 3.

ŠPORT. 
KOMFORT. 
ŽIVOT.  



 RADOSŤ UŽ OD ŠTARTU.
Štyridsať rokov dynamiky v pohybe. Dlhá predná kapota, široké rozchody kolies a krátke previsy  
nového BMW radu 3 Sedan jasne naznačujú každému divákovi, že sa pozerá na ozajstného atléta. Jazdný  
zážitok vás ohromí hneď od štartu: Motor BMW TwinPower Turbo s výkonom 240 kW (326 k) v BMW 340i,  
v spojení s 8-stupňovou prevodovkou Steptronic, rozbehne tohto športovca z 0 na 100 km/h iba za 5,1 sekundy,  
BMW 340i xDrive to zvládne dokonca len za 4,9 sekundy. A keď vás akcelerácia zatlačí do sedadla, veľmi  
rýchlo si uvedomíte, že pocity eufórie v novom BMW radu 3 sa ešte len začínajú.



NAJKRAJŠIE LÍNIE SA  
ODRÁŽAJÚ VO VAŠEJ TVÁRI.
Okamžitý pocit spokojnosti. Všetko v novom BMW radu 3 je vytvorené tak, aby sa každá jazda premenila na výnimočný 
zážitok, s pocitom luxusu vďaka prémiovej kvalite spracovania. Interiér je zároveň mimoriadne elegantný, aj vďaka sofistikovanej 
atmosfére, ktorú vytvára ambientné osvetlenie. Obzvlášť praktická je stredová konzola, mierne natočená smerom k vodičovi, ako 
aj asistenčné systémy, napríklad doplnkový BMW Head-Up displej, ktorý spolu s pôžitkom zvyšuje aj bezpečnosť jazdy. Tu sa 
ihneď budete cítiť dobre.





SPLNENÉ SĽUBY.
Funkčná dynamika. Nové BMW radu 3 Touring sebavedomo dokazuje všestranné schopnosti športového  
talentu – tak ako to dokáže iba BMW. Predná časť, bočné strany aj zadné partie vytvárajú v kombinácii harmonický  
celok s klasickými proporciami modelov Touring a impozantne širokým postojom. LED zadné svetlá, dvojité okrúhle  
predné svetlomety a dynamický dizajn nástavca pod predným aj zadným nárazníkom tento efekt ešte viac  
zvýrazňujú. Výsledok je nielen pastvou pre oko, ale aj základom výbornej viditeľnosti v každom čase.



DOKONALÉ MIERY: 40 / 20 / 40.
Niekedy aj malý pohyb vytvorí prekvapujúce množstvo priestoru. Automatické ovládanie veka 
batožinového priestoru v novom BMW radu 3 Touring v kombinácii s doplnkovou výbavou Komfortný 
vstup premení aj najvážnejšie výzvy na detskú hru. BMW radu 3 Touring sa skrátka plne prispôsobí  
vašim individuálnym potrebám. Dokazuje to aj veľkorysý interiér so zadným operadlom deleným  
v pomere 40:20:40 a samostatne otvárateľným oknom na veku kufra pre nakladanie menšej batožiny.



ČISTOKRVNÝ ŠPORTOVEC. Trojnásobný atlét. Ako Sedan, Touring aj plug-in hybrid: Nové BMW radu 3 nepripúšťa kompromisy a víťazí v každej 
disciplíne. S ľahkosťou kombinuje dynamiku, efektivitu a štýlovosť s inteligentnou funkčnosťou a dizajnom, ktorý  
signalizuje ochotu kedykoľvek vyraziť vpred a energického ducha, aj keď vozidlo nehybne stojí. Jeho skutočným  
talentom je však schopnosť poskytnúť vám ohromujúce pôžitky počas jazdy. Je pripravené vždy, keď ste aj vy:  
nové BMW radu 3.



ZA KAŽDÝM POHYBOM JE POHON.  
ZA TÝMTO SÚ DVA.
Pozoruhodná dynamika a obdivuhodná efektivita. Nové BMW radu 3 Sedan s pohonom eDrive vám  
umožní zažiť jedno aj druhé. Elektrický motor s výkonom 65 kW vás dokáže doviezť na vzdialenosť do 40 km 
(podľa ECE jazdného cyklu NEDC) bez pomoci spaľovacieho agregátu, teda s nulovými miestnymi emisiami  
a s elektrickou maximálnou rýchlosťou do 120 km/h. Keď sa pridá aj výkon benzínového motora 135 kW, vozidlo 
dokáže zrýchliť z 0 na 100 km/h iba za 6,1 sekundy – a za množstvo zážitkov si nevypýta množstvo paliva.



INOVÁCIE  
A TECHNIKA.
MOTORY BMW TWIN POWER TURBO: Kľúčová súčasť BMW EfficientDynamics.

BMW EFFICIENT DYNAMICS: Šetrenie paliva je zábavné.

BMW CONNECTED DRIVE: Digital Services a aplikácie.

PODVOZOK: Inovatívne systémy pre viac radosti z jazdy.

BMW PERSONAL COPILOT: Inteligentné asistenčné systémy vodiča.

BEZPEČNOSŤ: Špičkové technológie na vašu ochranu.



 Motory BMW TwinPower Turbo.
 Kľúčová súčasť BMW EfficientDynamics.

Vďaka technológiám v balíku BMW TwinPower Turbo dokáže inovatívna nová generácia benzínových aj naftových motorov 
BMW z palety agregátov BMW EfficientDynamics zabezpečiť agilné jazdné výkony a excelentné reakcie už od nízkych otáčok, 
pri výnimočne nízkej spotrebe paliva aj emisiách. Zvýšená efektívnosť a optimálna dynamika sa postarajú o výrazne intenzívnej-
šiu radosť z jazdy. 
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╸Benzínový 4-valec BMW TwinPower Turbo  
 s výkonom 185 kW (252 k) a krútiacim momentom 350 Nm; 
╸Zrýchlenie 0 – 100 km/h: 5,9 s / [5,8] s // 6,0 s / [6,0] s;  
 Max. rýchlosť: 250 km/h2 / [250] km/h2 // 250 km/h2 / [250] km/h2 
╸Kombinovaná spotreba paliva:  
 6,1 – 6,5 l/100 km1 / [5,9 – 6,2] l/100 km1 //  
 6,4 – 6,7 l/100 km1 / [6,2 – 6,5] l/100 km1 
╸Kombinované emisie CO2: 143 – 151 g/km1 / [138 – 144] g/km1 //  
 149 – 157 g/km1 / [144 – 152] g/km1 

╸Benzínový radový 6-valec BMW TwinPower Turbo  
 s výkonom 240 kW (326 k) a krútiacim momentom 450 Nm; 
╸Zrýchlenie 0 – 100 km/h: 5,2 s / 5,0 s // [5,1] s / [5,0] s;  
 Max. rýchlosť: 250 km/h2 / 250 km/h2 // [250] km/h2 / [250] km/h2 
╸Kombinovaná spotreba paliva:  
 7,4 – 7,7 l/100 km1 / 7,7 – 7,9 l/100 km1 //  
 [6,8 – 7,0] l/100 km1 / [7,2 – 7,6] l/100 km1 
╸Kombinované emisie CO2: 172 – 179 g/km1 / 179 – 185 g/km1 //  
 [158 – 164] g/km1 / [168 – 176] g/km1

BMW 330i/330i xDrive Sedan // Touring.

BMW 340i/340i xDrive Sedan // Touring.

╸Benzínový 3-valec BMW TwinPower Turbo  
 s výkonom 100 kW (136 k) a krútiacim momentom 220 Nm; 
╸Zrýchlenie 0 – 100 km/h: 8,9 s // 9,2 s;  
 Max. rýchlosť: 210 km/h // 210 km/h 
╸Kombinovaná spotreba paliva:  
 5,1 – 5,5 l/100 km1 // 5,4 – 5,9 l/100 km1 
╸Kombinované emisie CO2:  
 119 – 129 g/km1 // 126 – 137 g/km1

╸Benzínový 4-valec BMW TwinPower Turbo  
 s výkonom 135 kW (184 k) a krútiacim momentom 2903 Nm; 
╸Zrýchlenie 0 – 100 km/h: 7,2 s / 7,5 s // 7,5 s / 7,7 s;  
 Max. rýchlosť: 235 km/h / 232 km/h // 230 km/h / 225 km/h 
╸Kombinovaná spotreba paliva:  
 5,5 – 5,9 l/100 km1 / 6,4 – 6,8 l/100 km1 //  
 5,9 – 6,3 l/100 km1 / 6,8 – 7,3 l/100 km1 
╸Kombinované emisie CO2: 128 – 138 g/km1 / 149 – 159 g/km1 //  
 137 – 147 g/km1 / 159 – 169 g/km1

BMW 318i Sedan // Touring.

BMW 320i/320i xDrive Sedan // Touring.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
NIŽŠIA SPOTREBA. VIAC RADOSTI Z JAZDY.

Pozoruhodná efektívnosť: benzínový 4-valec 
BMW TwinPower Turbo v BMW 320i.
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1 Spotreba paliva závisí od zvoleného rozmeru pneumatík a doplnkovej výbavy vo vozidle. Informácie o spotrebe paliva a emisiách CO2 nájdete na stranách 54 I 55 a 56 I 57 alebo u vášho  
 BMW partnera.  
2 Elektronicky obmedzená.  
3 Krútiaci moment pre BMW 320i xDrive s manuálnou prevodovkou a prevodovkou Steptronic: 270 Nm.  

Uvedené hodnoty jazdných výkonov, spotreby paliva a emisií CO2 platia pre vozidlá so štandardnou prevodovkou.  
Hodnoty v hranatých zátvorkách platia pre vozidlá s prevodovkou Steptronic.

╸Naftový 4-valec BMW TwinPower Turbo  
 s výkonom 120 kW (163 k) a krútiacim momentom 400 Nm; 
╸Zrýchlenie 0 – 100 km/h: 7,9 s // 8,2 s;  
 Max. rýchlosť: 230 km/h // 222 km/h 
╸Kombinovaná spotreba paliva:  
 3,9 – 4,3 l/100 km1 // 4,1 – 4,5 l/100 km1 
╸Kombinované emisie CO2: 102 – 113 g/km1 // 107 – 118 g/km1

╸Naftový radový 6-valec BMW TwinPower Turbo  
 s výkonom 190 kW (258 k) a krútiacim momentom 560 Nm; 
╸Zrýchlenie 0 – 100 km/h: [5,6] s / [5,3] s // [5,6] s / [5,4] s;  
 Max. rýchlosť: [250] km/h2 / [250] km/h2 // [250] km/h2 / [250] km/h2 
╸Kombinovaná spotreba paliva: [4,9 – 5,0] l/100 km1 /  
 [5,2 – 5,3] l/100 km1 //  [5,1 – 5,3] l/100 km1 / [5,4 – 5,5] l/100 km1 
╸Kombinované emisie CO2: [129 – 131] g/km1 / [137 – 139] g/km1 //  
 [135 – 138] g/km1 / [142 – 145] g/km1

╸Naftový 4-valec BMW TwinPower Turbo  
 s výkonom 165 kW (224 k) a krútiacim momentom 450 Nm; 
╸Zrýchlenie 0 – 100 km/h: 6,5 s // 6,7 s;  
 Max. rýchlosť: 245 km/h // 240 km/h  
╸Kombinovaná spotreba paliva:  
 4,6 – 4,9 l/100 km1 // 4,9 – 5,2 l/100 km1 
╸Kombinované emisie CO2: 121 – 129 g/km1 // 129 – 137g/km1

╸Naftový radový 6-valec BMW TwinPower Turbo  
 s výkonom 230 kW (313 k) a krútiacim momentom 630 Nm; 
╸Zrýchlenie 0 – 100 km/h: [4,8] s // [4,9] s;  
 Max. rýchlosť: [250] km/h2 // [250] km/h2 
╸Kombinovaná spotreba paliva:  
 [5,4 – 5,5] l/100 km1 // [5,6 – 5,7] l/100 km1 
╸Kombinované emisie CO2: [143 – 145] g/km1 // 148 – 151 g/km1

BMW 330d/330d xDrive Sedan // Touring.

BMW 325d Sedan // Touring.

BMW 335d/335d xDrive Sedan // Touring.

