Radost z jízdy

BMW X1.

AKCE.
BMW X1.
VYOBRAZENÝ MODEL.
04 BMW X1 xDRIVE25i1 MODEL xLINE:
4válcový zážehový motor BMW TwinPower Turbo s výkonem
170 kW (231 k), 19" kola z lehké slitiny "Y-spoke 511", bílý metalický
lak "Mineral White", sedadla čalouněná kůží Dakota v hnědém
odstínu "Mocha" s perforací, matné interiérové lišty z ušlechtilého
jasanového dřeva s akcentní lištou z perleťového chromu.
1

Pro informace o dostupnosti prosím kontaktujte Zákaznický servis BMW.

Více informací o spotřebě paliva a emisích CO2 naleznete na stranách 48 | 49 nebo v příslušném ceníku.
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NOVÁ APLIKACE BMW BROCHURES.
Více informací, více radosti z jízdy: Nová aplikace
BMW brochures vytvoří nový digitální a interaktivní
zážitek. Po stažení aplikace BMW brochures do
Vašeho telefonu a tabletu poznáte nové perspektivy
Vašeho BMW.
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a BMW Experience.

Náklady za internetové připojení závisejí na tarifu
Vašeho operátora.

ŽÍZEŇ PO
DOBRODRUŽSTVÍ.
Charakter: spontánní. Cíl: neznámý. Poháněné pevným
odhodláním a vysokým sebevědomím, uhání nové BMW X1
vstříc každé výzvě. Přitom nehraje roli, kterou cestu si vyberete. Důležité jsou ambice, které Vás ženou vpřed za něčím
zcela novým. Objevte dokonalý soulad dynamiky, výkonu
a všestrannosti – s BMW X1.

MĚJTE NADHLED.

Užijte si výhled: Vyvýšená poloha sedadel v novém BMW X1 poskytuje vysoký komfort již při
nastupování, a ten trvá po celou dobu jízdy. Také zvenku je tento vůz pravé BMW X: Výrazná
přední část, typická mřížka chladiče a navíc volitelné LED světlomety – BMW X1 má dobrodružství
vepsané ve tváři.

POHLED VPŘED.

Více pohodlí, více inovací: Volitelný plnobarevný Head-Up displej vám promítá důležité
informace přímo na čelní sklo do Vašeho zorného pole, zatímco vy se můžete plně
soustředit na provoz na silnici. Rychlost, rychlostní omezení nebo zábavní funkce – vše
máte pod kontrolou. Také dynamický interiér s typickou orientací na řidiče dokonale
potvrzuje ryzí radost z jízdy v novém BMW X1.

POJME VŠE.

Naložit a užívat si, to je dechberoucí realita, o které se v praxi přesvědčíte: S opěradly
zadních sedadel dělenými v poměru 40:20:40 a dvojitou podlážkou zavazadlového
prostoru poskytuje BMW X1 dostatek prostoru pro splnění všech požadavků. Vůz
nabízí dokonalé řešení pro více prostoru pro nohy nebo větší objem zavazadlového
prostoru díky volitelně posuvným zadním sedadlům. A díky precizně zpracovaným,
vysoce kvalitním materiálům a designu typickému pro modely BMW X, zažijete
velkorysý a detailně zpracovaný interiér.

DYNAMIKA SE NEMĚŘÍ
V LITRECH.

Pro BMW X1 neexistuje žádný příklad, ale filozofie, která spojuje maximální jízdní dynamiku a příkladnou
efektivitu. Technologie EfficientDynamics, jako je například volitelná 8stupňová převodovka Steptronic,
výrazně snižují spotřebu paliva, zatímco inovativní motory BMW TwinPower Turbo v BMW X1 Vám zaručí
ryzí radost z jízdy – a zajistí absolutní svobodu.

INOVACE
A TECHNOLOGIE.
MOTORY BMW TWIN POWER TURBO: Klíčová součást BMW EfficientDynamics.
BMW EFFICIENT DYNAMICS: Snadné snížení spotřeby paliva.
BMW CONNECTED DRIVE: Digitální služby & Aplikace.
BMW PERSONAL COPILOT: Inteligentní asistenční systémy.
PODVOZEK: Inovativní systémy pro více radosti z jízdy.
BEZPEČNOST: Technologie na nejvyšší úrovni.
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Motory BMW TwinPower Turbo.
Klíčová součást BMW EfficientDynamics.

Inovativní zážehové a vznětové motory BMW z rodiny BMW EfficientDynamics poskytují díky technologii BMW TwinPower
Turbo mnohem temperamentnější výkony, stejně jako okamžité odezvy již od nízkých otáček. Přitom jsou ale velmi hospodárné a šetrné k životnímu prostředí. Jejich vysoká efektivita a optimální dynamika zaručují ještě větší radost z jízdy.

BMW X1 sDrive18i.

BMW X1 sDrive18d/BMW X1 xDrive18d.

╸ Zážehový 3válec BMW TwinPower Turbo
s výkonem 103 kW (140 k) a točivým momentem 220 Nm
╸ Zrychlení 0 – 100 km/h: 9,7 s;
╸ Maximální rychlost: 205 km/h
╸ Kombinovaná spotřeba paliva: 5,8 l/100 km1
╸ Kombinované emise CO2: 132 g/km1

╸ Vznětový 4válec BMW TwinPower Turbo
s výkonem 110 kW (150 k)a točivým momentem 350 Nm
╸ Zrychlení z 0 na 100 km/h: 9,3 s (xDrive18d: 9,3 s;
╸ Maximální rychlost: 205 km/h (xDrive: 204 km/h)
╸ Kombinovaná spotřeba paliva: 4,6 l/100 km1
(xDrive18d: 5,0 l/100 km1)
╸ Kombinované emise CO2: 120 g/km1
(xDrive18d: 132 g/km1)

BMW X1 sDrive20i.
╸ Zážehový 4válec BMW TwinPower Turbo
s výkonem 141 kW (192 k) a točivým momentem 280 Nm
╸ Zrychlení 0 –100 km/h: [7,6] s;
╸ Maximální rychlost: [226] km/h
╸ Kombinovaná spotřeba paliva: [6,0] l/100 km1)
╸ Kombinované emise CO2: [136] g/km1

BMW X1 xDrive20d.
╸ Vznětový 4válec BMW TwinPower Turbo
s výkonem 140 kW (190 k)a točivým momentem 400 Nm
╸ Zrychlení z 0 na 100 km/h: 7,8 s;
╸ Maximální rychlost: [219] km/h
╸ Kombinovaná spotřeba paliva: [4,8] l/100 km1
╸ Kombinované emise CO2: [126] g/km1

4VÁLCOVÝ VZNĚTOVÝ MOTOR BMW TWIN POWER TURBO X1 xDrive20d.
Vznětový 4válec BMW TwinPower Turbo s objemem 2,0 litru a 8stupňovou automatickou převodovkou Steptronic disponuje
působivým výkonem 140 kW (190 k). Kombinace přímého vstřikování Common Rail a turbodmychadla s variabilní geometrií
lopatek vytváří točivý moment 400 Nm od 1750 do 2500 1/min, zajišťuje zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,8 s a umožňuje dosáhnout
maximální rychlosti 219 km/h. Nízká spotřeba paliva: 4,8 l na 100 km1 při emisích CO2 126 g/km1 v kombinovaném jízdním cyklu.
Systém pohonu všech kol BMW xDrive navíc zlepšuje trakci a směrovou stabilitu.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
NIŽŠÍ SPOTŘEBA. VÍCE RADOSTI Z JÍZDY.

1

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu
v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje volitelnou výbavu a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, a mohou se během konfigurace lišit. Údaje byly získány
podle nového testovacího cyklu WLTP a pro srovnání jsou na hodnoty NEFZ přepočítány. [Hodnoty CO2 u těchto vozidel se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které
se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO2, mohou lišit od hodnot zde uvedených.]

Údaje o výkonu, spotřebě a emisích CO2 platí pro vozy se sériovou převodovkou.
Hodnoty v [ ] platí pro vozy s převodovkou Steptronic.
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V BMW X1.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
NIŽŠÍ SPOTŘEBA. VÍCE RADOSTI Z JÍZDY.

www.bmw.com/efficientdynamics

BMW EFFICIENT LIGHTWEIGHT

VÍCE ZÁTAHU, MÉNĚ ŽÍZNĚ.

