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NOWA APLIKACJA KATALOGI BMW.

Więcej informacji, więcej radości z jazdy: z nową 
 aplikacją Katalogi BMW poznasz BMW cyfrowo  
i interaktywnie jak nigdy dotąd. Pobierz aplikację 
 Katalogi BMW na swój smartfon lub tablet i odkryj  
swoje BMW na nowo.
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BMW M52 

Zużycie paliwa w cyklu miejskim l/100 km 14,5

Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim l/100 km 8,2

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym1 l/100 km 10,5

Emisja CO2 w cyklu mieszanym g/km 241

Moc znamionowa kW (hp) 441 (600)

Maks. moment obrotowy Nm 750

Przyspieszenie 0 –100 km/h s 3,4

1 Wszystkie silniki spełniają standardowo wymogi normy Euro 6. Podstawą pomiaru zużycia paliwa jest cykl jezdny ECE. Cykl ten  
składa się w ok. 1/3 z jazdy w mieście, a w 2/3 z jazdy poza terenem zabudowanym (w odniesieniu do pokonywanej odległości). 
Oprócz zużycia paliwa mierzona jest emisja CO2. Wyposażenie dodatkowe może zwiększać tę wartość. Informacje dotyczące  
zużycia paliwa i emisji CO2 zależą od wybranego rozmiaru opon (wyższe wartości odnoszą się do modeli z kołami z oferty wypo
sażenia dodatkowego). Więcej informacji dotyczących zużycia paliwa, emisji CO2 i klas energetycznych znajduje się w cenniku.

2 Tymczasowe dane (niepotwierdzone oficjalnie wartości na podstawie cyklu testowego ECE); brakujące dane nie były dostępne 
w chwili oddania do druku.

Podane osiągi, zużycie paliwa i emisji CO2 obowiązują dla samochodów ze standardową skrzynią biegów. Wartości w [ ] dotyczą 
pojazdów ze skrzynią Steptronic.

BMW M5:  
8cylindrowy silnik benzynowy M TwinPower Turbo, 441 kW (600 KM), 20calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke  
706 M Bicolor z ogumieniem mieszanym, lakier metalizowany w kolorze niebieskim Marina Bay, fotele wielofunkcyjne M z przodu 
w pełnej tapicerce ze skóry Merino o delikatnej fakturze w kolorze srebrnym Silverstone i czarnym, listwy ozdobne z aluminium 
o strukturze karbonu, ciemne z listwą akcentową w ciemnym chromie.

BMW M5 First Edition:  
8cylindrowy silnik benzynowy M TwinPower Turbo, 441 kW (600 KM), 20calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke  
706 M, czarne z ogumieniem mieszanym, lakier metalizowany BMW Individual w kolorze ciemnej mroźnej czerwieni, fotele wielofunk
cyjne M z przodu w pełnej tapicerce BMW Individual ze skóry Merino o delikatnej fakturze w kolorze białego dymu z kontrastującymi 
czerwonymi szwami, listwy ozdobne z aluminium o strukturze karbonu, ciemne z listwą akcentową w ciemnym chromie.

W katalogu podane są modele, elementy wyposażenia i możliwości konfiguracji (wyposażenie standardowe i dodatkowe) pojazdów 
 dostarczanych przez BMW AG na rynek niemiecki. Zakres wyposażenia i możliwości konfiguracji wyposażenia standardowego  
i dodatkowego w poszczególnych modelach mogą ulec zmianie po terminie zamknięcia wydania 05.07.2017 r. oraz w innych krajach  
Unii Europejskiej. Szczegółowych informacji udzielają salony sprzedaży BMW. Zmiany konstrukcji i wyposażenia zastrzeżone.
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