╸Benzínový 4-valec BMW TwinPower Turbo  
 a elektrický motor so systémovým výkonom 185 kW (252 k)  
 a systémovým krútiacim momentom 420 Nm 
╸Zrýchlenie 0 – 100 km/h: [6,1] s;  
 Max. rýchlosť: [225] km/h;  
 elektrická max. rýchlosť: [120] km/h
╸Kombinovaná spotreba paliva: [1,9 – 2,1] l/100 km
╸Kombinované emisie CO2: [44 – 49] g/km

╸Naftový 4-valec BMW TwinPower Turbo  
 s výkonom 110 kW (150 k) a krútiacim momentom 320 Nm; 
╸Zrýchlenie 0 – 100 km/h: 8,6 s / 8,8 s // 8,9 s / 9,2 s;  
 Max. rýchlosť: 215 km/h / 212 km/h // 210 km/h / 206 km/h 
╸Kombinovaná spotreba paliva: 4,0 – 4,4 l/100 km1 /  
 4,5 – 4,8 l/100 km1 // 4,3 – 4,6 l/100 km1 / 4,7 – 5,1 l/100 km1 
╸Kombinované emisie CO2: 106 – 116 g/km1 / 117 – 127 g/km1 //  
 112 – 122 g/km1 / 123 – 133 g/km1

╸Naftový 4-valec BMW TwinPower Turbo  
 s výkonom 85 kW (116 k) a krútiacim momentom 270 Nm; 
╸Zrýchlenie 0 – 100 km/h: 10,7 s // 11,2 s;  
 Max. rýchlosť: 205 km/h // 200 km/h 
╸Kombinovaná spotreba paliva:  
 3,9 – 4,3 l/100 km1 // 4,1 – 4,6 l/100 km1 
╸Kombinované emisie CO2: 102 – 113 g/km1 // 109 – 120 g/km1

╸Naftový 4-valec BMW TwinPower Turbo  
 s výkonom 140 kW (190 k) a krútiacim momentom 400 Nm; 
╸Zrýchlenie 0 – 100 km/h: 7,3 s / 7,4 s // 7,6 s / 7,6 s;  
 Max. rýchlosť: 235 km/h / 233 km/h // 230 km/h / 228 km/h 
╸Kombinovaná spotreba paliva:  
 4,0 – 4,4 l/100 km1 / 4,4 – 4,8 l/100 km1 //  
 4,3 – 4,7 l/100 km1 / 4,7 – 5,0 l/100 km1 
╸Kombinované emisie CO2: 106 – 116 g/km1 / 116 – 126 g/km1 //  
 113 – 123 g/km1 / 123 – 133 g/km1

BMW 320d EfficientDynamics Edition  
Sedan // Touring.

BMW 318d/318d xDrive Sedan // Touring.

BMW 316d Sedan // Touring.

BMW 320d/320d xDrive Sedan // Touring.

BMW 330e iPerformance Sedan s pohonom eDrive.
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BMW EFFICIENT DYNAMICS.
 NIŽŠIA SPOTREBA. VIAC RADOSTI Z JAZDY.

Nižšia hmotnosť vďaka inteligentnej odľahčenej konštrukcii. Špeciálna pozor-
nosť, venovaná aj najdrobnejším detailom – inteligentná odľahčená konštrukcia 

znamená použitie tých správnych materiálov pre každý jeden komponent 
vozidla. Vďaka extrémne ľahkým high-tech materiálom, ako je napríklad hliník 

alebo karbón, sleduje BMW EfficientLightweight cieľ minimalizácie hmotnosti 
vozidla. Výsledkom je vyššia jazdná dynamika, zvýšená jazdná stabilita a viac 

bezpečnosti aj komfortu.

NIŽŠIA HMOTNOSŤ PRE VYŠŠIU RÝCHLOSŤ.

Viac sily od 3 do 12 valcov. Menej paliva, viac pôžitkov – Motory BMW TwinPower Turbo 
ponúkajú najvyššiu možnú dynamiku pri najvyššej možnej efektivite, vďaka najmoder-

nejším systémom vstrekovania, variabilného riadenia výkonu a sofistikovaného prepĺňa-
nia turbodúchadlom. Benzínové aj naftové motory BMW EfficientDynamics, s každým 

počtom valcov, dokážu poskytnúť podstatne agilnejší priebeh výkonu s excelentnými 
reakciami už od nízkych otáčok, pričom majú zároveň mimoriadne úspornú spotrebu 

a nízke emisie.

Približne o 33 % menej emisií CO2 od roku 2000: BMW EfficientDynamics 
je balík technológií, ktorý obsahuje nielen motor a pohon, ale zahŕňa celú 

koncepciu vozidla, vrátane inteligentného manažmentu energie. Množstvo 
inovatívnych technológií v štandardnej výbave každého jedného BMW 

prispieva k neustálemu zvyšovaniu efektivity. Pomocou opatrení  
na zvýšenie efektivity motorov, elektrifikáciou, metódami odľahčenia 

konštrukcie a optimalizácie aerodynamiky dosiahlo BMW zníženie emisií 
CO2 svojej flotily vozidiel približne o 33 %.

VIAC RADOSTI Z JAZDY, NIŽŠIE EMISIE.

VIAC ENERGIE, MENEJ PALIVA.
100 % radosti z jazdy a 0 % miestnych emisií: Technológia BMW eDrive mení tento 

sen na skutočnosť. Energiu pre elektrickú jazdu dodáva vysokonapäťová lítium-iónová 
batéria a efektivitu jej využitia maximalizuje množstvo úsporných opatrení, ako napríklad 

Rekuperácia brzdnej energie. Úplne nový synchrónny elektrický motor, ktorý BMW 
vyvinulo pre pohon BMW eDrive, poskytuje vysoký krútiaci moment pre akceleráciu, 
mohutný ťah až po maximálne otáčky a udržateľnú mobilitu kombinuje s vynikajúcou 

agilitou a špičkovou dynamikou. 

MENEJ PALIVA PRE VIAC SILY.

www.bmw.sk/efficientdynamics

BMW EFFICIENT LIGHTWEIGHT
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.

Cielené aerodynamické optimalizácie zabezpečujú každému BMW 
excelentne nízky odpor vzduchu. To má pozitívny dopad na efektivitu, 
jazdnú stabilitu a zníženie hlučnosti v interiéri. Súbor aerodynamických 
opatrení obsahuje okrem iného aj ploché zakrytovanie podlahy pod 
vozidlom a Vzduchové záclony v nástavci pod predným nárazníkom.

ECO PRO režim pomáha vodičovi dosiahnuť zníženie spotreby až do 20 percent1,  
v závislosti od jeho jazdného štýlu. Ďalších 5 percent sa dá ušetriť pomocou funkcie 
„Plachtenie“ (iba v kombinácii s 8-stupňovou prevodovkou Steptronic), Asistenta 
predvídania trasy (iba s navigačným systémom Professional) alebo ECO PRO trasy  
(iba v kombinácii s navigačným systémom Business  alebo Professional).

ENERGETICKÝ MANAŽMENT

AERODYNAMIKA

Technológia BMW eDrive kombinuje v modeloch BMW iPerformance to najlepšie  
z oboch svetov: čisto elektrickú jazdu s nulovými lokálnymi emisiami (napr. v meste),  
spolu s dynamickým štýlom a dlhším maximálnym dojazdom. Inteligentný manažment 
energie koordinuje interakciu medzi elektrickým a spaľovacím motorom tak, aby oba 
dosiahli svoju maximálnu efektivitu.

eDRIVE

Nové BMW radu 3 Sedan,  
nové BMW radu 3 Touring – dynamické aj efektívne. 
 

1 Stanovené na základe internej štúdie BMW o spotrebe paliva.
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Ďalšie informácie o BMW ConnectedDrive, obzvlášť o rozsahu služieb a príslušných poplatkoch, 
nájdete v cenníku, u vášho BMW partnera alebo na stránke www.bmw-ConnectedDrive.sk.

BMW ConnectedDrive a BMW Personal CoPilot.

Výbava ConnectedDrive Services predstavuje základ pre využitie inteligentných 
funkcií BMW ConnectedDrive, ako aj pre integráciu vybraných smartfónových 

aplikácií. Táto výbava zároveň poskytuje prístup do obchodu BMW ConnectedDrive 
Store4, v ktorom si jednoducho môžete objednať alebo rozšíriť rozličné služby  

a aplikácie, podľa vašich individuálnych požiadaviek – napríklad Concierge Service4 
alebo Online Entertainment4, ktoré premenia každú jazdu na komfortný  

a zábavný zážitok.

VIAC NEŽ 20 SLUŽIEB A APLIKÁCIÍ 
V OBCHODE BMW CONNECTED DRIVE STORE. 

Vychutnajte si najvyšší komfort a maximálnu bezpečnosť s BMW Personal CoPilot. Jazda,  
parkovanie, viditeľnosť, pre všetky prípady obsahuje BMW Personal CoPilot asistenčné systémy, 

ktoré vás spoľahlivo podporia vtedy, keď to potrebujete. Najmodernejšie technológie, napríklad 
radarové, ultrazvukové a kamerové senzory, spoľahlivo sledujú okolie vozidla a tvoria základ  

inteligentných asistenčných systémov vodiča. Či už ich aktivujete v prípade potreby vy, alebo sú 
tichými núdzovými strážcami v pozadí, asistenčné systémy BMW Personal CoPilot zvýšia  

komfort a bezpečnosť každej vašej jazdy v BMW.

Koncentrácia na budúcnosť – od samého začiatku. Už v 70. rokoch minulého 
storočia tvorilo BMW pokrok v oblasti prepojenej mobility. Ďalší míľnik digitálnej 

budúcnosti prišiel v roku 1999: vozidlá so vstavanými SIM kartami. Nasledovali 
prvé online služby, Google služby a inovatívne zobrazovacie prvky, ako napríklad 

BMW Head-Up displej. V priebehu tohto procesu boli vždy stredobodom  
pozornosti záujmy zákazníka. BMW ako prvý výrobca prémiových automobilov 

umožnil na vybraných trhoch flexibilné objednávanie a platenie služieb cez 
obchod BMW ConnectedDrive Store4, z vozidla aj z domáceho počítača.  

S uvedením BMW Connected4 a technológie Open Mobility Cloud absolvuje 
BMW ďalší rozhodný krok do budúcnosti mobility.

UŽ VYŠE 40 ROKOV 
KONEKTIVITY.

NONSTOP KONTAKT 
VĎAKA BMW CONNECTED.

Aké by to bolo, keby ste už nikdy nemeškali? Čo keby vaše BMW už vopred vedelo preferovaný  
cieľ cesty? Ako by sa vám páčila spoľahlivá navigácia, funkčná vo vozidle, ale aj mimo neho?  

BMW Connected4 vám poskytne tie správne informácie, v správnom čase a na správnom mieste.

SLEDOVANIE OKOLIA VOZIDLA 

V ROZSAHU AŽ 360 STUPŇOV.

www.bmw.sk/connecteddrive

1 Funkčnosť môže byť obmedzená v tme a hmle.
2 K dispozícii ako doplnková výbava.

3 Zobrazenie BMW Head-Up displeja nemusí byť plne viditeľné pri použití polarizačných  
slnečných okuliarov. Obsah zobrazenia závisí od výbavy. Pre použitie displeja je potrebná 
ďalšia doplnková výbava.

4 Nie je k dispozícii pre Slovensko.

BMW radu 3 Sedan a BMW radu 3 Touring –
digitálne prepojené pre viac informácií, zábavy a komfortu. 
 

BMW EMERGENCY CALL
BMW Emergency Call v prípade nehody automaticky nadviaže tiesňový 
telefonický hovor so strediskom integrovanej záchrannej služby 112 – bez 
nutnosti použiť mobilný telefón.

Plnofarebný BMW Head-Up displej3 premieta pre jazdu relevantné informácie priamo do  
zorného poľa vodiča, čo mu umožní lepšie sa sústrediť na riadenie vozidla. Zobrazí informácie 
ako aktuálnu rýchlosť jazdy, navigačné pokyny, údaje od systému Speed Limit Info s indikáciou 
zákazu predbiehania, ako aj zoznamy položiek telefónneho adresára či zábavného systému.

BMW HEAD-UP DISPLEJ

DRIVING ASSISTANT

UPOZORNENIE NA ČAS ODJAZDU

Driving Assistant1, 2 obsahuje Kolízne varovanie a Varovný systém opustenia jazd-
ného pruhu. Pri jazde rýchlosťou od 10 do 60 km/h Kolízne varovanie a Varovanie 
pred chodcami s funkciou mierneho brzdenia v meste upozorní vodiča na riziko 
kolízie s vozidlami alebo osobami a v núdzovej situácii aktivuje brzdy. Pri jazde 
rýchlosťou nad cca. 70 km/h upozorní vodiča Varovný systém opustenia jazdného 
pruhu na neželané vybočenie, prostredníctvom miernych vibrácií vo volante.

BMW Connected4 upozorní používateľa na optimálny čas odjazdu pomocou zariadenia 
iPhone alebo hodiniek Apple Watch, pre zabezpečenie včasného príjazdu do cieľa.  
Systém vypočíta tento čas na základe aktuálnej pozície vozidla a informácií o premávke  
v reálnom čase.
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 Podvozok.
 Najlepší základ pre viac dynamiky. 

Ideálny pomer rozloženia hmotnosti na nápravy 50 : 50 pomáha dosiahnuť príkladnú smerovú stabilitu, agilný handling 
a presné reakcie riadenia. Nižšie ťažisko spolu s dlhým rázvorom a krátkymi prevismi vytvára optimálne podmienky pre najlepšie 
možné jazdné vlastnosti.

Inteligentný systém pohonu všetkých kolies BMW xDrive nepretržite poskytuje lepšiu trakciu a optimálne sa prispôsobí 
aj náročným povrchom. Koordinácia pohonu xDrive a Dynamickej kontroly stability (DSC) udrží BMW za každých okolností 
bezpečne na ceste. V spolupráci s DSC a jeho senzormi mení xDrive pomer rozdelenia pohonnej sily medzi nápravy tak, aby 
sa okamžitým presunom zabezpečila včasná eliminácia pretáčavosti aj nedotáčavosti, čiže vyššia stabilita jazdy a nižšie riziko 
vzniku nebezpečnej situácie. Samotné DSC vďaka tomu zasahuje až v kritických prípadoch. BMW xDrive efektívne spája výho-
dy pohonu všetkých kolies – zlepšenú trakciu, stabilitu vedenia stopy a bezpečnosť vozidla – s typickou BMW agilnosťou, pre 
maximálnu radosť z jazdy.