Inteligentní odlehčená konstrukce u automobilů BMW znamená, že se pro každou aplikaci
a každý jednotlivý konstrukční díl používá nejvhodnější materiál. Tato koncepce, zvaná
BMW EfficientLightweight, je dnes nedílnou součástí přístupu BMW EfficientDynamics
a setkáme se s ní v každém automobilu BMW.

Více výkonu pro 3 až 12 válců. Méně spotřebovat a více si užít – motory
BMW TwinPower Turbo přinášejí nejvyšší míru dynamiky při nejlepší možné
hospodárnosti, zajištěné nejnovějšími vstřikovacími systémy, přizpůsobivým
podáním výkonu a promyšlenými technologiemi přeplňování. Nezáleží na tom,
zda benzin nebo diesel, nezáleží na tom, kolik válců. Inovativní motory z rodiny
BMW EfficientDynamics nabízejí díky technologii BMW TwinPower Turbo výrazně
temperamentnější nástup síly a spontánní reakci již v nízkých otáčkách, ale
zároveň jsou velmi úsporné a mají nízké emise CO2.

REŽIM ECO PRO

VÍCE RADOSTI Z JÍZDY, MÉNĚ EMISÍ.

Od roku 2000 o cca 33 % méně emisí CO2: BMW EfficientDynamics
je soubor technologií zaměřených nejen na hnací soustavy, ale také
na celkový koncept vozidel a inteligentní hospodaření s energiemi.
Je součástí sériové výbavy každého vozu BMW a je tvořen celou řadou
inovativních technologií zlepšujících hospodárnost provozu. Zásluhou
na hospodárnost zaměřených řešení motorů, snižování hmotnosti
a aerodynamické optimalizace je BMW připraveno snížit flotilové
emise CO2 svých vozů o 33 %.

Podle individuálních jízdních podmínek umožňuje režim
ECO PRO na základě interního měření BMW snížení spotřeby
až o 20 procent1. Další snížení spotřeby paliva umožňují dodatečné funkce v podobě jízdy setrvačností (pouze ve spojení
s převodovkou Steptronic) a výpočtu tras ECO PRO Route
(pouze ve spojení s navigačním systémem).

VÍCE RYCHLOSTI, NIŽŠÍ HMOTNOST.

REKUPERACE
KINETICKÉ ENERGIE

Menší hmotnost zásluhou inteligentní lehké konstrukce: Promyšlené
do nejmenšího detailu. Inteligentní lehká konstrukce znamená
použití optimálního materiálu pro danou konkrétní aplikaci. Strategie
BMW EfficientLightweight splní svůj cíl maximálního snížení
hmotnosti i zásluhou využívání mimořádně lehkých hi-tech materiálů
v podobě hliníku a karbonu. Díky tomu jsou jízdní vlastnosti ještě
dynamičtější, a to při zdokonalené stabilitě, bezpečnosti a komfortu.

Rekuperace kinetické energie znamená, že alternátor vyrábí elektřinu
zejména tehdy, když řidič uvolní plynový pedál nebo brzdí – dosud
nevyužitá kinetická energie je přeměněna na elektřinu, která nabíjí
akumulátor. Alternátor proto nemusí pracovat nepřetržitě, což vede
ke snížení spotřeby paliva a současně k možnosti využít plný výkon
motoru při akceleraci.

VÍCE ENERGIE, MÉNĚ PALIVA.

FUNKCE AUTO START STOP

100 % radosti z jízdy při 0 % lokálních emisí: Přesně to umožňuje technologie
BMW eDrive. Energii pro čistě elektrický pohon dodává vysokonapěťový lithiumiontový akumulátor. Množství dostupné energie zvyšují různá řešení, jako například
rekuperace kinetické energie. Nově vyvinutý synchronní elektromotor, používaný
v systému BMW eDrive, je výsledkem vlastního vývoje BMW. Vyznačuje se značným
točivým momentem, který je zárukou působivého zrychlení i nejvyšší rychlosti,
a přitom také odpovědné mobility.

Funkce Auto Start Stop přechodně vypíná motor při krátkodobém zastavení vozidla,
např. při čekání na semaforech nebo v dopravních zácpách, a snižuje tak spotřebu
paliva. Při sešlápnutí spojky (manuální převodovka), resp. uvolnění brzdy (převodovka
Steptronic) se motor během zlomku sekundy automaticky znovu nastartuje.

1

Zjistěno na základě interní studie BMW zaměřené na spotřebu paliva, závisí na konkrétní
jízdní situaci.
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BMW Personal CoPilot

BMW ConnectedDrive

Pomůže, kdykoliv chcete.

Ve spojení s vaším světem.

V BMW CONNECTED DRIVE STORE

BLÍŽE K AUTONOMNÍ JÍZDĚ
NEŽ KDY PŘEDTÍM.
INOVATIVNÍ ASISTENČNÍ
SYSTÉMY.
Užívejte si maximální komfort a bezpečnost
s BMW Personal CoPilot. Na BMW Personal
CoPilot se můžete obrátit v každé situaci, ať
už při jízdě, nebo třeba při parkování. Okolí
vozu hlídají a zdrojem informací pro
asistenční systémy jsou nejmodernější
rozpoznávací zařízení v podobě radaru,
ultrazvukových čidel a kamer. Ať už je
zapnete, když je potřeba, nebo se aktivují
v případě nouzových situací, asistenční
systémy BMW Personal CoPilot zajistí,
že cestování ve vašem BMW bude
bezpečnější a zábavnější.

AKTIVNÍ SYSTÉM PRO
UDRŽOVÁNÍ RYCHLOSTI S
FUNKCÍ STOP&GO.
Aktivní systém pro udržování rychlosti
s funkcí Stop&Go1, 2, informace o maximální
povolené rychlosti s ukazatelem zákazu
předjíždění7 a systém upozornění na
nebezpečí kolize s vozem jedoucím vpředu
s funkcí brzdění umožňují vozu reagovat
na stojící vozidla, nezávisle udržovat
nastavenou vzdálenost od vpředu jedoucího
vozidla, upravovat rychlost až do úplného
zastavení a následně se znovu rozjet
a akcelerovat na nastavenou rychlost,
jakmile to dovolí okolní provoz.

V BMW X1.

Autonomní jízda není utopií, je to budoucnost: Po celém světě jezdí zkušební vozy
BMW Personal CoPilot, které se pohybují
zcela automaticky a bez zásahů řidiče.
Neukazují pouze, jak se v blízké budoucnosti změní způsob dopravy, ale předvádějí
také novou podobu radosti z jízdy. BMW
Personal CoPilot ale již nyní nabízí širokou
škálu inteligentních aktivních asistenčních
systémů pro poloautomatickou jízdu,
na něž se může řidič spolehnout téměř
v jakékoliv jízdní situaci.

DRIVING ASSISTANT.
Driving Assistant2, 3 v sobě spojuje varování
při opuštění jízdního pruhu a upozornění na
nebezpečí kolize s vozem jedoucím vpředu.
Pokud vozidlo jede rychlostí 10 až 60 km/h,
systém upozornění na nebezpečí kolize
s vozem jedoucím vpředu a varování před
přítomností osob s brzdnou funkcí ve
městě vydá výstrahu, jestliže hrozí
nebezpečí nárazu do vozidla nebo chodce,
a v krajním případě vůz zcela zastaví. Při
rychlostech nad 70 km/h systém varování
při opuštění jízdního pruhu upozorní řidiče
na neúmyslné opuštění jízdního pruhu
prostřednictvím lehkých vibrací volantu.

JE K DISPOZICI VÍCE NEŽ
PROSTĚ ZAPARKOVAT.

VÍCE NEŽ

Inteligentní parkovací asistenční systémy z
portfolia BMW Personal CoPilot jsou
připraveny, takže se již nemusíte těšit pouze
na jízdu, ale také na parkování. Parkovací
asistent například ukazuje vhodná parkovací
místa, když kolem nich projíždíte. Podle
toho, o jaký model BMW se jedná, je parkovací proces buď zcela, nebo částečně
automatizovaný. Ale i v tomto případě bude
automatizace pokračovat. V budoucnu
proto bude možné, aby automobil našel
vhodné parkovací místo a zaparkoval do něj
zcela automaticky a bez řidiče.

40 LET

PROPOJENÍ.

