Radość z jazdy

INDYWIDUALNOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ.

 wyposażenie standardowe

38 | 39

 wyposażenie dodatkowe
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[08] Listwy ozdobne DryCarbon na desce rozdzielczej, konsoli
środkowej i uchwytach drzwi. [09] Skórzana kierownica sportowa
z grubym kołem i wyprofilowanymi podparciami na kciuki jest szczególnie przyjemna w dotyku i świetnie leży w dłoniach.
[10 /11] Pakiet aerodynamiczny3 z przednim splitterem i krawędzią
aerodynamiczną z tyłu zwiększa dynamikę jazdy i zapewnia jeszcze

1
2

Standard w BMW i8 Roadster.
Tylko w BMW i8 Roadster.

13 

12 

lepsze właściwości jezdne. [12] Pasy na fotelu kierowcy i pasażera
są w kolorze niebieskim BMW i. Działają jak standardowe
trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. [13] Ręcznie wykonana torba
BMW i8 Roadster Edition4 w kolorze E-Copper. Idealnie dopasowana
do nowego BMW i8 Roadster i perfekcyjnie pasująca do schowka.

3
4

Dostępne od 07/2018.
Tylko w BMW Lifestyle Shop.

WYPOSAŻENIE.

INDYWIDUALNOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ.

 wyposażenie standardowe

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.
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 wyposażenie dodatkowe
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[01] Przyciski wielofunkcyjne na kierownicy umożliwiają obsługę
telefonu, sterowania głosowego i funkcji audio oraz ręcznego regulatora prędkości. [02] Usługi ConnectedDrive umożliwiają korzystanie
w samochodzie z cyfrowego asystenta mobilności BMW Connected.
[03] Zestaw głośnikowy HiFi Harman Kardon z zewnętrznym wzmacniaczem 360 W obejmuje dwanaście głośników, w tym dwa centralne
głośniki niskotonowe4.
1

Możliwe indukcyjne ładowanie zgodnie ze standardem QI kompatybilnych telefonów
komórkowych. Do wybranych smartfonów bez funkcji ładowania indukcyjnego zgodnie
ze standardem QI dostępne są w ofercie oryginalnych akcesoriów BMW specjalne etui do
ładowania.

[04] System telefoniczny z ładowaniem bezprzewodowym oferuje
szeroki pakiet funkcji obejmujący złącze Bluetooth i przygotowanie do
hotspotu WiFi.1 [05] Regulator prędkości z funkcją hamowania
zapamiętuje żą daną prędkość od ok. 30 km/h i utrzymuje ją na
stałym poziomie również na stokach. [06] Kluczyk BMW z wyświetlaczem dotykowym wskazuje różne dane dotyczące stanu samochodu
i pozwala na obsługę wybranych funkcji.
2

Warunkiem korzystania są Usługi ConnectedDrive i system nawigacyjny.

[07] Real Time Traffic Information dostarcza niemal w czasie rzeczywistym informacji o sytuacji na autostradach, drogach ekspresowych
i krajowych oraz na wielu odcinkach miejskich.2
[08] Pełnokolorowy wyświetlacz BMW Head-Up poprzez projekcję
optyczną transmituje informacje istotne podczas jazdy w bezpośrednim polu widzenia kierowcy.3 [09] System nawigacyjny Professional
obejmuje m.in. ekran dotykowy wysokiej rozdzielczości o przekątnej

3

Z polaryzacyjnymi okularami przeciwsłonecznymi wskazania wyświetlacza BMW Head-Up
widoczne są w ograniczonym zakresie. Wyświetlane elementy zależą od wyposażenia.

8,8 cala, radio, stację DVD i pamięć 20 GB. [10] System asystujący
kierowcy: ostrzeganie przed zjechaniem z pasa ruchu, ostrzeganie
przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi, asystent świateł
drogowych, funkcja Speed Limit Info, kamera cofania i Surround View.

4

Wskazania zakładają posiadanie dalszego wyposażenia dodatkowego.
Jedenaście głośników w BMW i8 Coupé.

USŁUGI.

KARTA BMW i PURE IMPULSE.

PROGRAM BMW i PURE IMPULSE EXPERIENCE.

DANE TECHNICZNE.

INDYWIDUALNOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ.