Štandardný podvozok poskytuje vysokú mieru precíznosti, agilnosti a komfortu. Umožňuje to predná náprava s dvojitými 
priečnymi ramenami, vyrobená z hliníka a sofistikovaná päťprvková zadná náprava, spolu s dôkladným vyladením.

Doplnkový Adaptívny podvozok elektronicky prispôsobuje svoju charakteristiku podmienkam na ceste, za každých okolností. 
Ovplyvniť charakteristiku môže aj vodič, pomocou voľby preferovaného režimu na Ovládači jazdného zážitku – od komfortného 
až po extrémne športový s výrazne ostrejšími reakciami.

Doplnkové 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. 
To na jednej strane zlepšuje agilnosť pri športovom štýle jazdy, súčasne to však uľahčuje pomalé manévrovanie a parkovanie.

Pre BMW typický pohon zadných kolies zaručí dokonalú presnosť riadenia, keďže predná náprava nie je ovplyvnená hnacími 
silami. Navyše, dynamické zaťaženie zadnej poháňanej nápravy sa postará o výbornú trakciu pri zrýchlení z pokoja. 

 Bezpečnosť.
 Maximálna bezpečnosť s najnovšou technológiou BMW.

Active Protection upozorní vodiča, keď zaznamená 
známky jeho únavy a v kritickej situácii po nehode aktivuje 
brzdy až do zastavenia vozidla.

 Airbagy pre vodiča a spolujazdca, spolu s bočnými  
a hlavovými airbagmi, poskytujú strategickú ochranu.  
Extrémne tuhá štruktúra priestoru pre posádku zabezpečí 
najvyššiu možnú ochranu v prípade nárazu spredu,  
zboku aj zozadu.



Znížený1 Adaptívny podvozok s variabilným riadením  
tlmičov umožňuje vodičovi zvoliť si komfortné alebo dyna-
mické nastavenie charakteristiky. Zároveň sa neustále prispô-
sobuje jazdnej situácii, čím prispieva k zvýšeniu bezpečnosti.

 Dynamická kontrola stability (DSC) rozozná každú 
hrozbu šmyku a v predstihu stabilizuje vozidlo.


 Aktívny systém udržiavania rýchlosti s funkciou 
Stop&Go2 nielen automaticky reguluje nastavené tempo 
jazdy, ale aj stráži bezpečný odstup od vozidla pred vami.3 



 Štandardná výbava   Doplnková výbava

 1  V kombinácii s pohonom xDrive podvozok nie je znížený.
2 Dostupné iba v kombinácii s prevodovkou Steptronic 
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.

Adaptívne LED predné svetlomety poskytujú podstatne  
lepšie osvetlenie vozovky než konvenčné systémy, v každej 
jazdnej situácii.



INDIVIDUALITA  
A VŠESTRANNOSŤ.
VÝBAVA: BMW modely, BMW iPerformance Sedan s pohonom eDrive,  
BMW Individual, to najlepšie z výbavy, kolesá a Originálne BMW príslušenstvo.

FARBY: Exteriérové a interiérové farebné svety.

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

BMW SERVIS: BMW Service, BMW Financial Services a BMW Experience.
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Nové BMW 320d Sedan s doplnkovou vonkajšou farbou metalíza Black Sapphire  
a doplnkovými 17-palcovými diskami z ľahkej zliatiny V-spoke style 395.

Štandardný kožený volant s multifunkčným ovládaním je príjemný na dotyk a vysokou 
kvalitou svojho spracovania prispieva k prémiovej atmosfére interiéru. 

BMW 318d Touring s doplnkovou vonkajšou farbou metalíza Platinum Silver  
a doplnkovými 17-palcovými diskami z ľahkej zliatiny Star-spoke style 393.

 ZÁKLADNÝ MODEL.
Výbava

[ 01 ]

[ 02 ]

[ 03 ]

1 Štandard pre 318i, 320i, 320i xDrive, 328i, 330e iPerformance, 316d, 318d, 318d xDrive, 320d EfficientDynamics Edition a 320d.  
2 Štandard pre 330i, 330i xDrive, 325d, 330d a 330d xDrive.

BMW radu 3 je dokonalý spoločník, ktorý ponúka pestrú paletu štandardnej 
výbavy. Tu je výber z jej prvkov.

Štandardné látkové čalúnenie Move Anthracite v kombinácii s interiérovými lištami Satin 
Silver matnými.  BMW radu 3 štandardne ponúka množstvo odkladacích možností, napríklad 
rozmerné priestory vo dverách, dosť veľké pre 1,0-litrové fľaše s nápojmi.

16-palcové disky z ľahkej zliatiny V-spoke style 3901, 7 J x 16, pneumatiky 205/60 R16.

[ 04 ]

[ 05 ]

01  03 

02  04  05 

Vybraný rozsah štandardnej výbavy:

 BMW obličky s jedenástimi exkluzívne tvarovanými lištami v čiernej farbe 
 16-palcové disky z ľahkej zliatiny V-spoke style 3901 alebo 17-palcové disky  
 z ľahkej zliatiny V-spoke style 3952; k dispozícii sú aj ďalšie kolesá 
 Lemovanie bočných okien, kryty pontónov dverí, B-stĺpiky a základne  
 spätných zrkadiel v matnom čiernom spracovaní 
 Koncovka výfuku v chrómovanom spracovaní 
 LED hmlové svetlomety 
 Zadné svetlá so smerovkami a brzdovými svetlami v LED technológii 
 Sedadlá čalúnené látkou Move 
 Kožený volant s multifunkčným ovládaním 
 Ovládanie klimatizácie a rádia s detailmi v spracovaní Pearl Chrome 
 Interiérové lišty Satin Silver matné 
 Stredová konzola s povrchom vo vysokolesklom čiernom spracovaní 
 Stredová lakťová opierka vpredu 

Parkovacie senzory (PDC) vzadu zjednodušujú parkovanie a manévrovanie so zaradenou 
spiatočkou v tesných priestoroch. Približovanie sa vozidla k prekážke za ním signalizuje varovný 
zvuk a zobrazuje displej systému iDrive.

[ 01 ]

 MODEL ADVANTAGE.  Štandardná výbava   Doplnková výbava

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

Systém udržiavania rýchlosti s funkciou brzdenia umožní nastaviť automatickú reguláciu 
tempa jazdy od cca. 30 km/h. Stabilnú rýchlosť udržiava aj na klesajúcej vozovke, kde v prípade 
potreby za týmto účelom aktivuje brzdy. Ovládanie sa nachádza na multifunkčnom volante.

Automatická klimatizácia s 1-zónovou reguláciou vrátane mikrofiltra sa za každých 
okolností postará o príjemnú teplotu na palube vozidla.

[ 02 ] [ 04 ]

01  03 

02  04 

Balík so zväčšeným počtom odkladacích priestorov ponúka množstvo praktických úložných 
možností, spolu s 12 V zásuvkami v stredovej konzole vzadu aj v batožinovom priestore.3
[ 03 ]

Vybraný rozsah výbavy modelu Advantage: 
 
 Parkovacie senzory (PDC) vzadu 
 Systém udržiavania rýchlosti s funkciou brzdenia 
 Balík so zväčšeným počtom odkladacích priestorov 
 

Prvky výbavy, špecifické pre iPerformance, sa líšia od zobrazeného modelu. 3 12 V zásuvka pre 330e iPerformance v stredovej konzole vzadu.
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MODEL LUXURY LINE.
Výbava

Dokonalým doplnkom ku modelu Luxury Line je výbava BMW Individual. Prvky výbavy, špecifické pre model 
iPerformance, sa môžu líšiť od tu zobrazených.

1 Štandard pre 330i, 330i xDrive, 340i, 340i xDrive, 325d, 330d, 330d xDrive a 335d xDrive 
2 Štandard pre 318i, 320i xDrive, 316d, 318d xDrive a 320d xDrive.

Model Luxury Line – výbava exteriéru: 

 BMW obličky s jedenástimi exkluzívne tvarovanými vertikálnymi lištami  
 s prednými hranami vo vysokolesklom chrómovanom spracovaní
 Predný nárazník so špecifickými dizajnovými prvkami vo vysokolesklom  
 chrómovanom spracovaní
 17-palcové disky z ľahkej zliatiny Multi-spoke style 4142, alternatívne  
 18-palcové disky z ľahkej zliatiny Multi-spoke style 4161 Bicolour;  
 k dispozícii sú aj ďalšie kolesá
 Označenie „Luxury Line“ na boku
 Lemovanie okien a kryty pontónov dverí v chrómovanom spracovaní,  
 B-stĺpiky vo vysokolesklom čiernom spracovaní
 Zadný nárazník so špecifickými dizajnovými prvkami vo vysokolesklom  
 chrómovanom spracovaní
 Koncovky výfuku v chrómovanom spracovaní

Model Luxury Line obsahuje aj exteriérovú výbavu modelu Advantage: 

 Parkovacie senzory (PDC) vzadu

Model Luxury Line – výbava interiéru: 

 Prahové lišty v hliníkovom spracovaní s nápisom „BMW“
 Sedadlá čalúnené kožou Dakota Cognac s rozšíreným rozsahom vo farbe  
 Brown a zvýraznením vo farbe Brown; k dispozícii sú aj ďalšie čalúnenia
 Športový kožený volant
 Ovládanie rádia a klimatizácie so zdobením Pearl Chrome
 Drevené interiérové lišty Fineline Anthracite s ozdobnými lištami Pearl  
 Chrome predĺženými aj do dverí a dozadu; k dispozícii sú aj ďalšie lišty
 Palubná doska s prešívaním
 Ambientné osvetlenie variabilné oranžové / biele
 Osvetlené B-stĺpiky
 Balík osvetlenia
 2-zónová automatická klimatizácia s rozšíreným rozsahom
 Kľúč od vozidla s chrómovaným zdobením

Model Luxury Line obsahuje aj interiérovú výbavu modelu Advantage: 

 Balík so zväčšeným počtom odkladacích priestorov
 Systém udržiavania rýchlosti s funkciou brzdenia
 Vnútorné zrkadlo s funkciou automatického stmavovania

01 

02  04 

03 

BMW 330i Sedan s doplnkovou vonkajšou farbou metalíza Jatoba a doplnkovými 
18-palcovými diskami z ľahkej zliatiny Multi-spoke style 4161.
[ 01 ] BMW 330d Touring s doplnkovou vonkajšou farbou metalíza Platinum Silver a doplnkovými 

18-palcovými diskami z ľahkej zliatiny V-spoke style 658 so zmiešanými pneumatikami.
[ 03 ]

Kožené čalúnenie Dakota Cognac a doplnkové drevené interiérové lišty Ash Grain  
s kovovou intarziou a ozdobnými lištami Pearl Chrome. 
 

[ 04 ]18-palcové disky z ľahkej zliatiny Multi-spoke style 4161, Bicolour Ferric Grey, 8J x 18, 
pneumatiky 225/45 R18.
[ 02 ]

EDÍCIA LUXURY LINE PURITY.

BMW 330i Sedan ako Edícia Luxury Line Purity s doplnkovou vonkajšou farbou metalíza 
Mediterranean Blue.

BMW 330d Touring ako Edícia Luxury Line Purity s doplnkovou vonkajšou farbou  
metalíza Black Sapphire.

[ 01 ] [ 03 ]

 Štandardná výbava   Doplnková výbava

05 

17-palcové disky z ľahkej zliatiny Multi-spoke style 4142 Reflex Silver matné, 7,5J x 17, 
pneumatiky 225/50 R17.
[ 02 ] 19-palcové disky z ľahkej zliatiny Multi-spoke style 708 Ferric Grey, leštené, so zmiešanými 

pneumatikami s núdzovým dojazdom, vpredu 8J x 19, pneumatiky 225/40 R19, vzadu  
8,5J x 19, pneumatiky 255/35 R19.