Již od počátku je v hledáčku budoucnost:
BMW začalo na konektivitě pracovat již
v sedmdesátých letech. Dalším významným milníkem byl rok 1999, kdy měl první
vůz BMW pevně instalovanou SIM kartu.
Následovaly první online funkce a Google
služby, stejně jako inovativní asistenční
a zobrazovací systémy, jako například BMW
Head-Up Display. V centru vývoje vždy
stály potřeby zákazníků: BMW bylo prvním
prémiovým výrobcem automobilů, který
umožnil zcela flexibilně objednávat a platit
funkce vozidla. A to nejen přímo z vozu,
ale také z domova prostřednictvím obchodu
BMW ConnectedDrive Store. Zatím
posledním krokem směrem k budoucnosti
mobility je aplikace BMW Connected
a cloudové řešení Open Mobility Cloud.

PARKOVACÍ ASISTENT.

UPOZORNĚNÍ NA
ČAS ODJEZDU.

Parkovací asistent usnadňuje podélné
parkování. Při pomalé jízdě podél řady
zaparkovaných vozů systém měří dostupná
parkovací místa. Po nalezení vhodného
místa parkovací asistent převezme řízení,
zatímco řidič ovládá pouze řazení a plynový
a brzdový pedál.

Abyste do cíle cesty dorazili včas, aplikace
BMW Connected svého uživatele
prostřednictvím telefonu nebo chytrých
hodinek informuje o doporučeném času
odjezdu. Systém vypočítává doporučený
čas odjezdu v závislosti na aktuální dopravní
situaci5.

2, 4

Hlavní vizuál pro BMW Personal CoPilot je pouze příkladem a uměleckým ztvárněním, které se může lišit od designu a výbavy popisovaného modelu BMW v tomto médiu.

Služby ConnectedDrive jsou vstupem do
digitálního světa BMW ConnectedDrive. Na
cestách můžete používat aplikace, jako jsou
zprávy, informace o počasí, kancelářské
funkce nebo online vyhledávání. Základem
fungování jsou služby ConnectedDrive
Services přinášející také funkce Concierge
Service nebo Online Entertainment,
které lze kdykoliv, jednoduše a flexibilně
objednávat prostřednictvím online
obchodu BMW ConnectedDrive Store.

4
5

K dispozici pouze ve spojení s převodovkou Steptronic.
Volitelná výbava.
Funkci může negativně ovlivnit tma, mlha nebo přímé slunce.

JSTE PŘIPOJENI

24/7.

Jsou dveře mého vozu skutečně
zamčené, kdy musím odjet z kanceláře,
abych stihl večeři v luxusní italské restauraci
a jak se tam dostanu? S těmito a dalšími
otázkami Vám jednoduše poradí aplikace
BMW Connected, která je Vaším osobním
asistentem. Díky němu jste i ve svém voze
propojeni se světem a máte i během jízdy
přístup k mnoha funkcím, které usnadňují
a zpříjemňují cestování.

Pomocí služeb Remote Services6 aplikace
BMW Connected je možné na dálku
ovládat různé funkce vozu, jako například
uzamknutí a odemknutí vozu nebo
zobrazení jeho polohy. Uživatelé mohou
také aktivovat klimatizaci svého vozu přímo
nebo podle časového rozvrhu kdykoliv
v blízké budoucnosti.

2
3

S BMW CONNECTED

REMOTE SERVICES.

V BMW X1.
1

20 SLUŽEB.

K dispozici pouze ve spojení se systémem Park Distance Control (PDC).
Podmínkou fungování je výbava ConnectedDrive Services a Remote Services.
Vyžaduje výbavu BMW ConnectedDrive Services.
7
K dispozici pouze ve spojení s navigačním systémem.
6

24 | 25 Inovace a technologie

Podvozek.

Nejlepší základ pro větší jízdní dynamiku.
Díky mnoha inovativním technologiím si můžete jízdu v novém BMW X1 vychutnat naplno. Technologie jsou vzájemně důmyslně
propojené a můžete se díky nim cítit bezpečně a užívat si radost z jízdy bez obav.

Sériový systém Performance Control přispívá k lepší jízdní dynamice v zatáčkách cílenými zásahy do činnosti motoru a brzd.
Optimalizuje výkon motoru a flexibilně rozděluje točivý moment mezi kola zadní nápravy v závislosti na dané jízdní situaci. To
umožňuje zvlášť dynamický průjezd zatáčkami a zvyšuje bezpečnost jízdy.
Variabilní sportovní řízení s posilovačem Servotronic zajišťuje přímou a agilní odezvu řízení, při současném omezení fyzické
námahy při otáčení volantem. V principu funguje tak, že mění převod řízení v závislosti na úhlu natočení volantu. Tím se zlepšuje
ovládání vozidla při dynamičtějším stylu jízdy a omezuje se potřebná síla k otáčení volantu při parkování a zatáčení.
Aktivní podvozek umožňuje upravit charakteristiku tlumičů tak, aby odpovídala dané jízdní situaci a nabídla vynikající komfort
a jízdní dynamiku při maximální míře bezpečnosti.Řidič má možnost nastavit charakteristiku tlumičů dle svého osobního vkusu
a individuálně si tak přizpůsobit jízdní dynamiku vozu. Kromě základního nastavení COMFORT je k dispozici také režim SPORT.
V tomto případě je charakteristika tlumičů tužší a lépe vyhovuje dynamickému jízdnímu stylu. K nastavení slouží volič jízdních
režimů, umístěný na středovém tunelu.Vůz osazený adaptivním podvozkem má navíc o 10 milimetrů nižší světlou výšku.
Moderní pohon předních kol od BMW kombinuje aktivní jízdní styl a komfort. Poháněná přední náprava je navržena pro
optimální jízdní dynamiku a precizní odezvu řízení. Kombinace pohonu předních kol a příčně vestavěného motoru umožňuje
kompaktní uspořádání, díky kterému je interiér vozu prostornější.

INTELIGENTNÍ SYSTÉM POHONU VŠECH KOL BMW xDRIVE.
Inteligentní pohon všech kol BMW xDrive se dokonale vyrovná i s obtížnými situacemi na silnici, neboť vždy zajistí maximální
trakci. S xDrive a dynamickou kontrolou stability (DSC) nabízí vůz na silnici vždy skvělou směrovou stabilitu a vysokou agilitu.
Pro optimální trakci rozděluje xDrive flexibilně točivý moment ve zlomcích sekundy mezi obě nápravy podle aktuální potřeby.
xDrive tak spojuje výhody pohonu všech kol – trakci, skvělou směrovou stabilitu a vysokou bezpečnost jízdy – s jízdní agilitou,
typickou pro BMW.
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Bezpečnost.

Optimální bezpečnost díky nejnovějším technologiím BMW.
BMW X1 je vybaveno tou nejnovější technikou, na kterou se můžete kdykoli spolehnout. Vynikající jízdní vlastnosti a inovativní
prvky patří ke standardní výbavě. Jako řidič BMW máte k dispozici nejvyspělejší technologie, které Vám pomohou v každé situaci.
Kdykoli se tak můžete cítit naprosto bezpečně.

 Dynamická kontrola stability (DSC) monitoruje aktuální jízdní situaci a v případě potřeby optimalizuje cílenými
zásahy do činnosti motoru a brzd chování vozu.

 LED světlomety s odbočovacími světly poskytují světlo
podobné dennímu pro potkávací a dálková světla.

 Airbagy pro řidiče a spolujezdce jsou součástí každého
BMW, kde na sebe všechny bezpečnostní prvky optimálně navazují. Celkově šest airbagů poskytuje cílenou ochranu: Airbagy
řidiče a spolujezdce, stejně jako boční airbagy a okenní airbagy.

 Systém varování před kolizí s funkcí nouzového
brzdění ve městě2 varuje řidiče v případě hrozící kolize a pokud
je zapotřebí, samočinně zabrzdí. Ukazatel aktuální povolené
rychlosti navíc zobrazuje aktuální rychlostní limity. Informace
o rychlostních limitech mohou být stisknutím páčky na volantu
automaticky předány ručnímu omezovači rychlosti.

 Tísňové volání BMW E-Call v případě potřeby automaticky
nebo manuálně kontaktuje záchranné složky prostřednictvím
vestavěné SIM karty a zajistí jejich včasný zásah – bez nutnosti
použití osobního mobilního telefonu.

 Dynamické řízení brzd (CBC) zvyšuje jízdní stabilitu při
lehkém brzdění v rychle projížděných zatáčkách. Zadní kola
mohou být při brzdění odlehčena, což může vést k roztočení
vozidla (1). Proti tomu působí CBC tak, že při brzdění kromě
rozsahu regulace ABS asymetrickou regulací brzdného tlaku
(2) vytváří stabilizující moment (3).

BMW X1 je tím správným společníkem, který nabízí dokonalý komfort a bezpečnost. Volitelný asistent1 pro jízdu v kolonách ušetří
mnoho stresu v dopravních zácpách – automaticky zajišťuje rozjíždění, brzdění a kontrolu bezpečné vzdálenosti. Nebo systém
varující před nebezpečím kolize s vozem jedoucím vpředu s brzdnou funkcí v sériové výbavě: Pokud vůz jedoucí před Vámi
znenadání prudce zabrzdí, budete akusticky a opticky varováni, abyste mohli včas zareagovat. A pokud dojde na nejhorší,
zajistí Vám systém tísňového volání včasnou a účinnou pomoc.

1
2

Předpokladem pro využití asistenta pro jízdu v kolonách je výbava Driving Assistant Plus a převodovka Steptronic.
Funkci může negativně ovlivnit tma, mlha nebo přímé slunce.

 Sériová výbava

 Volitelná výbava

INDIVIDUALITA
A ROZMANITOST.
VÝBAVA: Modely BMW, nejzajímavější prvky výbavy, kola a pneumatiky,
Originální příslušenství BMW.
BARVY: Svět barev pro exteriér a interiér.
TECHNICKÉ ÚDAJE: Hmotnost, motor, převodovka, výkon, spotřeba, kola,
elektronika a technické výkresy.
BMW SERVICE: BMW Service, BMW Financial Services a BMW Experience.

30 | 31 Výbava

SÉRIOVÉ PROVEDENÍ.
BMW X1 je již v sériovém provedení vybaveno praktickou výbavou, díky které
se stane Vaším dokonalým společníkem. Zde naleznete výběr této výbavy.

01 

MODEL ADVANTAGE.
Vybraná základní výbava:
 Rádio FM/AM s 6,5" barevnou obrazovkou, ovladačem iDrive, hands-free
sadou Bluetooth, včetně audio rozhraní pro kompatibilní smartphony
 Sportovní kožený multifunkční volant
 Odkládací paket
 Přední loketní opěrka
 Dešťový senzor, včetně automatické aktivace světlometů
 Posilovač řízení Servotronic
 BMW E-Call (manuální / automatické volání v případě nouze)
 17" kola z lehké slitiny "V-spoke 560"

02 

Dodejte Vašemu BMW ještě více funkcí. Nad rámec sériové výbavy máte
s modelem Advantage k dispozici širokou škálu dodatečných prvků výbavy.
Výbava modelu Advantage je součástí výbavy modelů xLine, Sport Line
a M Sport.

 Sériová výbava

 Volitelná výbava

Výbava modelu Advantage:
 Zadní parkovací asistent (PDC) s akustickou výstrahou a vizuálním
ukazatelem vzdálenosti je vybaven čtveřicí čidel v zadním nárazníku
v barvě karoserie
 Dvouzónová automatická klimatizace umožnuje nastavit teplotu
odděleně pro levou a pravou stranu interiéru
 Systém pro automatické udržování rychlosti s brzdnou funkcí
 Automatické ovládání víka zavazadlového prostoru elektricky otevírá
a zavírá víko zavazadlového prostoru.

01 

03 

02 

04 

03 

[ 01 | 03 ] BMW X1 sDrive18d s volitelným metalickým lakem "Atlantic Grey" (šedá)
s volitelnými 17" dvoupaprskovými koly z lehké slitiny "Double-spoke 564".

[ 02 ] Sériová sedadla čalouněná sériovou látkou Grid v barvě "Anthracite" s šedým akcentem
a matné interiérové lišty Oxide Silver Dark s akcentní lištou v černém, vysoce lesklém provedení.

[ 01 ] Automatické ovládání víka zavazadlového prostoru elektricky otevírá a zavírá víko
zavazadlového prostoru. Stačí stisknout tlačítko.

[ 03 ] Regulace rychlosti s funkcí brzdění uloží požadovanou rychlost od cca 30 km/h a udržuje
její konstantní hodnotu i při jízdě ze svahu ‒ v případě nutnosti automatickým zásahem brzdy.
Ovládání se provádí na multifunkčním volantu.

[ 02 ] 2zónová automatická klimatizace s funkcí recirkulace (AUC) a mikrofiltrem umožňuje
individuálně nastavit teplotu pro řidiče a spolujezdce.

[ 04 ] Zadní parkovací asistent (PDC) podporuje řidiče během parkování a manévrování na
nepřehledných místech.
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MODEL xLINE.

 Sériová výbava

Design interiéru:

Design exteriéru:

 Přední prahové lišty z hliníku s nápisem "BMW"
 Sedadla z kombinace látky a kůže Cross Track v provedení
Granite Brown s černými výraznými prvky,
 alternativně kožená sedadla Dakota s perforací v provedení Mocha;
k dispozici jsou také další čalounění
 Sportovní kožený volant s multifunkčními tlačítky
 Klíček s chromovými detaily v provedení Pearl Chrome
 Obložení interiéru v provedení Pearl Dark s detaily v provedení
 Pearl Chrome, k dispozici jsou také další varianty obložení
 Prostorové osvětlení
 Světelný paket
 Exkluzivní LED optická vlákna v obložení dveří
 Nakládací hrana zavazadlového prostoru z nerezové oceli

 Maska chladiče ve tvaru ledvinek BMW se sedmi exkluzivně navrženými
vertikálními lamelami s čelními plochami v matném hliníkovém provedení
a rámeček masky v chromovém vysoce lesklém provedení
 Přední nárazník s krytem podvozku a dalšími designovými prvky v matném
stříbrném provedení
 18" kola z lehkých slitin Y-spoke 569; k dispozici jsou také další kola
 Boční prahy v matném stříbrném provedení
 Kryt podvozku v barvě Black Silver a matným stříbrným lemováním

 Volitelná výbava

03 

V modelu xLine je výbava modelu Advantage již obsažena.

01 

02 

04 

06 

05 

[ 01 ] Volitelná sportovní sedadla, na obrázku čalouněná volitelnou kůží Dakota v barvě
"Oyster" s perforací a šedým akcentem, poskytují díky vyvýšené poloze sedadla a četným
možnostem nastavení dokonalý komfort.

[ 02 ] Černý, sportovní kožený volant s širokým věncem a vytvarovanými opěrami palců padne
obzvláště dobře do ruky.

[ 03 | 06 ] BMW X1 xDrive20d s volitelným metalickým lakem "Sparkling Brown" (hnědá).

[ 04 ] Matně stříbrný ochranný kryt podvozku dodává vozu výrazný designový akcent z každé
perspektivy.

[ 05 ] 18" kola z lehké slitiny "Y-spoke 569", 7,5 J x 18 / pneumatiky 225/50 R18.
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MODEL SPORT LINE.

 Sériová výbava

Design interiéru:

Design exteriéru:

 Přední prahové lišty z hliníku s nápisem "BMW"
 Sportovní sedadla s látkovým čalouněním Race v provedení Anthracite
s šedými nebo červenými kontrastními prvky,
 alternativně sportovní sedadla z kůže Dakota s černým perforováním
s červenými kontrastními prvky; k dispozici jsou také další čalounění
 Sportovní kožený volant s multifunkčními tlačítky
 Klíček s chromovými detaily v provedení Pearl Chrome
Obložení interiéru v černém vysoce lesklém provedení s kontrastními prvky
v matném provedení Coral Red, alternativně obložení interiéru v černém
vysoce lesklém provedení s kontrastními prvky v provedení Pearl Chrome;
k dispozici jsou také další varianty obložení interiéru
 Prostorové osvětlení
 Exkluzivní LED optická vlákna v obložení dveří
 Světelný paket
 Nakládací hrana zavazadlového prostoru z nerezové oceli

 Maska chladiče ve tvaru ledvinek BMW s osmi exkluzivně navrženými
vertikálními lamelami v černém vysoce lesklém provedení, rámeček masky
v chromovém vysoce lesklém provedení
 Přední nárazník se specifickými designovými prvky v černém vysoce
lesklém provedení, kryt podvozku v barvě karoserie
 18" kola z lehkých slitin Double-spoke 568; k dispozici jsou také další kola
 Kryty vnějších zrcátek v barvě karoserie, alternativně v černém vysoce
lesklém provedení
 Boční prahy v barvě karoserie
 Kryt podvozku v provedení Black Silver a lišta v barvě karoserie

 Volitelná výbava

03 

V modelu Sport Line je výbava modelu Advantage již obsažena.

01 

02 

04 

06 

05 

[ 01 ] Sportovní atmosféru vytvářejí v interiéru sportovní sedadla, v tomto případě čalouněná
volitelnou černou kůží Dakota s perforováním a červenými akcenty, ve spojení s leskle černým
obložení interiéru s matně červenou akcentní lištou Coral Red.