[ 04 ]

Edícia Luxury Line Purity – výbava exteriéru: 

 BMW obličky s jedenástimi exkluzívne tvarovanými vertikálnymi lištami  
 v spracovaní matne leštený hliník
 Predný nárazník so špecifickými dizajnovými prvkami v spracovaní  
 matne leštený hliník
 17-palcové disky z ľahkej zliatiny Multi-spoke style 414 Reflex Silver  
 matné,alternatívne
 19-palcové disky z ľahkej zliatiny Multi-spoke style 708 Bicolour  
 so zmiešanými pneumatikami s núdzovým dojazdom; k dispozícii  
 sú aj ďalšie kolesá
 Lemovanie okien a kryty pontónov dverí v spracovaní matne leštený hliník,  
 B-stĺpiky vo vysokolesklom čiernom spracovaní
 Koncovky výfuku v spracovaní matne leštený hliník

Edícia Luxury Line Purity obsahuje aj exteriérovú výbavu modelu 
Luxury Line:  

 Označenie „Luxury Line“ na boku
 Parkovacie senzory PDC vzadu

Edícia Luxury Line Purity – výbava interiéru: 

 Sedadlá čalúnené kožou Dakota Cognac s rozšíreným rozsahom vo farbe  
 Brown a zvýraznením vo farbe Brown; k dispozícii sú aj ďalšie čalúnenia
 Vylepšený športový kožený volant
 Prístrojový panel s rozšírenou funkčnosťou
 Drevené interiérové lišty Fineline Light s ozdobnými lištami Pearl Chrome  
 predĺženými aj do dverí a dozadu; k dispozícii sú aj ďalšie lišty

Edícia Luxury Line Purity obsahuje aj interiérovú výbavu modelu 
Luxury Line: 

  Prahové lišty v hliníkovom spracovaní s označením „BMW“
  Ovládanie rádia a klimatizácie so zdobením Pearl Chrome
  Palubná doska s prešívaním
  Ambientné osvetlenie variabilné oranžové / biele
  Osvetlené B-stĺpiky
  Balík osvetlenia
  2-zónová automatická klimatizácia s rozšíreným rozsahom
  Kľúč od vozidla s chrómovaným zdobením
  Balík so zväčšeným počtom odkladacích priestorov
  Systém udržiavania rýchlosti s funkciou brzdenia
  Vnútorné zrkadlo s funkciou automatického stmavovania

02  04 

03 01 
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MODEL SPORT LINE.
Výbava

Model Sport Line môže byť ideálne doplnený výbavou z palety BMW Individual.
Prvky výbavy, špecifické pre iPerformance, sa líšia od zobrazeného modelu.

Model Sport Line – výbava interiéru: 

 Prahové lišty v hliníkovom spracovaní s nápisom „BMW“
 Športové sedadlá čalúnené látkou Corner Anthracite s červeným  
 zvýraznením, alternatívne čalúnené kožou Dakota Coral Red s čiernym  
 zvýraznením; k dispozícii sú aj ďalšie čalúnenia
 Športový kožený volant s multifunkčným ovládaním
 Interiérové lišty vo vysokolesklom čiernom spracovaní s ozdobnými lištami  
 Coral Red matnými, alternatívne interiérové lišty vysokolesklé čierne  
 s ozdobnými lištami Pearl Chrome, ozdobné lišty sú predĺžené aj do dverí  
 a dozadu; k dispozícii sú aj ďalšie lišty
 Prístrojový panel s rýchlomerom a otáčkomerom s chrono stupnicami  
 a červeným kontrastným prstencom
 Ovládanie rádia a klimatizácie so zdobením Pearl Chrome
 Palubná doska s prešívaním
 Ambientné osvetlenie variabilné oranžové / biele
 Balík osvetlenia
 2-zónová automatická klimatizácia
 Kľúč od vozidla s červeným zdobením

Model Sport Line obsahuje aj interiérovú výbavu modelu Advantage: 

 Systém udržiavania rýchlosti s funkciou brzdenia
 Vnútorné zrkadlo s funkciou automatického stmavovania
 Balík so zväčšeným počtom odkladacích priestorov

Model Sport Line – výbava exteriéru: 

 BMW obličky s ôsmimi exkluzívne tvarovanými vertikálnymi lištami  
 vo vysokolesklom čiernom spracovaní a rámom vo vysokolesklom  
 chrómovanom spracovaní
 Predný nárazník so špecifickými dizajnovými prvkami vo vysokolesklom  
 čiernom spracovaní
 17-palcové disky z ľahkej zliatiny Double-spoke style 392; k dispozícii  
 sú aj ďalšie kolesá
 Nápis „Sport Line“ na boku
 Kryty vonkajších zrkadiel vo farbe karosérie, alternatívne vo  
 vysokolesklom čiernom spracovaní
 Vodiace lišty okien a B-stĺpiky vo vysokolesklom čiernom spracovaní
 Zadný nárazník so špecifickými dizajnovými prvkami vo vysokolesklom  
 čiernom spracovaní
 Koncovky výfuku v spracovaní Black Chrome

Model Sport Line obsahuje aj exteriérovú výbavu modelu Advantage: 

 Parkovacie senzory (PDC) vzadu

01  03 

02  04 

Športový kožený volant s červeným kontrastným prešívaním a rýchlomer aj otáčkomer 
s chrono stupnicami a červeným kontrastným prstencom podčiarkujú dynamickú atmosféru 
výbavy Model Sport Line. 

[ 04 ]

BMW 330i Touring s doplnkovou vonkajšou farbou metalíza Melbourne Red a doplnkovými 
18-palcovými diskami z ľahkej zliatiny Double-spoke style 397 so zmiešanými pneumatikami.
[ 03 ]

17-palcové disky z ľahkej zliatiny Double-spoke style 392, 7,5J x 17, pneumatiky 225/50 R17.[ 02 ]

BMW 340i Sedan s doplnkovou vonkajšou farbou metalíza Mediterranean Blue a doplnkovými 
19-palcovými diskami z ľahkej zliatiny Star-spoke style 407 so zmiešanými pneumatikami.
[ 01 ]

EDÍCIA SPORT LINE SHADOW.

BMW 330d Touring ako Edícia Sport Line Shadow s doplnkovou vonkajšou farbou 
metalíza Mineral Grey.

[ 01 ] [ 03 ]

 Štandardná výbava   Doplnková výbava

BMW 340i Sedan ako Edícia Sport Line Shadow s doplnkovou vonkajšou farbou  
metalíza Melbourne Red.

Edícia Sport Line Shadow – výbava interiéru: 
 
 Športové predné sedadlá čalúnené kombináciou látka Breeze/koža  
 Anthracite; k dispozícii sú aj ďalšie čalúnenia
 Vylepšený športový kožený volant s červeným kontrastným prešívaním,  
 alternatívne s čiernym prešívaním
 Prístrojový panel s rozšírenou funkčnosťou, rýchlomerom a otáčkomerom  
 s chrono stupnicami a červeným kontrastným prstencom
 Interiérové lišty Aluminium Carbon Dark s ozdobnými lištami Pearl Chrome  
 predĺženými aj do dverí a dozadu; k dispozícii sú aj ďalšie lišty

Edícia Sport Line Shadow obsahuje aj interiérovú výbavu modelu 
Sport Line: 
 
 Prahové lišty v hliníkovom spracovaní s označením „BMW“
 Ovládanie rádia a klimatizácie so zdobením Pearl Chrome
 Palubná doska s dekoratívnym prešívaním
 Balík osvetlenia
 Ambientné osvetlenie variabilné oranžové / biele
 Ovládač jazdného zážitku doplnený o režim SPORT+
 2-zónová automatická klimatizácia s rozšírenou funkčnosťou
 Kľúč od vozidla s červeným zdobením

Edícia Sport Line Shadow – výbava exteriéru: 
 
 BMW obličky s ôsmimi exkluzívne tvarovanými vertikálnymi lištami vo  
 vysokolesklom čiernom spracovaní, rám vo vysokolesklom čiernom spracovaní
 Predný nárazník so špecifickými dizajnovými prvkami vo vysokolesklom  
 čiernom spracovaní
 Zatmavené predné aj zadné svetlá
 18-palcové disky z ľahkej zliatiny Double-spoke style 397 Jet Black so  
 zmiešanými pneumatikami; k dispozícii sú aj ďalšie kolesá
 Zadný nárazník so špecifickými dizajnovými prvkami vo vysokolesklom  
 čiernom spracovaní
 
Edícia Sport Line Shadow obsahuje aj exteriérovú výbavu modelu 
Sport Line: 
 
 Kryty vonkajších zrkadiel vo farbe karosérie, alternatívne vo vysokolesklom  
 čiernom spracovaní
 Označenie „Sport Line“ na boku
 Koncovky výfuku v spracovaní Black Chrome

01  03 

04 02 

18-palcové disky z ľahkej zliatiny Double-spoke style 397 Ferric Grey, leštené, so zmie-
šanými pneumatikami, vpredu 8J x 18, pneumatiky 225/45 R18, vzadu 8,5J x 18, pneumatiky 
255/40 R18.

[ 02 ] Štandardné športové predné sedadlá čalúnené kombináciou látka  
Breeze/koža Anthracite.
[ 04 ]
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MODEL M ŠPORT.
Výbava

Model M Šport môže byť ideálne doplnený výbavou z palety BMW Individual.
Prvky výbavy, špecifické pre iPerformance, sa líšia od zobrazeného modelu.

1 K dispozícii iba s farbou interiéru Black. 
2 K dispozícii iba v kombinácii s manuálnou prevodovkou.
3 M Šport podvozok nie je k dispozícii v kombinácii s pohonom xDrive. 
4 V kombinácii s pohonom xDrive podvozok nie je znížený. Nie je k dispozícii pre BMW 330e iPerformance.

Model M Šport – výbava exteriéru: 

 M aerodynamický balík s predným nástavcom, bočnými prahovými  
 nástavcami a zadným nástavcom s vložkou difúzora v metalíze Dark Shadow
 BMW obličky s ôsmimi exkluzívne tvarovanými vertikálnymi lištami  
 vo vysokolesklom čiernom spracovaní
 LED hmlové svetlomety
 18-palcové M disky z ľahkej zliatiny Double-spoke style 400 M;  
 k dispozícii sú aj ďalšie kolesá
 M Šport podvozok3, alternatívne štandardný podvozok alebo  
 Adaptívny M podvozok4

 BMW Individual lesklé čierne lišty Shadow Line, alternatívne matne  
 leštené hliníkové lišty
 M označenie na bokoch
 Kryty vonkajších zrkadiel vo farbe karosérie, alternatívne vo vysokolesklom  
 čiernom spracovaní
 Koncovky výfuku vo vysokolesklom chrómovanom spracovaní
 Exkluzívny metalický lak Estoril Blue; k dispozícii sú aj ďalšie farby

Model M Šport obsahuje aj exteriérovú výbavu modelu Advantage: 

 Parkovacie senzory (PDC) vzadu
01 

Model M Šport – výbava interiéru: 

 M prahové lišty a M opierka pre nohu vodiča1

 Športové predné sedadlá čalúnené kombináciou látka Hexagon/Alcantara  
 Anthracite s modrým zvýraznením a M prešívaním; k dispozícii sú aj  
 ďalšie čalúnenia
 M kožený volant s multifunkčným ovládaním
 BMW Individual strop Anthracite
 Prístrojový panel s rýchlomerom a otáčkomerom s chrono stupnicami  
 a červeným kontrastným prstencom
 Ovládanie rádia a klimatizácie so zdobením Pearl Chrome
 Interiérové lišty Aluminium Hexagon s matnými modrými alebo  
 vysokolesklými čiernymi ozdobnými lištami, predĺženými aj do dverí  
 a dozadu; k dispozícii sú aj ďalšie lišty
 Palubná doska s dekoratívnym prešívaním
 Skrátená radiaca páka s označením M2

 Ovládač jazdného zážitku doplnený o režim SPORT+
 Ambientné osvetlenie variabilné oranžové / biele
 2-zónová automatická klimatizácia s rozšíreným rozsahom
 Kľúč od vozidla s modrým zdobením

Model M Šport obsahuje aj interiérovú výbavu modelu Advantage: 

 Systém udržiavania rýchlosti s funkciou brzdenia
 Vnútorné zrkadlo s funkciou automatického stmavovania
 Balík so zväčšeným počtom odkladacích priestorov

BMW 340i Touring s exkluzívnou doplnkovou vonkajšou farbou metalíza Estoril Blue  
a doplnkovými 19-palcovými M diskami z ľahkej zliatiny Star-spoke style 403 M so  
zmiešanými pneumatikami.

[ 03 ]BMW 340i Sedan s doplnkovou vonkajšou farbou metalíza Melbourne Red, doplnkovými  
tónovanými sklami a doplnkovými 19-palcovými M diskami z ľahkej zliatiny Double-spoke  
style 442 M Bicolour Orbit Grey / leštené, so zmiešanými pneumatikami.

[ 01 ]

Multifunkčný prístrojový displej ponúka atraktívnu prezentáciu rozličných ukazovateľov.[ 04 ]18-palcové M disky z ľahkej zliatiny Double-spoke style 441 M Ferric Grey Metallic, so 
zmiešanými pneumatikami, vpredu 8J x 18, pneumatiky 225/45 R18, vzadu 8,5J x 18, pneuma-
tiky 255/40 R18.