[ 02 ] Pro snadné ovládání je ergonomicky tvarovaný a intuitivní interiér orientován na řidiče.
Černý sportovní 3ramenný kožený volant zvýrazňuje dynamický charakter vozu.

[ 03 | 06 ] BMW X1 xDrive20d s volitelným metalickým lakem Mineral Grey a doplňkovými
střešními ližinami v leskle černém provedení High-Gloss Shadow Line.

[ 04 ] Přední nástupní prahy s hliníkovými lištami s označením "BMW".

[ 05 ] 18" kola z lehké slitiny "Double-spoke 568", 7,5 J x 18 / pneumatiky 225/50 R18.
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MODEL M SPORT.

 Sériová výbava

Design interiéru:

Design exteriéru:

 M prahové lišty, M opěrka pro nohu řidiče
 Sportovní sedadla pro řidiče a předního spolujezdce v kombinaci látka /
kůže Alcantara v provedení Micro Hexagon v exkluzivním M provedení,
 alternativně v černé kůži Dakota s perforováním a modrými detaily,
k dispozici jsou také další varianty čalounění
 M kožený volant s multifunkčními tlačítky
 BMW Individual čalounění stropu v antracitové barvě
 Obložení interiéru lištami v hliníkovém provedení Hexagon s kontrastními
prvky v modré barvě, alternativně obložení interiéru v černém vysoce
lesklém provedení s kontrastními prvky v provedení Pearl Chrome;
k dispozici jsou také další varianty obložení interiéru
 Zkrácená řadicí páka s logem M1
 Prostorové osvětlení
 Exkluzivní LED optická vlákna v obložení dveří
 Klíček s exkluzivním logem M
 Nakládací hrana zavazadlového prostoru z nerezové oceli

 M aerodynamický paket s předním nárazníkem, nástavci prahů a lemy
blatníků v barvě karoserie, zadním nárazníkem s difuzorem v tmavém
metalickém odstínu Dark Shadow
 Maska chladiče ve tvaru ledvinek BMW s osmi exkluzivně navrženými
vertikálními lamelami s čelními plochami v černém vysoce lesklém provedení
 18" M kola z lehkých slitin Double-spoke 570 M ve dvoubarevném provedení,
 alternativně 19" M kola z lehkých slitin Double-spoke 572 M ve dvoubarevném provedení
 M sportovní podvozek, snížený, alternativně standardní podvozek
 BMW Individual Shadow Line ve vysoce lesklém provedení
 M logo na bocích
 Exkluzivní metalický lak Estoril Blue, k dispozici jsou také další laky
 Černé vysoce lesklé střešní nosníky BMW Individual High-gloss Shadow Line

 Volitelná výbava

03 

V modelu M Sport je výbava modelu Advantage již obsažena.

01 

02 

04 

06 

05 

[ 01 ] Sportovní sedadla čalouněná volitelnou kůží Dakota s perforací v černé barvě s modrým
akcentem dokonale ladí s hliníkovými interiérovými lištami Aluminium Hexagon s akcentní lištou
Blue Matt.

[ 02 ] M sportovní kožený volant (kůže Walknappa) s ergonomickými oporami palců a logem M
na věnci volantu podporuje radost z jízdy.

[ 03 | 06 ] BMW X1 xDrive20i2 s volitelným metalickým lakem "Estoril Blue" a s volitelnými
19" M koly z lehké slitiny "Double-spoke style 572 M" v provedení Orbit Grey.
[ 04 ] 18" M kola z lehké slitiny "Double-spoke 570 M", Ferric Grey, 7,5 J x 19 / pneumatiky
225/50 R18.

1
2

Pouze s manuální převodovkou.
Pro informace o dostupnosti prosím kontaktujte Zákaznický servis BMW.

[ 05 ] 19" M kola z lehké slitiny "Double-spoke style 572 M", Orbit Grey, 8 J x 19 / pneumatiky
225/45 R19.
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VÝBAVOVÉ HIGHLIGHTY.
01 

 Sériová výbava

03 

06 

04 

02 

07 

08 

[ 03 ] Mlhové světlomety s halogenovými žárovkami v předním spoileru zajišťují lepší viditelnost a větší bezpečnost při
mlze a silných sněhových srážkách.

[ 02 ] Černé vysoce lesklé střešní nosníky BMW Individual
“High-gloss Shadow Line” jsou klíčovým prvkem pro multifunkční BMW střešní nosič.

[ 04 ] Exteriérové doplňky v provedení Aluminium Satinated
(matný hliník) zahrnují vnější okenní lišty.

[ 05 ] Elektrická panoramatická skleněná posuvná a výklopná
(vpředu) střecha s roletovou sluneční clonou, větrnou clonou
a funkcí pohodlného otevírání pomocí klíčku od vozu.

12 

10 

05 

[ 01 ] LED přední světlomety s odbočovacími světly zajišťují
dokonalé nasvícení vozovky potkávacími a dálkovými světly.
Dokonce i sériové světlomety využívají LED technologii pro
potkávací světla.

09 

 Volitelná výbava

13 

11 

[ 06 ] M multifunkční volant čalouněný černou kůží Walknappa
s ergonomickými oporami palců.1

[ 08 ] Elektrické nastavení sedadel se snadno používá a uživatelé si díky paměťové funkci mohou uložit své preferované
nastavení sedadla a vnějších zpětných zrcátek.

[ 11 ] Funkce dálkového odblokování opěradel zadních4
sedadel umožňuje pohodlné sklopení opěradel zadních
sedadel stisknutím tlačítka v zavazadlovém prostoru.

[ 07 ] 7stupňová dvouspojková automatická převodovka
Steptronic přináší vysoký komfort řazení a nízkou spotřebu.
8stupňová automatická převodovka Steptronic2 se vyznačuje
vysokým komfortem řazení a nízkou spotřebou zásluhou
těsného odstupňování a malým změnám otáček při změnách
převodů (není zobrazena).

[ 09 ] Černý sportovní volant s tlustým věncem a vytvarovanými
plochami pro palce poskytuje mimořádně příjemný úchop.

[ 12 ] Vyhřívání volantu zajistí stisknutím tlačítka rychlé vyhřátí
věnce volantu, což je velmi komfortní především v chladných
měsících.

[ 10 ] Držák telefonu s bezdrátovým nabíjením3, připojením
Bluetooth a přípravou pro WiFi hotspot.

[ 13 ] Volič jízdních režimů poskytuje řidiči možnost volby
jízdního režimu od komfortního přes vysoce úsporný po
výrazně sportovní.

Na obrázku je volant znázorněn s řadicími pádly (pouze v kombinaci s volitelnou 8stupňovou sportovní převodovkou Steptronic).
K dispozici v závislosti na použitém motoru; více informací poskytne BMW Autorizovaný dealer.
Podporuje indukční nabíjení mobilních telefonů podle standardu QI. Speciální nabíjecí kryty pro vybrané chytré telefony, které nepodporují standard QI, jsou dostupné v rámci BMW Originálního příslušenství. WiFi hotspot
umožňuje využívání internetového připojení s maximálním standardem LTE. Používání je zpoplatněno.
4
Pouze v kombinaci s volitelným nastavením zadních sedadel.
1

2
3
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VÝBAVOVÉ HIGHLIGHTY.
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 Sériová výbava
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 Volitelná výbava
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[ 01 ] Plnobarevný BMW Head-Up Display1, 2 promítá důležité
informace o jízdě přímo do zorného pole řidiče.

[ 04 ] Zadní kamera monitoruje prostor za vozem a obraz
dění přenáší na kontrolní displej. Interaktivní linie pomáhají
při manévrování a parkování.

[ 07 ] Automatická dvouzónová klimatizace obsahuje automatickou recirkulaci vzduchu (AAR) s aktivním uhlíkovým
filtrem a také senzor zamlžení a slunečního svitu.

[ 09 ] Úchyt pro zadní nosič zavazadel umožňuje spolu se speciální kulovou hlavicí jednoduché použití originálního zadního
nosiče jízdních kol z nabídky originálního BMW příslušenství.

[ 12 ] Sklopná zadní sedadla dělená v poměru 40:20:40
usnadňují manipulaci se zavazadly a zvyšují variabilitu. Volitelně
lze měnit sklon opěradel zadních sedadel.