[ 02 ]

01 

04 

03 

02 

 Štandardná výbava   Doplnková výbava

Edícia M Sport Shadow – výbava interiéru:

 Športové predné sedadlá, čalúnené kožou Dakota s modrým kontrastným  
 prešívaním; k dispozícii sú aj ďalšie čalúnenia
 Prístrojový panel s rozšírenou funkčnosťou, rýchlomerom a otáčkomerom 
 s chrono stupnicami a červeným kontrastným prstencom
 Interiérové lišty Aluminium Carbon Dark s ozdobnými lištami Pearl Chrome  
 predĺženými aj do dverí a dozadu; k dispozícii sú aj ďalšie lišty

Edícia M Sport Shadow obsahuje aj interiérovú výbavu modelu  
M Šport:

 M prahové lišty, M opierka pre nohu vodiča1

 M kožený volant s multifunkčným ovládaním
 BMW Individual strop Anthracite
 Ovládanie rádia a klimatizácie so zdobením Pearl Chrome
 Palubná doska s dekoratívnym prešívaním
 Skrátená radiaca páka s označením M2

 Ovládač jazdného zážitku doplnený o režim SPORT+
 Ambientné osvetlenie variabilné oranžové / biele
 2-zónová automatická klimatizácia s rozšírenou funkčnosťou
 Kľúč od vozidla s modrým zdobením

Edícia M Sport Shadow – výbava exteriéru:

 BMW obličky s ôsmimi exkluzívne tvarovanými vertikálnymi lištami vo  
 vysokolesklom čiernom spracovaní, rám vo vysokolesklom čiernom spracovaní
 18-palcové M disky z ľahkej zliatiny Double-spoke style 400 M,  
 alternatívne: 19-palcové M disky z ľahkej zliatiny Double-spoke style 704  
 M Bicolour Orbit Grey so zmiešanými pneumatikami; k dispozícii  
 sú aj ďalšie kolesá
 Zatmavené predné aj zadné svetlá
 Koncovky výfuku v spracovaní Black Chrome
 
Edícia M Sport Shadow obsahuje aj exteriérovú výbavu modelu  
M Šport:

 M aerodynamický balík s predným nástavcom, bočnými prahovými  
 nástavcami a zadným nástavcom s vložkou difúzora v metalíze Dark Shadow
 M Šport podvozok3; alternatívne štandardný podvozok
 Adaptívny M podvozok4

 BMW Individual lesklé čierne lišty Shadow Line, alternatívne matne  
 leštené hliníkové lišty
 M označenie na bokoch
 Kryty vonkajších zrkadiel vo farbe karosérie, alternatívne vo vysokolesklom  
 čiernom spracovaní
 Exkluzívny metalický lak Estoril Blue; k dispozícii sú aj ďalšie farby

BMW 340i Sedan ako Edícia M Sport Shadow s doplnkovou vonkajšou farbou metalíza 
Sunset Orange.

19-palcové M disky z ľahkej zliatiny Double-spoke style 704 M Bicolour Orbit Grey, leš-
tené, so zmiešanými pneumatikami, vpredu 8J x 19, pneumatiky 225/40 R19, vzadu 8,5J x 19, 
pneumatiky 255/35 R19.

[ 01 ]

[ 02 ]

BMW 340i Touring ako Edícia M Sport Shadow s doplnkovou vonkajšou farbou Alpine 
White.
[ 03 ] 

Štandardné športové predné sedadlá čalúnené kožou Dakota Black, s modrým 
kontrastným prešívaním.
[ 04 ]

01  03 

04 02 

EDÍCIA M SPORT SHADOW.
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1 Spotreba paliva a emisie závisia od zvoleného rozmeru pneumatík a doplnkovej výbavy vo vozidle. Informácie o spotrebe paliva a emisiách CO2 nájdete na stranách 54 I 55 alebo u vášho BMW partnera.

BMW 330e iPerformance Sedan ako Model Luxury Line, s doplnkovou vonkajšou farbou metalíza Glacier Silver a doplnkovými 18-palcovými diskami z ľahkej zliatiny Turbine style 415.

BMW 330e iPerformance Sedan je plug-in hybridný automobil, ktorý kombinuje benzínový 4-valec TwinPower 
Turbo s výkonom 135 kW (184 k) a elektrický motor s výkonom 65 kW (88 k), pre dosiahnutie systémového výkonu 
185 kW (252 k). Inteligentný manažment energie koordinuje všetky komponenty konvenčného pohonu BMW  
s efektívnou technológiou BMW eDrive. V závislosti od stavu nabitia batérie a potrebného výkonu môže elektrický 
motor poháňať vozidlo samostatne, alebo môže podporiť spaľovací motor. Pri jazde s uvoľneným akcelerátorom  
a počas brzdenia mení elektrický motor vo funkcii generátora kinetickú energiu vozidla na elektrickú, ktorou následne 
dobíja vysokonapäťovú lítium-iónovú batériu. Pri čisto elektrickom pohone má vozidlo dojazd do 40 km, s maximál-
nou rýchlosťou 120 km/h. Kombinovaná spotreba paliva má hodnotu 1,9 – 2,1 l/100 km, pri emisiách CO2 od 44 do 
49 g/km1. Doma môžete vozidlo nabíjať z bežnej elektrickej zásuvky, alebo praktickejšie: pomocou zariadenia BMW  
i Wallbox. K dispozícii tiež máte verejné nabíjacie stanice.

NOVÉ BMW RADU 3 SEDAN PLUG-IN HYBRID.

Tlačidlom eDRIVE si vodič môže zvoliť jeden z troch 
rozličných režimov elektrického pohonu: AUTO eDRIVE 
(predvolený), MAX eDRIVE alebo SAVE BATTERY. 
 

Prípojka pre nabíjanie vysokonapäťovej batérie  
z externého zdroja sa nachádza pod krytom na prednej časti 
ľavého boku vozidla. Konektor je chránený pred nepriaznivým 
počasím pomocou špeciálneho tesnenia.

[ 01 ] [ 03 ]

 Štandardná výbava   Doplnková výbava

Špecifické nástupné lišty s modrým podkladom  
a nápisom eDrive avizujú vysoko efektívnu pohonnú 
koncepciu vozidla.

16-palcové disky z ľahkej zliatiny V-spoke style 390,  
7 J x 16, pneumatiky 205/60 R16.

Režim MAX eDRIVE – čisto elektrický mód – 
maximalizuje výkon elektrickej časti pohonu.

[ 02 ] [ 04 ] [ 06 ]

02 

01 

04 

03 

06 

05 

Batožinový priestor má rovnú podlahu vďaka 
kompaktnému uloženiu lítium-iónovej batérie pod ním. 
Doplnkové zadné operadlo delené v pomere 40:20:40 
prispieva k dosiahnutiu maximálnej flexibility.

[ 05 ]

Elektrický motor 4-valcový benzínový motor  
BMW TwinPower Turbo

Lítium-iónová vysokonapäťová batéria
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 BMW Individual
 Vyjadrenie osobnosti.

Nové BMW radu 3 Sedan. Inšpirované BMW Individual. 
 
 Už samotná jazda v BMW je dôkazom sofistikovanosti.  Ak však 
chcete svoje vozidlo doslova premeniť na odraz svojej osobnosti,  
k dispozícii máte takmer bezhraničné možnosti pomocou výbavy,  
ktorú ponúka BMW Individual kolekcia a BMW Individual manufaktúra. 
 
Prvky kolekcie BMW Individual sú dokonalo zladené s každým  
modelom a prinášajú maximálnu exkluzívnosť v rozmanitých podobách: 
Vonkajšie farby karosérie, ktoré žiaria na slnku, alebo očaria matným 
leskom. Kožené čalúnenie, ktoré je výnimočné rozsahom aj farebný-
mi variantmi, spolu s majstrovsky aplikovaným zvýraznením a kontrastným 
prešívaním.  Interiérové lišty z najvzácnejších druhov dreva, s dokonalým 
klavírnym leskom alebo najlepšou kožou.   
 
Ešte viac, než táto ponuka, vám dokáže poskytnúť manufaktúra  
BMW Individual. Jej jediným cieľom je premeniť na skutočnosť aj tie  
najviac špecifické sny zákazníkov, po stránke štýlu aj kvality spracovania.

ZAŽITE BMW INDIVIDUAL INTERAKTÍVNE, POMOCOU  
APLIKÁCIE BMW INDIVIDUAL PRE iOS A ANDROID.

Výbava

Interiérové lišty BMW Individual Piano Finish Black  
a kožou čalúnená palubná doska.

BMW Individual rozšírené čalúnenie jemne štruktúrovanou kožou Merino Cashmere Beige,  
kožou čalúnená palubná doska a interiérové lišty BMW Individual Piano Finish Black. 

 

BMW Individual vonkajšia farba metalíza Champagne Quartz a 19-palcové  
disky z ľahkej zliatiny BMW Individual V-spoke style 656 I.

 Doplnková výbava 



44 | 45

Všetky jednotky v LED predných svetlometoch dispo-
nujú technológiou LED. Vyžarujú obzvlášť silné svetlo, pri níz-
kej spotrebe energie. Smerovka je umiestnená nad svetelnými 
trubicami. 

TO NAJLEPŠIE Z VÝBAVY.
Výbava

[ 01 ] 

Zadné svetlá s charakteristickým tvarom písmena „L“ 
a LED technológiou v plnom rozsahu jasne identifikujú vozidlo 
ako BMW aj po tme.

Znížený1 Adaptívny M podvozok s variabilným riadením 
tlmičov umožňuje vodičovi zvoliť si komfortné alebo dyna-
mické nastavenie charakteristiky.

[ 02 ] 

[ 03 ] Chrómované koncovky výfuku pre všetky motorizácie. 
Koncovky výfuku v spracovaní Black Chrome pre model Sport 
Line, Edíciu Sport Line Shadow a Edíciu M Sport Shadow. 
Počet koncoviek závisí od zvoleného typu pohonnej jednotky.

[ 04 ] 

Komfortný vstup umožňuje posádke otvoriť predné 
dvere vozidla a batožinový priestor bez nutnosti manuálne 
použiť kľúč.

[ 07 ] Sklenená strecha2, s elektricky ovládanou funkciou odsunu-
tia aj nadvihnutia, umožňuje pasažierom regulovať prúdenie vzdu-
chu do kabíny podľa ich individuálnych preferencií, pri zaručení 
vetrania bez prievanu a s minimálnym aerodynamickým hlukom.

Panoramatická sklenená strecha s elektricky ovládaným 
tieniacim krytom zaručí nielen dostatok svetla pre prednú 
aj zadnú časť kabíny, ale je vybavená aj funkciou odsunutia 
a nadvihnutia.

[ 08 ] 

[ 09 ] 

05 

04 

07 

09 
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06 

08 

Adaptívne LED svetlomety a BMW Selective Beam sa 
postarajú o podstatne kvalitnejšie osvetlenie. LED hmlové  
svetlomety zvyšujú bezpečnosť pri nepriaznivom počasí.

Strešné nosníky3 v spracovaní matne leštený hliník po-
skytujú základ pre multifunkčný strešný nosič BMW.

[ 05 ] 

[ 06 ] 

1 V kombinácii s pohonom xDrive podvozok nie je znížený. Nie je k dispozícii pre BMW 330e iPerformance.
2 K dispozícii iba pre BMW radu 3 Sedan.
3 K dispozícii iba pre BMW radu 3 Touring.

 Štandardná výbava   Doplnková výbava

BMW Individual palubná doska čalúnená kožou (XT1). 
Horná časť a horné bočné obklady v koži Walknappa vo farbe 
interiéru. Dolná časť palubnej dosky čalúnená jemne štruktú-
rovanou kožou Merino vo farbe čalúnenia BMW Individual. 

[ 10 ] 

Automatická klimatizácia s 2-zónovou reguláciou teploty 
pre ľavú a pravú stranu, automatickou recirkuláciou vzduchu, 
filtrom s aktívnym uhlím, solárnym a kondenzačným senzorom.

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

[ 11 ] 

[ 12 ] 

Športový kožený volant s hrubším vencom a tvarovanými 
opierkami na palce je výnimočne príjemný na dotyk a presne 
sadne do rúk.

[ 13 ] 

11  14 

18 

Elektrické nastavovanie s pamäťovou funkciou uľahčuje 
ovládanie a umožňuje uložiť osobné nastavenia sedadla, 
volantu a vonkajších zrkadiel.

BMW Individual kožený volant, tvarovaný podľa špor-
tového koženého volantu, so špičkovou kvalitou koženého 
poťahu a hrubším vencom.

[ 14 ] 

[ 15 ] 

Držiaky na nápoje pred pákou prevodovky a mnohé 
ďalšie praktické odkladacie priestory a priehradky.
[ 16 ] 

8-stupňová automatická prevodovka Steptronic Sport 
umožňuje tak komfortný, ako aj vysoko dynamický jazdný štýl.

Balík osvetlenia s množstvom LED zdrojov v interiéri 
aj exteriéri zvyšuje praktickosť a prémiový vzhľad vozidla. 
Ambientné osvetlenie naplní interiér príjemnou kombináciou 
priamych a nepriamych svetelných zdrojov.

[ 17 ] 

[ 18 ] 

17 

12  15 

13  16 

10 
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Varovný systém opustenia jazdného pruhu upozorní 
vodiča pred preradením sa na iné vozidlo v jeho mŕtvom uhle, 
prípadne na vozidlo, rýchlo sa približujúce vo vedľajšom pruhu, 
pomocou vizuálneho signálu aj vibrácií vo volante.

TO NAJLEPŠIE Z VÝBAVY.
Výbava

[ 01 ] 

Aktívny systém udržiavania rýchlosti s funkciou  
Stop&Go1 nielen automaticky reguluje nastavené tempo  
jazdy, ale aj stráži bezpečný odstup od vozidla pred vami.

[ 02 ] 

Surround View je balík vizuálnej parkovacej pomoci, 
ktorý pozostáva z kamerových funkcií Top View, Side View  
a cúvacej kamery.

[ 04 ] Parkovací asistent zjednoduší pozdĺžne aj priečne 
parkovanie. Postará sa o riadenie, zatiaľ čo vodičovi zostáva 
ovládanie akcelerácie, brzdenia a prevodovky.

[ 07 ] 

Parkovacie senzory (PDC) vpredu aj vzadu zjednodušujú 
parkovanie a manévrovanie v tesných priestoroch.

Bezpečnostná výbava Driving Assistant upozorní vodiča 
na neúmyselné opustenie jazdného pruhu alebo hrozbu 
kolízie3 a v prípade núdze automaticky aktivuje brzdy.8 

[ 08 ] 

[ 09 ] 

05 

04 

07 

09 01 

02 

03 

06 

08 

Plnofarebný BMW Head-Up displej2 premieta pre jazdu 
relevantné informácie priamo do zorného poľa vodiča.

Navigačný balík ConnectedDrive obsahuje navigačný 
systém Professional, mobilnú konektivitu s bezdrôtovým  
nabíjaním, Concierge Service9, RTTI9, Remote Services9  
a BMW ConnectedDrive Services.4

[ 05 ] 

[ 06 ] 

1 K dispozícii iba v kombinácii s prevodovkou Steptronic.
2 Zobrazenie Head-Up displeja nemusí byť plne viditeľné pri použití polarizačných slnečných okuliarov. Presný obsah zobrazenia závisí od výbavy vo vozidle. Pre displej je potrebná ďalšia doplnková výbava.
3 Funkčnosť tohto systému môže byť obmedzená v tme a hmle.
4 Aktualizácia máp bez licenčných poplatkov je k dispozícii na tri roky. 
5 K dispozícii iba v kombinácii s navigačným systémom Professional. 

Navigačný systém Business vrátane ovládača iDrive  
a vstavaného 6,5-palcového farebného LCD displeja.

[ 03 ] 

Online Entertainment5, 9 ponúka priamy a neobmedzený 
prístup k miliónom hudobných skladieb vo vašom BMW.

 Štandardná výbava   Doplnková výbava

[ 10 ] 

Príprava pre Apple CarPlay® 9 podporuje bezdrôtové 
využitie vybraných funkcií zariadenia iPhone® cez užívateľské 
rozhranie vozidla.

Mobilná kompatibilita vrátane bezdrôtového  
nabíjania ponúka komplexný balík telefonickej výbavy  
s Bluetooth6 konektivitou.

[ 11 ] 

[ 12 ] 

Harman Kardon Surround Sound systém s digitálnym  
zosilňovačom s výkonom 600 W, ekvalizáciou zvuku špecifickou 
pre dané vozidlo a reproduktormi s chrómovaným zdobením.

[ 13 ] 

11 

17 

Multifunkčný prístrojový displej ponúka atraktívnu 
prezentáciu rozličných ukazovateľov.

Priechodný batožinový systém v zadnom operadle, 
delenom v pomere 40:20:40, je zárukou flexibility pri preprave 
osôb a vecí (štandard pre BMW radu 3 Touring).

[ 14 ] 

[ 15 ] 

Ťažné zariadenie s elektricky výklopným hákom  
a systémom stabilizácie prívesu má maximálnu vlečnú  
kapacitu do 1800 kg.

[ 16 ] 

Pomocou zatmavenia chránia tónované zadné bočné 
okná a zadné sklo interiér pred nadmerným prehrievaním.

Bezdotykové otváranie7 dverí batožinového priestoru 
sa ovláda krátkym mávnutím nohou pod zadným nárazníkom 
(súčasť výbavy Komfortný vstup).

[ 17 ] 

[ 18 ] 

6 Informácie o Bluetooth kompatibilite smartfónov a ďalších mobilných zariadení nájdete na adrese www.bmw.sk/bluetooth 
7 BMW radu 3 Touring disponuje aj automatickým zatváraním veka batožinového priestoru.

8 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.
9 Nie je k dispozícii pre Slovensko.

14 

12  15 

13  16  18 

10 



19-palcové disky z ľahkej zliatiny Star-spoke style 407 
so zmiešanými pneumatikami, vpredu 8 J x 19, pneumatiky 
225/40 R19, vzadu 8,5 J x 19, pneumatiky 255/35 R19.

48 | 49

16-palcové disky z ľahkej zliatiny Turbine style 406, 
BMW EfficientDynamics, aerodynamicky optimalizované, 
Orbit Grey, leštené, 7 J x 16, pneumatiky 205/60 R16.

 KOLESÁ A PNEUMATIKY.  Štandardná výbava   Doplnková výbava

Výbava

19-palcové disky z ľahkej zliatiny BMW Individual 
V-spoke style 626 I so zmiešanými pneumatikami, veľkosť 
vpredu 8 J x 19, pneumatiky 225/40 R19, veľkosť vzadu  
8,5 J x 19, pneumatiky 255/35 R19.

19-palcové disky z ľahkej zliatiny BMW Individual 
V-spoke style 439 I so zmiešanými pneumatikami, veľkosť 
vpredu 8 J x 19, pneumatiky 225/40 R19, veľkosť vzadu  
8,5 J x 19, pneumatiky 255/35 R19.

17-palcové disky z ľahkej zliatiny V-spoke style 413,  
7,5 J x 17, pneumatiky 225/50 R17.

[ 02 ] 

[ 03 ] 

[ 04 ] 

18-palcové disky z ľahkej zliatiny V-spoke style 398 
so zmiešanými pneumatikami, vpredu 8 J x 18, pneumatiky 
225/45 R18, vzadu 8,5 J x 18, pneumatiky 255/40 R18.

[ 05 ] 18-palcové disky z ľahkej zliatiny V-spoke style 658 
so zmiešanými pneumatikami, vpredu 8 J x 18, pneumatiky 
225/45 R18, vzadu 8,5 J x 18, pneumatiky 255/40 R18.

[ 08 ] 

16-palcové disky z ľahkej zliatiny V-spoke style 656,  
7 J x 16, pneumatiky 225/55 R16.

18-palcové disky z ľahkej zliatiny Turbine style 415,  
8 J x 18, pneumatiky 225/45 R18.

[ 09 ] 

[ 10 ] 

06  09 

07  10 

04  08 

03 

01 

02 

05 

17-palcové disky z ľahkej zliatiny Star-spoke style 393, 
7,5 J x 17, pneumatiky 225/50 R17. 
 

[ 06 ] 

[ 07 ] 

[ 01 ] Zamykateľný nosič na cestný bicykel, vyrobený z vysoko 
pevného hliníka, pre bezpečnú prepravu s uchytením pomocou 
rýchloupínacieho systému. K dispozícii je aj samostatný držiak 
na predné koleso.

 ORIGINÁLNE BMW PRÍSLUŠENSTVO.

[ 01 ] 

Presne na mieru tvarovaná ochrana pred vlhkosťou  
a nečistotami v priestore pre nohy vpredu. Dizajn v čiernej 
farbe je dokonalo zladený s interiérom.

[ 02 ] 

Sofistikované nástupné lišty na prahoch s podsvieteným 
nápisom BMW pri otvorení automaticky diskrétne osvetlia 
priestor dverí.

[ 03 ] 

Kované 20-palcové BMW M Performance disky z ľahkej 
zliatiny Double-spoke style 624 M Bicolour, matné čierne a 
frézované. Kompletná sada letných kolies vrátane senzorov 
merania tlaku a pneumatík s núdzovým dojazdom. Vpredu: 
8J x 20, pneumatiky 225/35 R20 90Y XL. Vzadu: 8,5J x 20, 
pneumatiky 255/30 R20 92Y XL.

Prémiové 20-palcové disky z ľahkej zliatiny Star-spoke 
style 660 Bicolour Orbit Grey, kované a leštené, udeľujú vozidlu 
mimoriadne športový vzhľad. Kompletná sada letných kolies 
vrátane senzorov merania tlaku a pneumatík s núdzovým 
dojazdom.  Vpredu: 8J x 20, pneumatiky 225/35 R20 90Y XL. 
Vzadu: 8,5J x 20, pneumatiky 255/30 R20 92Y XL.

Detská sedačka s patentovanými vzduchovými vankúšmi, 
do hmotnosti cca. 13 kg (približne do veku 15 mesiacov). Použi-
tie so samostatne dostupnou ISOFIX bázou, alebo s ukotvením 
pomocou bezpečnostných pásov.

[ 05 ]

[ 06 ]

[ 07 ]

Pre bezdrôtové nabíjanie zariadení Apple iPhone™ 6/6s. 
Puzdro zároveň slúži ako ochranný obal.
[ 04 ] 

Originálne BMW príslušenstvo je k dispozícii vo viacerých kategóriách: exteriér, interiér, komunikácia a informácie, preprava a riešenia pre batožinový priestor. Viac informácií o kompletnej ponuke Originálneho BMW 
príslušenstva vám ochotne poskytne váš BMW partner, vrátane poradenstva a špecializovanej brožúry. Ďalšie informácie nájdete aj na internete, na adrese www.bmw.sk/accessories
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02 07
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1 Štandardne dostupné pre model M Šport.
2 Doplnkovo dostupné aj pre model M Šport.
3 Dostupné výlučne pre model M Šport.
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 PALETA FARIEB EXTERIÉRU.

Uni lak 300 Alpine White1Uni lak 668 Black





  

 



Metalíza 475 Black Sapphire2

Metalíza A83 Glacier Silver2

Metalíza C08 Platinum Silver Metalíza B39 Mineral Grey2 Metalíza B65 Jatoba

Metalíza C10 Mediterranean Blue Metalíza C1X Sunset Orange2Metalíza A75 Melbourne Red2

Metalíza A96 Mineral White

BMW INDIVIDUALMODEL 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.

BMW Individual metalíza X02 Citrine Black2BMW Individual metalíza X12 Smoky Topaz2

BMW Individual metalíza 490 Brilliant White2 BMW Individual metalíza 490 Moonstone2

BMW Individual metalíza X10 Tanzanite Blue2BMW Individual metalíza X08 Champagne Quartz2Metalíza B45 Estoril Blue3
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INTERIÉROVÉ FARBY.

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

Vezmite, prosím, na vedomie, že farba interiéru a stropu závisí od zvolenej farby čalúnenia. 

1 Nie je k dispozícii v kombinácii so športovými sedadlami.
2 BMW Individual čalúnenie jemne štruktúrovanou kožou Merino s rozšíreným rozsahom s kontrastným  
 prešívaním a lemovaním pozostáva z čalúnenia predných aj zadných sedadiel vrátanie opierok hlavy,  
 obkladov dverí a stredovej konzoly vrátane lakťovej opierky.
3 S ozdobnou lištou Pearl Chrome.

Látka Corner  
CCL2 Anthracite,  
červené zvýraznenie 

Látka/koža Breeze 
CBOP Oyster,  
dolná časť palubnej  
dosky vo farbe Oyster

Látka/Alcantara  
Hexagon  
HAAT Anthracite

Látka Move  
BDAT Anthracite1

Koža Dakota  
LCL8 Black,  
zvýraznenie Oyster Dark

Koža Dakota  
LCOM Oyster, zvýraznenie 
Oyster Dark, dolná časť  
palubnej dosky vo farbe  
Oyster 

Látka Corner  
CCL1 Anthracite,  
sivé zvýraznenie

Koža Dakota 
LCSW Black,  
s čiernym interiérom

Koža Dakota  
LCRZ Cognac, zvýraznenie 
Brown, farba interiéru 
Black/Cognac.

Koža Dakota  
LCRY Cognac, zvýraznenie 
Brown, farba interiéru 
Black.

Koža Dakota  
LCL3 Black,  
červené zvýraznenie

Koža Dakota  
LCL5 Coral Red,  
čierne zvýraznenie

Látka/koža Breeze 
CBAT Anthracite,  
s čiernym interiérom

 Základný model
 Model Advantage

 Model Sport Line
 Model M Šport

 Model Sport Line

 Model Sport Line

 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Šport

 Základný model
 Model Advantage
 Model Sport Line

 Model M Šport

 Model Sport Line 
 Model M Šport

 Základný model
 Model Advantage
 Model Sport Line

 Základný model
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Šport

 Základný model
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Šport

 Základný model
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Šport

 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Šport

 Základný model
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Šport

 Základný model
 Model Advantage
 Model Sport Line

 Základný model
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Šport

 Základný model
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Šport

 Model Luxury Line

Koža Dakota  
LCFJ Veneto Beige, zvý-
raznenie Oyster Dark, dol-
ná časť palubnej dosky vo 
farbe Veneto Beige

BMW Individual  
jemne štruktúrovaná 
koža Merino  
ZAOW Opal White2

BMW Individual  
jemne štruktúrovaná 
koža Merino  
ZAWT Cohiba Brown2

BMW Individual  
jemne štruktúrovaná 
koža Merino  
ZAKS Cashmere Beige2

BMW Individual  
jemne štruktúrovaná 
koža Merino  
ZAP5 Amaro Brown2

 Základný model
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Šport

BMW Individual  
jemne štruktúrovaná 
koža Merino  
ZASW Black2

LÁTKA

KOMBINÁCIA LÁTKA/KOŽA

KOŽA

Koža Dakota  
LCDF Veneto Beige,  
s interiérom Veneto Beige

 Základný model
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line

K dispozícii s:K dispozícii s:

K dispozícii s:

BMW INDIVIDUAL  
KOŽA K dispozícii s:

Koža Dakota 
LCV1 Veneto Beige,  
s čiernym interiérom

 Základný model 
 Model Advantage 
 Model Luxury Line 
 Model Sport Line

Koža Dakota 
LCNL Black, kontrastné 
prešívanie Blue

 Model M Šport

 Model Luxury Line
 Modell Sport Line
 Model M Šport

Koža Dakota  
LCFL Veneto Beige,  
zvýraznenie Oyster Dark, 
dolná časť palubnej dosky 
vo farbe Black

 Štandardná výbava   Doplnková výbava 

Okrem špecifických prvkov výbavy sú Edícia Luxury Line, Edícia Sport Line a Edícia M Sport k dispozícii  
aj s čalúneniami a interiérovými lištami daných modelov.