[ 15 ] Velmi praktická je skládací podlaha zavazadlového
prostoru. Pod podlahou zavazadlového prostoru je další úložný
prostor.9

[ 02 ] Bezpečnostní paket Driving Assistant3, 4 varuje před
nechtěným opuštěním jízdního pruhu a zahrnuje také
asistenta dálkových světel.

[ 05 ] Harman Kardon Surround Sound System s digitálním
zesilovačem o celkovém výkonu 360 W, s ekvalizérem a 12
reproduktory, včetně centrálního reproduktoru.

[ 08 ] Světelný paket6 s variabilním LED osvětlením a volitelnými odstíny světla zvyšuje světelný komfort uvnitř i vně vozu.

[ 10 ] Automatické ovládání víka zavazadlového prostoru7
elektricky otevírá a zavírá víko zavazadlového prostoru. Stačí
stisknout tlačítko.

[ 13 ] Zadní sedadla jsou pro posuv dělená v poměru 60:40.
Podle požadavků lze zvětšit buď prostor pro kolena nebo
objem zavazadlového prostoru.

[ 16 ] Vak na lyže a snowboard zajišťuje čistou a bezpečnou
přepravu lyží a snowboardů.

[ 03 ] Parkovací asistent5 pro samočinné podélné parkování.
Systém samočinně řídí, zatímco řidič přidává plyn a brzdí.

[ 06 ] Manuální klimatizace: Veškeré nastavení je ovládáno
manuálně. Mikrofiltr a jeden vyhřívací kanál vzadu zajišťují
komfortní klima v interiéru.

[ 11 ] Díky odnímatelné kulové hlavici tažného zařízení
zůstává zachován sportovní design zadní části vozu.

[ 14 ] Sedadlo spolujezdce8 se sklopným opěradlem zvětšuje
variabilitu a podtrhuje promyšlené využití vnitřního prostoru.

1
2
3
4
5

Obsaženo ve volitelném Navigačním systému Plus. Není k dispozici jako samostatná volitelná výbava.
Sluneční brýle s polarizovanými skly mohou snížit viditelnost údajů. Obsah zobrazení BMW Head-Up displeje závisí na výbavě.
Pro rozšířené zobrazení je vyžadována další volitelná výbava.
Funkci může negativně ovlivnit tma, mlha nebo přímé slunce.
Kompletní rozsah výbavy je k dispozici pouze v kombinaci s převodovkou Steptronic a Navigačním systémem Professional nebo Business.
K dispozici pouze ve spojení se systémem Park Distance Control (PDC).

6
7
8
9

Na fotografii je model xLine s exkluzivními LED světelnými trubicemi ve výplních dveří.
V sériové výbavě pro Model Advantage, Model xLine, Model Sport Line a Model M Sport.
Není k dispozici ve spojení se sportovními sedadly a elektrickým nastavením sedadel s paměťovou funkcí.
Na fotografii je nakládací hrana krytá ušlechtilou ocelí (pouze u modelů Sport Line a xLine).
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KOLA A PNEUMATIKY.

 Sériová výbava

 Volitelná výbava

 Příslušenství

05 

01 

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BMW.
01

05

06 

02 

04 

06

07 

08 

03 

02

09 

03

07

04

08

[ 01 ] 19" kola z lehké slitiny "Y-spoke 511", 8 J x 19 /
pneumatiky 225/45 R19.

[ 04 ] 17" kola z lehké slitiny Double-spoke 385 ve stříbrném
provedení Reflex Silver, rozměr kol 7,5J x 17 s pneumatikami
225/55 R17.

[ 07 ] 17" kola z lehké slitiny V-spoke 5601 ve stříbrném
provedení Reflex Silver, rozměr kol 7,5J x 17 s pneumatikami
225/55 R17.

[ 01 ] Díky inovativnímu upevňovacímu konceptu poskytuje
držák surfového prkna a stěžně bezpečné připevnění na
všechny BMW Střešní nosiče.

[ 04 ] Výkonný vzhled: Černá mřížka chladiče podtrhuje dynamický charakter vozu a dodává mu výrazné individuální akcenty.

[ 07 ] Ochrana cestujících před vodou a nečistotami v prostoru pro nohy. Černé provedení s logem X1 dokonale ladí
s interiérem.

[ 02 ] 17" kola z lehké slitiny Turbine 561 v leskle šedém
provedení Orbit Grey, BMW EfficientDynamics, 7,5J x 17
s pneumatikami 225/55 R17.

[ 05 ] 18" kola z lehké slitiny Double-spoke 567 ve stříbrném
provedení Reflex Silver, rozměr kol 7,5J x 18 s pneumatikami
225/50 R18.

[ 08 ] Vysoce kvalitní 17" kolo z lehké slitiny Y-spoke 574,
vhodné pro sněhové řetězy. Kompletní sada zimních kol se
systémem kontroly tlaku, rozměry 6,5 J x 17 s pneumatikami
205/60 R 17 93H.2

[ 02 ] Při otevření dveří se na zem promítá individuálně vybraná grafika, která dokonale osvítí prostor vedle vozu.

[ 05 ] Protiskluzová, voděodolná a pevná rohož do zavazadlového prostoru chrání před vodou a nečistotami.

[ 08 ] Kvalitní kovaná 19" kola z lehké slitiny v černém provedení
Bicolor s leštěnými čelními plochami a minimalizovanou
hmotností. Kompletní sada letních kol s pneumatikami runflat,
rozměry 8J x 19 s pneumatikami 225/45 R19 92W RSC.

[ 03 ] 17" kola z lehké slitiny Double-spoke 564 ve stříbrném
provedení Reflex Silver, rozměr kol 7,5J x 17 s pneumatikami
225/55 R17.

[ 06 ] 18" kola z lehké slitiny Y-spoke 566 v leskle šedém
provedení Ferric Grey, rozměr kol 7,5J x 18 s pneumatikami
225/50 R18.

[ 09 ] 18" kola z lehké slitiny Y-spoke 566 v černém provedení.
Kompletní sada kol se systémem TPMS a kombinovanými
pneumatikami runflat, rozměr kol 7,5J x 20.2

[ 03 ] Vysoce kvalitně ručně zpracované kryty vnějších zpětných zrcátek z karbonu podtrhují Hi-tech charakter vozu.

[ 06 ] Pro dvě jízdní kola/E-biky (max. 30 kg). Lze snadno
připevnit na kulovou hlavici nebo bezpečně uložit v zavazadlovém prostoru.

1
2

Standardní výbava pro X1 xDrive20d.
Tato a další kola nalezete v nabídce Originálního příslušenství BMW na www.bmw.cz

Odhalte rozmanitá inovativní řešení, která Vám jsou k dispozici v kategoriích exteriér, interiér, komunikace a informace a také přeprava a řešení zavazadlového prostoru. O dalším příslušenství se informujte
u Vašeho BMW Autorizovaného Dealera. Rád Vám poradí a připraví pro Vás speciální katalog s celkovou nabídkou originálního BMW Příslušenství. Další informace naleznete také na: www.bmw.cz
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SVĚT BAREV PRO EXTERIÉR.

 Sériová výbava

 Volitelná výbava

MODEL M SPORT

 Nemetalický lak
668 Black (černá)

 Nemetalický lak
300 Alpine White (bílá)1

 Metalický lak
B39 Mineral Grey (šedá)2

 Metalický lak
C10 Mediterranean Blue (modrá)

 Metalický lak
A83 Glacier Silver (stříbrná)2

 Metalický lak
C08 Platinum Silver (stříbrná)

 Metalický lak
C1X Sunset Orange (oranžová)

 Metalický lak
C07 Sparkling Storm (hnědá s briliantovým efektem)

 Metalický lak
A96 Mineral White (bílá)2

 Metalický lak
C09 Atlantic Grey (šedá)

 Metalický lak
B53 Sparkling Brown (hnědá)

 Metalický lak
475 Sapphire Black (černá)2

1
2
3

Sériově dostupné pro všechny modely.
Volitelně dostupné pro model M Sport.
Exkluzivně dostupné pro model M Sport.

 Metalický lak
B45 Estoril Blue (modrá)3

[ BMW Konfigurátor ] Pomocí konfigurátoru si můžete jednoduše sestavit své vlastní BMW. Vybírat můžete ze všech aktuálních motorizací, barev a kompletní nabídky volitelné výbavy.
Více informací naleznete na www.bmw.cz
[ Políčka barev ] Vzorníky barev by Vám měly zprostředkovat první dojem o barvách a materiálech pro Vaše BMW. Avšak barvy vytištěné na papíře nemusejí věrně odpovídat skutečným odstínům laku,
čalounění nebo interiérových lišt. Proto se raději obraťte na Vašeho Autorizovaného Dealera BMW, který Vám ochotně pomůže s jejich výběrem.
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SVĚT BAREV PRO INTERIÉR.