FARBY

INTERIÉROVÉ LIŠTY

STROP

4FV Interiérové lišty  
drevené Fineline Light  
s ozdobnými lištami Pearl 
Chrome

4LS Hliník jemne pozdĺžne 
brúsený, ozdobné lišty 
Pearl Chrome

4GA Drevené obloženie 
Ash Grain s kovovou 
intarziou, ozdobné lišty 
Pearl Chrome

4MN Interiérové lišty 
Aluminium Carbon Dark 
s ozdobnými lištami Pearl 
Chrome

4WF Aluminium Hexagon, 
ozdobné lišty modré matné

4LV Vysokolesklé čierne, 
ozdobné lišty Coral Red 
matné

4FT Hliník, jemne pozdĺžne 
brúsený, ozdobné lišty 
vysokolesklé čierne

4WG Aluminium Hexagon, 
ozdobné lišty vysokolesklé 
čierne

 Základný model
 Model Advantage

 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Šport

 Základný model
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line

 Základný model
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Šport

 Základný model
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Šport

 Základný model
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Šport 

 Model M Šport

 Model Sport Line

 Základný model
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Šport

 Model M Šport

 Edícia Luxury Line

 Model M Šport

4CG Satin Silver matné

BMW Individual  
interiérové lišty 
XE5 v drevenom spracovaní 
Plane Auburn Dark3

BMW Individual  
interiérové lišty  
XE7 Piano Finish Black3

Black,  
strop vo farbe  
Everest Grey

Veneto Beige,  
strop vo farbe Oyster

BMW Individual strop  
775 Anthracite

K dispozícii s:

BMW INDIVIDUAL  
INTERIÉROVÉ LIŠTY

 Základný model
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Šport

BMW Individual  
interiérové lišty 
XEX v drevenom spracovaní 
Ash Grain White3

K dispozícii s:

K dispozícii s:

 Základný model
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line

4LU Vysokolesklé čierne, 
s ozdobnými lištami Pearl 
Chrome

4FW Drevené obloženie 
Burled Walnut, ozdobné 
lišty Pearl Chrome

4FU Drevené obloženie  
Fineline Anthracite,  
ozdobné lišty Pearl 
Chrome

 Základný model
 Model Advantage 
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Šport

 Základný model
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Šport

 Základný model
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Šport

 Základný model
 Model Advantage 
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Šport
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BMW RADU 3 SEDAN
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Hmotnosť
Pohotovostná hmotnosť1 kg 1475 [1500] 1505 [1525] 1545 [1570] 1605 [1615] 1495 [1505] 1505 [1525] 1505 [1525] 1495 [1505] 1570 [1580] [1615] – [1735]
Pohotovostná hmotnosť1 (xDrive) kg – 1595 [1605] [1640] 1675 [1690] – 1575 1590 [1610] – – [1690] [1705] –
Celková hmotnosť kg 1975 [2000] 2005 [2025]  2045 [2055]  2090 [2100] 1995 [2005] 2005 [2025] 2005 [2025] 1970 [1980] 2055 [2065] [2090] – [2195]
Celková hmotnosť (xDrive) kg – 2095 [2105] [2115] 2150 [2165] – 2075 2090 [2110] – – [2165] [2180] –
Užitočná hmotnosť kg 575 [575] 575 [575] 575 [560] 560 [560] 575 [575] 575 [575] 575 [575] 550 [550] 560 [560] [550] – [535]
Užitočná hmotnosť (xDrive) kg – 575 [575] [550] 550 [550] – 575 575 [575] – – [550] [550] –
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu2 kg 695 [695] 695 [695] 745 [745] 750 [750] 745 [745] 745 [745] 745 [745] [745] 750 [750] [750] – –
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu (xDrive)2  kg – 750 [750]  [750] 750 [750] – 750 750 [750] – – [750] [750] –
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu, 
max. 12% stúpanie / max. 8% stúpanie2 kg 1300/1500 

[1300/1500]
1700/1700

[1800/1800]
1800/1800

[1800/1800]
1800/1800 

[1800/1800]
1600/1700 

[1600/1700]
1600/1700

[1800/1800]
1600/1800

[1800/1800] [1800/1800] 1800/1800 
[1800/1800] [1800/1800] – –

Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu, 
max. 12% stúpanie / max. 8% stúpanie (xDrive)2 kg – 1700/1800

[1800/1800] [1800/1800] 1800/1800 
[1800/1800] – 1600/1800 1600/1800

[1800/1800] – – [1800/1800] [1800/1800] –

Objem batožinového priestoru l 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 370

Motor4, 5

Valce/ventily 3/4 4/4 4/4 6/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 6/4 6/4 4/4
Zdvihový objem cm3 1499 1998 1998 2998 1995 1995 1995 1995 1995 2993 2993 1998

Max. výkon / pri otáčkach kW (k)/1/min 100 (136)/
4400

135 (184)/
5000

185 (252)/
5200

240 (326)/
5500

85 (116)/ 
4000

110 (150)/ 
4000

140 (190)/
4000

120 (163)/ 
4000

165 (224)/ 
4400

190 (258)/ 
4000

230 (313)/
4400

135 (184)/ 
5000 – 6500

Max. krútiaci moment / pri otáčkach Nm/1/min 220/
1250 – 4300

290 [270]/
1350 – 42509

350/
1450 – 4800

450/
1380 – 5000

270/
1250 – 2750

320/
1500 – 3000

400/
1750 – 2500

400/
1750 – 2250

450/
1500 – 3000

560/
1500 – 3000

630/
1500 – 2500

290/
1350 – 4250

Prevodovka a pohon

Pohon zadné kolesá zadné/všetky 
štyri kolesá

zadné/všetky 
štyri kolesá

zadné/všetky 
štyri kolesá zadné kolesá zadné/všetky 

štyri kolesá
zadné/všetky 
štyri kolesá

zadné/všetky 
štyri kolesá zadné kolesá zadné/všetky 

štyri kolesá
všetky štyri 

kolesá zadné kolesá

Štandardná prevodovka 6-stupňová 
manuálna

6-stupňová 
manuálna

6-stupňová 
manuálna

6-stupňová 
manuálna

6-stupňová 
manuálna

6-stupňová 
manuálna

6-stupňová 
manuálna

6-stupňová 
manuálna

6-stupňová 
manuálna

8-stupňová 
Steptronic – 8-stupňová 

Steptronic

Štandardná prevodovka (xDrive) – 6-stupňová 
manuálna

8-stupňová 
Steptronic

6-stupňová 
manuálna – 6-stupňová 

manuálna
6-stupňová 
manuálna – – 8-stupňová 

Steptronic
8-stupňová 
Steptronic –

Jazdné výkony
Max. rýchlosť km/h 210 [210] 235 [235] 2503 [250]3 2503 [250]3 205 [204] 215 [212] 235 [230] 230 [225] 245 [245] [250]3 – [225]
Max. rýchlosť (xDrive) km/h – 232 [230] [250]3 2503 [250]3 – 212 233 [228] – – [250]3 [250]3 –
Max. rýchlosť, elektrická km/h – – – – – – – – – – – [120]
Zrýchlenie 0 – 100 km/h s 8,9 [9,1] 7,2 [7,3] 5,9 [5,8] 5,2 [5,1] 10,7 [10,6] 8,6 [8,4] 7,3 [7,2] 7,9 [7,8] 6,5 [6,1] [5,6] – [6,1]
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (xDrive) s – 7,5 [7,6] [5,8] 5,0 [4,9] – 8,8 7,4 [7,3] – – [5,3] [4,8] –

Spotreba paliva4, 5

V meste l/100 km 6,4 – 7,0
[6,2 – 6,7]

7,3 – 7,9
[6,9 – 7,6]

7,9 – 8,4
[7,0 – 7,4]

10,0 – 10,4
[9,1 – 8,6]

4,6 – 5,1
[4,6 – 5,1]

4,9 – 5,3
[4,8 – 5,3]

4,9 – 5,3
[4,8 – 5,2]

4,7 – 5,2
[4,6 – 5,0]

5,6 – 5,9
[5,0 – 5,4] [5,8 – 6,0] – –

V meste (xDrive) l/100 km – 8,4 – 9,0
[7,4 – 8,0] [7,5 – 7,8] 10,4 – 10,7

[9,2 – 9,7] – 5,4 – 5,9 5,3 – 5,8
[5,1 – 5,8] – – [6,1 – 6,0] [6,4 – 6,5] –

Mimo mesta l/100 km 4,3 – 4,7
[4,3 – 4,7]

4,5 – 4,8
[4,4 – 4,7]

5,1 – 5,4
[4,7 – 4,9]

5,9 – 6,1
[5,3 – 5,5]

3,5 – 3,8
[3,5 – 3,8]

3,5 – 3,9
[3,6 – 3,9]

3,5 – 3,9
[3,6 – 3,9]

3,4 – 3,8
[3,3 – 3,6]

4,0 – 4,3
[4,1 – 4,3] [4,3 – 4,6] – –

Mimo mesta (xDrive) l/100 km – 5,2 – 5,5
[4,7 – 5,0] [5,0 – 5,2] 6,1 – 6,3

[5,6 – 5,9] – 3,9 – 4,2 3,9 – 4,2
[3,8 – 4,2] – – [4,8] [4,9] –

Kombinovaná l/100 km 5,1 – 5,5
[5,0 – 5,4]

5,5 – 5,9
[5,3 – 5,8]

6,1 – 6,5
[5,5 – 5,8]

7,4 – 7,7
[6,5 – 6,8]

3,9 – 4,3
[3,9 – 4,3]

4,0 – 4,4
[4,0 – 4,4]

4,0 – 4,4
[4,0 – 4,4]

3,9 – 4,3
[3,8 – 4,1]

4,6 – 4,9
[4,4 – 4,7] [4,9 – 5,0] – [1,9 – 2,1]

Kombinovaná (xDrive) l/100 km – 6,4 – 6,8
[5,7 – 6,1] [5,9 – 6,2] 7,7 – 7,9

[6,9 – 7,3] – 4,5 – 4,8 4,4 – 4,8
[4,3 – 4,7] – – [5,2 – 5,3] [5,4 – 5,5] –

Spotreba elektrickej energie6 kWh/100 km – – – – – – – – – – – 11,0 –11,9

Emisie CO2 kombinované g/km 119 – 129
[116 – 126]

128 – 138
[124 – 134]

143 – 151
[129 – 136]

172 – 179
[152 – 159]

102 – 113
[102 – 113]

106 – 116
[106 – 116]

106 – 116
[106 – 116]

102 – 113
[99 – 109]

121 – 129
[116 – 124] [129 – 131] – [44 – 49]

Emisie CO2 kombinované (xDrive) g/km – 149 – 159
[142 – 132] [138 – 144] 179 – 185

[162 – 169] – 117 – 127 116 – 126
[112 – 123] – – [137 – 139] [143 – 145] –

Objem nádrže, cca. l 60 60 60 60 57 57 57 55 57 57 57 41

Kolesá

Rozmer pneumatík 205/60 
R 16 W

205/60 
R 16 W

225/50 
R 17 W

225/50 
R 17 W

205/60 
R 16 W

205/60 
R 16 W

205/60 
R 16 W

205/60 
R 16 W

225/50 
R 17 W

225/50 
R 17 W

225/50 
R 17 W

205/60  
R 16 W

Rozmer diskov kolies 7 J x 16 7 J x 16 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7 J x 16 7 J x 16 7 J x 16 7 J x 16 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7 J x 16

Materiál diskov kolies ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina
Všetky rozmery na technických kresbách sú uvedené v milimetroch. 

Werte noch nicht freigegeben bzw. vollständig
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*

1531–1543

1570–1586

1811

2031

1 Uvedená hodnota zahŕňa 90 % objemu nádrže a 75 kg na vodiča. Pohotovostná hmotnosť platí pre vozidlá so  
 štandardnou výbavou. Doplnková výbava môže túto hodnotu zvýšiť.
2 Celková hmotnosť prívesného vozidla nesmie prekročiť maximálnu prípustnú hmotnosť prívesu,  
 vrátane maximálneho prípustného zvislého zaťaženia háku ťažného zariadenia (75 kg).
3 Elektronicky limitovaná. 
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 % (E10).
5 Všetky motory spĺňajú emisnú normu EU6. Hodnoty spotreby paliva sa stanovujú podľa jazdného cyklu ECE,  
 ktorý pozostáva z jednej tretiny mestskej a dvoch tretín mimomestskej jazdy (na základe absolvovanej  
 vzdialenosti). Emisie CO2 sa merajú spolu so spotrebou paliva. Spotreba paliva a emisie CO2 závisia aj  
 od zvoleného rozmeru diskov kolies a pneumatík. Doplnková výbava vo vozidle môže zvýšiť tieto hodnoty. 