LÁTKA

KOMBINACE LÁTKA / KŮŽE

Dostupné pro

INTERIÉROVÉ LIŠTY

Dostupné pro

BARVY INTERIÉRU

Dostupné pro

 Sériové provedení
 Model Advantage

Látka Grid
EGAT – Anthracite / Black
(černá / černá)1

 Model xLine

Kombinace látka / kůže
Cross Track
CWG4 – Granite Brown/
Black / Black (hnědá /
černá)

 Sériové provedení
 Model Advantage

4FS – Vnitřní obložení
Oxide Silver s akcentní
lištou Black high-gloss
(vysoce lesklá černá)

 Sériové provedení
 Model Advantage
 Model Sport Line

Látka Race
ERL1 – Anthracite / Grey
highlight / Black (černá /
šedý akcent / černá)2

 Model M Sport

Kombinace látka Micro
Hexagon / Alcantara
HMAT – Anthracite (černá)

 Sériové provedení
 Model Advantage
 Model xLine
 Model Sport Line
 Model M Sport

4LS – Vnitřní hliníkové
obložení Aluminium,
podélně broušené
s akcentní lištou Pearl
Chrome4

 Sériové provedení
 Model Advantage
 Model xLine
 Model Sport Line
 Model M Sport

4LR – Vnitřní dřevěné
obložení Fineline Stream
s akcentní lištou Pearl
Chrome4

 Sériové provedení
 Model Advantage
 Model xLine
 Model Sport Line
 Model M Sport

4LU – Vnitřní černé vysoce
lesklé obložení s akcentní
lištou Pearl Chrome

 Model Sport Line

KŮŽE

 Sériová výbava

Látka Race
ERL2 – Anthracite / Red
highlight / Black (černá /
červený akcent / černá)2

Dostupné pro

Dostupné pro

 Sériové provedení
 Model Advantage

Kůže Dakota
LCSW – Black / Black
(černá / černá)

 Model Sport Line

Kůže Dakota s perforací
PDL3 – Black / Red
highlight / Black (černá /
červený akcent / černá)

 Model xLine

4GG – Vnitřní obložení
Pearl Dark s akcentní lištou
Pearl Chrome

 Model xLine
 Model Sport Line
 Model M Sport

Kůže Dakota s perforací
PDMZ – Mocca / Black /
Mocca (hnědá / černá)

 Model M Sport

Kůže Dakota s perforací
PDN4 – Black / Blue
highlight / Black (černá /
černá)

 Model Sport Line

4LV – Vnitřní černé vysoce
lesklé obložení s akcentní
lištou Coral Red

 Model xLine
 Model Sport Line
 Model M Sport

Kůže Dakota s perforací
PDSW – Black / Black
(černá / černá)

 Model xLine

4F7 – Vnitřní dřevěné
obložení Oak Grain Matt4

 Model xLine
 Model Sport Line
 Model M Sport

Kůže Dakota s perforací
PDOA – Oyster / Grey
highlight / Black (oyster /
šedý akcent / černá)3

 Model M Sport

4WF – Vnitřní obložení
Aluminium Hexagon
s akcentní lištou Blue Matt4

 Model M Sport

4WE – Vnitřní obložení
Aluminium Hexagon
s akcentní lištou Pearl
Chrome4

Upozorňujeme, že i při používání čalounění sedadel v souladu s jeho určením může po určité době dojít
k jeho znečištění, a to zejména v důsledku kontaktu s oděvy s nestálými barvami.

1
2
3
4

K dispozici pouze v kombinaci se sériovými sedadly.
K dispozici pouze v kombinaci se sportovními sedadly.
K dispozici pouze v kombinaci s čalouněním stropu v šedé barvě Oyster.
Akcentní lišta také ve dveřích.

Dostupné pro
 Sériové provedení
 Model Advantage
 Model xLine
 Model Sport Line
 Model M Sport

ČALOUNĚNÍ STROPU

 Volitelná výbava

Black (černá)

Dostupné pro
 Sériové provedení
 Model Advantage
 Model xLine
 Model Sport Line
 Model M Sport

BMW Individual
čalounění stropu
775 – Anthracit (černá)

Hmotnost
Pohotovostní hmotnost dle EG1

kg

1495 [1505]

[1560]

1580 [1615]

1655 [1680]

[1690]

Povolená celková hmotnost

kg

2000 [2025]

[2065]

2090 [2125]

2170 [2190]

[2205]

Povolené zatížení

kg

550 [550]

[550]

550 [550]

550 [550]

[550]

Přípustná hmotnost nebrzděného přívěsu2

kg

735 [740]

[750]

750 [750]

750 [750]

[750]

Přípustná hmotnost brzděného přívěsu
při max. 12 % stoupání2 / při max. 8 % stoupání2

kg

1700/1700 [1700/1700]

[1800/1800]

1800/1800 [1800/1800]

1800/1800 [1800/1800]

[2000/2000]

505 –1550

505 –1550

505 –1550

505 –1550

505 –1550

Velikost zavazadlového prostoru

1 002
(970
)

15985

1065
(102
7)

X1 xDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive20i

X1 sDrive18i
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l

1561

2670

842

1821

927

4439

Motor

3, 4

Válce / ventily
Zdvihový objem
Výkon / otáčky
Max. točivý moment / otáčky

3/4

4/4

4/4

4/4

4/4

1499

1998

1995

1995

1995

kW (k)/1/min

103 (140)/
4500 – 6500

141 (192)/
5000 – 6000

110 (150)/
4000

110 (150)/
4000

140 (190)/
4000

Nm/1/min

220/
1480 – 4200

280/
1350 – 4600

350/
1750 – 2500

350/
1750 – 2500

400/
1750 – 2500

Pohon předních kol

Pohon předních kol

Pohon předních kol

Pohon všech kol

Pohon všech kol

6stupňová
manuální převodovka

Sedmistupňová
dvouspojková převodovka
DCT

6stupňová
manuální převodovka

6stupňová
manuální převodovka

8stupňová převodovka
Steptronic

205 [203]

[226]

205 [205]

204 [204]

[219]

1562

9,7 [9,7]

[7,6]

9,3 [9,4]

9,3 [9,4]

[7,8]

2060

cm3

Sériová převodovka

1453

Pohon

1440

Převodovka

Jízdní výkony
Maximální rychlost
Zrychlení z 0 na 100 km/h

km/h
s

Spotřeba paliva3, 4 – Všechny motory plní emisní normu EU6

Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech. Objem zavazadlového prostoru 505 –1550 litrů. Hodnoty v závorkách ( ) jsou uvedeny v kombinaci s panoramatickým střešním oknem.

Město

l/100 km

6,9 [7,0]

[7,5]

5,3 [5,2]

5,8 [5,3]

[5,4]

Mimo město

l/100 km

5,1 [5,1]

[5,1]

4,2 [4,2]

4,6 – 4,5
[4,5]

[4,4]

Kombinovaná

l/100 km

Emisní standard (certifikováno)
Emise CO2
Objem palivové nádrže cca

g/km
l

5,8 [5,8]

[6,0]

4,6 [4,6]

5,0 [4,8]

[4,8]

EU6d-TEMP

EU6d-TEMP

EU6d-TEMP

EU6d-TEMP

EU6d-TEMP

132 [133]

[136]

120 [121]

132 [127]

[126]

51

51

51

51

51

225/55 R 17 W

225/55 R 17 W

225/55 R 17 W

225/55 R 17 W

225/55 R 17 W

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

Lehká slitina

Lehká slitina

Lehká slitina

Lehká slitina

Lehká slitina

Kola / pneumatiky
Rozměry pneumatik
Rozměry kol
Materiál

1

2
3

Pohotovostní hmotnost je hmotnost vozu se sériovou výbavou bez volitelné výbavy. V provozní hmotnosti je
obsaženo 90 % objemu palivové nádrže a 75 kg připadající na řidiče. Volitelná výbava může zvýšit hmotnost
vozu, zatížení vozu může ovlivnit aerodynamiku a také nejvyšší rychlost.
Skutečná celková hmotnost přívěsu nesmí přesáhnout maximální přípustnou užitečnou hmotnost přívěsu při
zohlednění maximálního přípustného zatížení na hlavici tažného zařízení.
Údaje o výkonu a spotřebě se u zážehových motorů vztahují na provoz s palivem s oktanovým číslem 98.
Údaje o spotřebě se vztahují na použití referenčního paliva podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 715/2007 v platném znění. Jsou přípustná bezolovnatá paliva s oktanovým číslem 91 a vyšším s maximálním
podílem etanolu 10 % (E10). BMW doporučuje používat bezolovnatý benzin Natural s oktanovým ROZ 95.