6 Spotreba elektrickej energie závisí od zvoleného rozmeru diskov kolies a pneumatík.
7 Dojazd závisí od viacerých faktorov, napríklad od osobného jazdného štýlu, charakteru trasy, vonkajšej teploty  
 a prevádzky kúrenia, klimatizácie alebo predklimatizácie.
8 Závisí od miestnej elektrickej infraštruktúry. Čas nabíjania je uvedený pre nabitie na 100 %  
 maximálnej kapacity batérie.
9 Krútiaci moment v kombinácii s prevodovkou Steptronic, pohonom xDrive a prevodovkou Steptronic vrátane  
 pohonu xDrive:  270 Nm pri 1350 – 4600 ot/min.

Hodnoty v hranatých zátvorkách [ ] platia pre vozidlá s prevodovkou Steptronic.

* Výška vrátane strešnej antény je 1428 – 1446 mm, v závislosti od modelu.
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Pohon eDrive

Max. výkon elektromotora/pri otáčkach kW (k)/1/min – – – – – – – – – – – 65 (88)/
2500

Systémový výkon kW (k) – – – – – – – – – – – 185 (252)
Systémový krútiaci moment Nm – – – – – – – – – – – 420

Lítium-iónová vysokonapäťová batéria
 Netto kapacita batérie kWh – – – – – – – – – – – Li-Ion/5,7
Elektrický dojazd (NEDC)7 / 
Max. celkový kombinovaný dojazd7 km – – – – – – – – – – – 37 – 40/–

Čas nabíjania8 (domáca zásuvka /
BMW i Wallbox Pure/Pro) h – – – – – – – – – – – 3/2,2



BMW RADU 3 TOURING

31
8i

32
0i

 
32

0i
 x

D
riv

e

33
0i

 
33

0i
 x

D
riv

e

34
0i

 
34

0i
 x

D
riv

e

31
6d

31
8d

31
8d

 x
D

riv
e

32
0d

32
0d

 x
D

riv
e

32
0d

 
Ef

fic
ie

nt
Dy

na
m

ic
s 

Ed
iti

on

32
5d

33
0d

33
0d

 x
D

riv
e

33
5d

 x
D

riv
e

Hmotnosť
Pohotovostná hmotnosť1 kg 1545 [1565] 1585 [1595] 1615 [1640] [1690] 1570 [1585] 1575 [1595] 1585 [1605] 1575 [1585] 1640 [1650] [1685] –

Pohotovostná hmotnosť1 (xDrive) kg – 1675 [1685] [1705] [1760] – 1645 1655 [1680] – – [1755] [1770]

Celková hmotnosť kg 2065 [2085] 2105 [2115] 2115 [2125] [2175] 2090 [2105] 2095 [2115] 2105 [2125] 2050 [2060] 2125 [2135] [2160] –

Celková hmotnosť (xDrive) kg – 2175 [2185] [2180] [2230] – 2145 2155 [2180] – – [2230] [2245]

Užitočná hmotnosť kg 595 [595] 595 [595] 575 [560] [560] 595 [595] 595 [595] 595 [595] 550 [550] 560 [560] [550] –

Užitočná hmotnosť (xDrive) kg – 575 [575]  [550]  [550] – 575 575 [575] – – [550]  [550]

Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu2 kg 695 [695] 695 [695] 745 [745]  [750] 745 [745] 745 [745] 745 [745] – [745] 750 [750] [750] –

Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu (xDrive)2  kg – 750 [750]  [750]  [750] – 750 750 [750] – – [750]  [750]

Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu, 
max. 12% stúpanie / max. 8% stúpanie2 kg 1300/1500 

[1300/1500]
1700/1700

[1800/1800]
1800/1800 

[1800/1800] [1800/1800] 1600/1700 
[1600/1700]

1600/1700 
[1800/1800]

1600/1800
[1800/1800]

–
[1800/1800]

1800/1800 
[1800/1800] [1800/1800] –

Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu, 
max. 12% stúpanie / max. 8% stúpanie (xDrive)2 kg – 1700/1800

[1800/1800] [1800/1800] [1800/1800] – 1600/1800 1600/1800
[1800/1800] – – [1800/1800] [1800/1800]

Objem batožinového priestoru l 495 – 1500 495 – 1500 495 – 1500 495 – 1500 495 – 1500 495 – 1500 495 – 1500 495 – 1500 495 – 1500 495 – 1500 495 – 1500

Motor4, 5

Valce/ventily 3/4 4/4 4/4 6/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 6/4 6/4

Zdvihový objem cm3 1499 1998 1998 2998 1995 1995 1995 1995 1995 2993 2993

Max. výkon / pri otáčkach kW (k)/1/min 100 (136)/ 
4400

135 (184)/ 
5000

185 (252)/ 
5200

240 (326)/ 
5500

85 (116)/ 
4000

110 (150)/ 
4000

140 (190)/ 
4000

120 (163)/ 
4000

165 (224)/ 
4400

190 (258)/ 
4000

230 (313)/ 
4400

Max. krútiaci moment / pri otáčkach Nm/1/min 220/ 
1250 – 4000

290 [270]/
1350 – 42506

350/ 
1450 – 4800

450/ 
1380 – 5000

270/ 
1250 – 2750

320/ 
1500 – 3000

400/ 
1750 – 2500

400/ 
1750 – 2250

450/ 
1500 – 3000

560/ 
1500 – 3000

630/ 
1500 – 2500

Prevodovka a pohon

Pohon zadné kolesá zadné/všetky 
štyri kolesá

zadné/všetky 
štyri kolesá

zadné/všetky 
štyri kolesá zadné kolesá zadné/všetky 

štyri kolesá
zadné/všetky 
štyri kolesá zadné kolesá zadné kolesá zadné/všetky 

štyri kolesá
všetky štyri 

kolesá

Štandardná prevodovka 6-stupňová 
manuálna

6-stupňová 
manuálna

6-stupňová 
manuálna

8-stupňová 
Steptronic

6-stupňová 
manuálna

6-stupňová 
manuálna

6-stupňová 
manuálna

6-stupňová 
manuálna

6-stupňová 
manuálna

8-stupňová 
Steptronic –

Štandardná prevodovka (xDrive) – 6-stupňová 
manuálna

8-stupňová 
Steptronic

8-stupňová 
Steptronic – 6-stupňová 

manuálna
6-stupňová 
manuálna – – 8-stupňová 

Steptronic
8-stupňová 
Steptronic

Jazdné výkony
Max. rýchlosť km/h 210 [210] 230 [228] 2503 [250]3 [250]3 200 [198] 210 [210] 230 [226] 222 [222] 240 [240] [250]3 –

Max. rýchlosť (xDrive) km/h – 225 [223] [250]3 [250]3 – 206 228 [222] – – [250]3 [250]3y

Zrýchlenie 0 – 100 km/h s 9,2 [9,3] 7,5 [7,5] 6,0 [5,9] [5,1] 11,2 [11,1] 8,9 [8,8] 7,6 [7,4] 8,2 [8,1] 6,7 [6,3] [5,6] –

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

Spotreba paliva4, 5

V meste l/100 km 6,8 – 7,4
[6,6 – 7,2]

7,8 – 8,4  
[7,3 – 7,8]

8,3 – 8,7  
[7,3 – 7,7] [9,0 – 9,3] 4,9 – 5,5

[5,0 – 5,2]
5,2 – 5,6  

[4,9 – 5,4]
5,2 – 5,7  

[4,9 – 5,6]
5,0 – 5,5  

[4,8 – 5,3]
5,9 – 6,3 

[5,3 – 5,7] [5,9 – 6,1] –

V meste (xDrive) l/100 km – 9,0 – 9,5  
[8,0 – 8,5] [7,8 – 8,3] [9,6 – 10,1] – 5,7 – 6,2 5,7 – 6,1  

[5,4 – 5,8] – – [6,2 – 6,4] [6,7 – 6,8]

Mimo mesta l/100 km 4,6 – 5,0
[4,6 – 5,0]

4,8 – 5,1  
[4,5 – 4,8]

5,3 – 5,6  
[4,9 – 5,2] [5,5 – 5,7] 3,7 – 4,0  

[3,6 – 4,0]
3,8 – 4,0  
[3,7 – 4,0]

3,8 – 4,1  
[3,7 – 4,0]

3,6 – 3,9  
[3,5 – 3,9]

4,3 – 4,6
[4,3 – 4,6] [4,7 – 4,8] –

Mimo mesta (xDrive) l/100 km – 5,5 – 6,0  
[5,0 – 5,3] [5,2 – 5,5] [5,8 – 6,8] – 4,1 – 4,4 4,1 – 4,4  

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

Kombinovaná l/100 km 5,4 – 5,9
[5,3 – 5,8]

5,9 – 6,3  
[5,5 – 5,9]

6,4 – 6,7  
[5,8 – 6,1] [6,8 – 7,0] 4,1 – 4,6

[4,1 – 4,6]
4,3 – 4,6
[4,1 – 4,5]

4,3 – 4,7  
[4,1 – 4,5]

4,1 – 4,5  
[4,0 – 4,4]

4,9 – 5,2 
[4,7 – 5,0] [5,1 – 5,3] –

Kombinovaná (xDrive) l/100 km – 6,8 – 7,3
[6,1 – 6,5] [6,2 – 6,5] [7,2 – 7,6] – 4,7 – 5,1 4,7 – 5,0  

[4,5 – 4,9] – – [5,4 – 5,5] [5,6 – 5,7]

Emisie CO2 kombinované g/km 126 – 137
[124 – 134]

137 – 147  
[139 – 138]

149 – 157  
[135 – 143] [154 – 164] 109 – 120 

[109 – 120]
112 – 122

[109 – 119] 
113 – 123  

[109 – 119]
107 – 118  

[104 – 116]
129 – 137  
[123 – 131] [135 – 138] –

Emisie CO2 kombinované (xDrive) g/km – 159 – 169  
[141 – 151] [144 – 152] [168 – 176] – 123 – 133 123 – 133  

[119 – 129] – – [142 – 145] [148 – 151]

Objem nádrže, cca. l 60 60 60 60 57 57 57 57 57 57 57

Technické údaje56 | 57
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Kolesá
Rozmer pneumatík 205/60 R 16 H 205/60 R 16 W 225/50 R 17 W 225/50 R 17 W 205/60 R 16 H 205/60 R 16 W 205/60 R 16 W 205/60 R 16 W 225/50 R 17 W 225/50 R 17 W 225/50 R 17 W

Rozmer diskov kolies 7 J x 16 7 J x 16 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7 J x 16 7 J x 16 7 J x 16 7 J x 16 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 ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina

Všetky rozmery na technických kresbách sú uvedené v milimetroch.
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1531–1543

1811

1570–1586

2031

1 Uvedená hodnota zahŕňa 90 % objemu nádrže a 75 kg na vodiča. Pohotovostná hmotnosť platí pre vozidlá  
 so štandardnou výbavou. Doplnková výbava môže túto hodnotu zvýšiť.
2 Celková hmotnosť prívesného vozidla nesmie prekročiť maximálnu prípustnú hmotnosť prívesu,  
 vrátane maximálneho prípustného zvislého zaťaženia háku ťažného zariadenia (75 kg).
3 Elektronicky limitovaná. 
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 % (E10).
5 Všetky motory spĺňajú emisnú normu EU6. Hodnoty spotreby paliva sa stanovujú podľa jazdného cyklu ECE,  
 ktorý pozostáva z jednej tretiny mestskej a dvoch tretín mimomestskej jazdy (na základe absolvovanej  
 vzdialenosti). Emisie CO2 sa merajú spolu so spotrebou paliva. Spotreba paliva a emisie CO2 závisia aj  
 od zvoleného rozmeru diskov kolies a pneumatík. Doplnková výbava vo vozidle môže zvýšiť tieto hodnoty. 

6 Krútiaci moment v kombinácii s prevodovkou Steptronic, pohonom xDrive a prevodovkou Steptronic  
 vrátane pohonu xDrive: 270 Nm pri 1350 – 4600 ot/min.

Hodnoty v hranatých zátvorkách [ ] platia pre vozidlá s prevodovkou Steptronic.

* Výška vrátane strešnej antény je 1428 – 1446 mm, v závislosti od modelu.



 SERVISNÝ KONCEPT BMW:
BMW Servis58 | 59

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 2016 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 BMWEfficientDynamics bola 
od roku 1995 znížená produkcia CO2 našich európskych 
vozidlových parkov oviac než 41%. 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 otom na našich interne-
tových stránkach.

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



Modely v tomto katalógu zobrazujú vozidlá v špecifikácii (štandardná výbava, doplnková výbava, 
konfigurácie výbavy), v ktorej ich vyrába BMW AG pre trh v Nemecku. Zmeny v štandardnej výbave, 
doplnkovej výbave a v konfiguráciách výbavy, dostupných pre rozličné modely, sa môžu vyskytnúť po 
dátume 17.3.2017, po redakčnej uzávierke tohto katalógu alebo na základe špecifických požiadaviek 
iných trhov.  Podrobnejšie informácie vám poskytne váš BMW partner.  Zmeny dizajnu, konštrukcie  
a výbavy sú vyhradené.

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

4 11 003 285 2 2017 BM. Vytlačené v Nemecku, 2017.98

Radosť z jazdy 