4

5

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu
a uvedené rozpětí zohledňuje volitelnou výbavu a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, a mohou se během konfigurace lišit. Údaje byly získány podle nového testovacího cyklu WLTP a pro srovnání jsou na hodnoty
NEFZ přepočítány. [Hodnoty CO2 u těchto vozidel se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly,
které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO2, mohou lišit od hodnot zde uvedených.]
Výška se střešní anténou činí 1612 mm.

Hodnoty v [ ] platí pro vozy s převodovkou Steptronic.
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SERVISNÍ KONCEPT BMW:
Se zakoupením BMW se rozhodnete i pro dokonalý servis, jakož i obsáhlou zákaznickou podporu. Condition Based Service automaticky sleduje stav nejvíce
namáhaných dílů a provozních kapalin a v případě potřeby zobrazí varování na
displeji. Prostřednictvím BMW TeleServices jsou získané informace o voze automaticky zaslány do BMW.

Váš preferovaný Servisní partner BMW tak má přístup k požadovaným datům
a může Vás v případě potřeby kontaktovat za účelem dohodnutí termínu servisní
návštěvy. Pro opravy budou použity výhradně Originální náhradní díly BMW,
aby radost z jízdy vydržela co nejdéle. Po celém světě Vám je k dispozici více než
3300 servisních partnerů ve zhruba 150 zemích.

BMW SERVICE.

BMW Service Inclusive: Se servisními balíčky BMW Service Inclusive jsou
obavy z nákladů na údržbu a opravy vozu
minulostí (v závislosti na rozsahu zvoleného balíčku). V jedné fixně stanovené
částce jsou zahrnuty veškeré náklady
na údržbu Vašeho vozu, tak často, jak
bude nutné v rámci dohodnuté doby
trvání, resp. kilometrického proběhu –
ve všech participujících BMW servisních centrech na celém světě. Servisní balíček Basic Service Inclusive
(5 let / 100 000 km) zvyšuje zůstatkovou
hodnotu vozu. Váš BMW dealer Vám
ochotně pomůže vybrat vhodný balíček
BMW Service Inclusive, který bude
nejlépe splňovat Vaše požadavky.
Více informací naleznete na:
www.bmw.cz

ODPOVĚDNOST
PRO BUDOUCNOST.

BMW FINANCIAL SERVICES.

BMW Mobilní servis: Vyřeší každý
problém. V případě poruchy je tu pro
Vás mobilní servis BMW – v každém
okamžiku po 365 dnů v roce. Speciálně
školení technici BMW podniknou vše,
aby obnovili provozuschopnost Vašeho
BMW. Také následné náklady, jako jsou
odtažení vozu, pronájem vozu, taxi, výdaje za hotel atd., budou pokryty částečně, nebo zcela a to do pěti let po první
registraci v rámci záruky mobility BMW
Mobile Care. Bližší informace o zajištění
mobility obdržíte u Vašeho servisního
partnera BMW nebo na:
www.bmw.cz/mobilecare

BMW Teleservices: Prostřednictvím služeb BMW budete automaticky
informováni, kdy Vás čeká další údržba. Informace o potřebě servisního zásahu budete mít k dispozici vždy včas
a termín Vaší návštěvy Vám bude připomenut. Už se nebudete muset o nic
starat a budete mít více volného času.
BMW Teleservices jsou v nabídce
v kombinaci s tísňovým voláním E-Call,
popřípadě také s výbavovým paketem
ConnectedDrive. Více na toto téma
naleznete na:
www.bmw.cz/teleservices

BMW Financial Services: BMW
Financial Services je připraveno Vám
nabídnout atraktivní podmínky leasingu, financování a pojištění, které budou
přesně odpovídat Vašim potřebám
a finančním možnostem. Více o podmínkách leasingu, financování a pojištění,
které nabízí BMW Financial Services, se
dozvíte na www.bmw.cz nebo u Vašeho autorizovaného partnera BMW.

BMW TV: Zjistěte vše, co stojí zato
vědět. Zde budete mít příležitost poznat
značku BMW v celé její rozmanitosti.
V podrobných videoreportážích, ve filmových portrétech a zákulisních zprávách. Na www.bmw.tv pravidelně
informujeme o aktualitách v automobilovém průmyslu, o inovacích, veletrzích,
akcích, sportovních událostech i o životním stylu.

BMW Driving Experience: Radost
nyní můžete trénovat. Jízda v BMW
má poskytovat radost. Naučíte se, jak
dovést Vaše BMW až na samou hranici
jeho a Vašich možností. Skutečným zážitkem je pak řidičský trénink na jednom
z nejobtížnějších závodních okruhů světa – na Nürburgringu. Více informací se
dozvíte na:
www.bmw-drivertraining.com

BMW Welt: BMW nyní můžete poznat
lépe než kdykoli předtím: v zážitkovém
a předávacím centru BMW Welt v Mnichově. Obdivujte historické vozy BMW
v muzeu, nechte si v technickém ateliéru vysvětlit nejnovější inovace od našich
techniků a zažijte při prohlídce výrobního závodu na vlastní kůži, jak moderně
a s jakou pečlivostí se každé BMW vyrábí.
BMW Welt můžete navštívit i online –
na adrese: www.bmw-welt.com

BMW Magazín: Informace a zábava.
BMW Magazín Vás kompletně a obsáhle informuje o všech tématech ze
světa BMW.

BMW Akce: Zažijte čistou radost
z jízdy během akcí pořádaných BMW.
Pro ucelenou nabídku připravovaných
akcí a rezervace míst navštivte:
www.bmw-events.com

BMW Konfigurátor: Na stránkách
www.bmw.cz si můžete nakonfigurovat
vůz dle Vašich individuálních představ,
vč. motorizace, barvy laku i výbavy.

S BMW ZAŽIJETE VÍC.
BMW TV

http://www.facebook.com/BMW.Ceska.Republika

Společnost BMW Group se také v roce 2017 dostala
na seznam Dow Jones Sustainability Index, což z ní
dělá jednu z nejvíce trvale udržitelných společností
na světě. Na následující fakta jsme obzvláště hrdí:
Společnost BMW je jedinou společností z oblasti
automobilového průmyslu, která byla na seznam
zařazena pokaždé od jeho vydání. Kromě toho
nezisková organizace CDP společnost BMW Group
znovu ocenila za úspěchy dosažené v oblasti
ochrany klimatu: S nejvyšším ohodnocením A v
oblasti transparentnosti a ekologických opatření
opětovně vyzdvihujeme naši kompetentnost
jakožto automobilky, která primárně dbá na trvalou
udržitelnost. Toto je po osmé v řadě, kdy společnost
BMW Group získala nejvyšší A ohodnocení. To nás
podněcuje k tomu, abychom ochranu klimatu brali
jako hlavní téma naší trvale udržitelné strategie. Vývoj
efektivních koncepcí vozidel a ekologicky šetrných
výrobních procesů, včetně recyklace, je součástí
naší filozofie. Technologie BMW EfficientDynamics a
elektrická vozidla nám v letech 1995 až do současnosti
umožnily snížit emise evropského vozového parku o
více než 41 %. Kromě toho jsme v letech 2006 až 2016
snížili spotřebu vody o 31 % a spotřebu energie o
35,4 %. Do roku 2020 bychom chtěli oboje snížit o
45 %. Zcela v duchu našich cílů v oblasti využívání
zdrojů (VOC, procesy s odpadní vodou a odpadem
obecně) jsme v roce 2014 dosáhli naplánovaného
snížení o 45 % a v dalším omezování pokračujeme.
Výroba v naší motorárně ve Steyru probíhá již od roku
2007 bez vzniku odpadních vod. Je samozřejmé, že
každý z našich vozů je navržen pro snadnou a
ekonomickou recyklaci na konci své dlouhé životnosti.
Ohledně konce životního cyklu svého automobilu
kontaktujte prosím svého BMW Autorizovaného dealera. Více informací naleznete na naší webové stránce.
www.bmw.cz
www.bmwgroup.com/responsibility

Pro bližší informace kontaktujte
www.bmw.cz nebo
Zákaznický servis BMW:
tel.: +420 844 269 835;
e-mail: zakaznicky.servis.cz@bmw.com

Radost z jízdy
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