NOWE BMW i8 ROADSTER
I NOWE BMW i8 COUPÉ.
BMW i8
Coupé

Dane techniczne
Masa

kg

Synchroniczny silnik elektryczny
Moc maksymalna

kW (KM)

Maks. moment obrotowy

Nm

Silnik BMW TwinPower Turbo2 (oś tylna)
Cylindry / pojemność
Moc maksymalna / znamionowa prędkość
obrotowa

–/cm3
kW (KM) / obr/
min
Nm / obr/min

Maks. moment obrotowy

Moc systemowa

kW (KM)

Moc znamionowa

Maks. moment obrotowy

Rdzeniem programu jest wiele starannie dobranych ekskluzywnych
eventów i przywilejów – lokalnych i globalnych. Właściciele karty
BMW i Pure Impulse co trzy miesiące otrzymują przewodnik z informacjami o eventach i przywilejach. Program dostępny jest również
w postaci specjalnej aplikacji online i newslettera.

Nm

Osiągi

km/h

Prędkość maksymalna
Prędkość maksymalna na napędzie
elektrycznym

km/h

Przyspieszenie 0-100 w km/h

s

Zużycie2, 3

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym

l/100 km

Zużycie energii w cyklu mieszanym

BMW FINANCIAL SERVICES.
Równie niezwykła jak nowe BMW i8 Roadster, nowe BMW i8 Coupé oraz koncepcja BMW i jest też paleta produktów BMW Financial
Services skierowana na ekologiczną i bezemisyjną mobilność – idealna dla kierowców BMW i8 zafascynowanych nowym sportowym
samochodem hybrydowym typu plug-in.
FINANSOWANIE BMW I LEASING BMW: Finansowanie BMW
poprzez indywidualną ofertę ułatwi Ci drogę do własnego samochodu
BMW i oraz stanowi bazę dla wszystkich innych ofert ubezpieczeniowych i mobilnościowych BMW Financial Services. Podstawowe
finansowanie pozwoli Ci zachować płynność i korzystać ze stałej
stopy procentowej przez cały okres finansowania. Po upływie okresu
samochód będzie Twoją własnością. Elastyczne oferty leasingowe
BMW Financial Services pozwolą Ci zrealizować marzenie o radości
z jazdy nowym BMW i8 i pozwolą zachować Ci dokładnie taką
finansową swobodę, jakiej potrzebujesz. Niezależnie od tego, czy
korzystasz ze swojego BMW i8 tylko służbowo, czy głównie prywatnie.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE BMW: Aby zapewnić Ci poczucie ochrony, oferujemy szereg indywidualnych ubezpieczeń. Kompleksowa ochrona OC, elastyczny wybór wariantu autocasco i profesjonalna naprawa w autoryzowanym serwisie BMW i w razie szkody stanowią
bazę naszych ubezpieczeń.
BMW ADD-ON MOBILITY: Zapewnia zawsze i wszędzie szybką elastyczność. Jeśli na przykład potrzebujesz w określonej sytuacji większego auta, po prostu przesiadasz się na konwencjonalny model BMW.

BMW i WALLBOX: Oferta finansowania Twojej stacji BMW i Wallbox
przygotowana przez BMW Financial Services zapewni Ci elastyczność
również w kwestii instalacji i serwisowania Twojej prywatnej stacji ładowania. Inne oferty związane ze stacją BMW i Wallbox to komfortowy
serwis instalacyjny albo innowacyjne rozwiązania dostaw energii z programu BMW Green Energy.

USŁUGI BMW.
ZNAJDŹ DEALERA BMW i: Znajdź dealera BMW i w swojej okolicy na
stronie www.bmw.pl Dealerzy BMW i czekają na Twoją wizytę i z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące BMW i.

OBSŁUGA KLIENTA: Tu uzyskasz bezpośrednie, indywidualne
i kompetentne doradztwo. Obsługa Klienta BMW i czynna jest od
poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 20:00 pod
numerem 800 269 269 lub pod adresem info.bmw.pl@bmw.com
KONFIGURATOR: Skonfiguruj swoje osobiste BMW i8 według
indywidualnych preferencji na stronie www.bmw.pl/i8

* W kooperacji z SIXT GmbH & Co. Autovermietung KG.

BMW i8
Roadster

Podane wartości uwzględniają 90-procentowe napełnienie zbiornika
paliwa i 75 kg wagi kierowcy. Masa własna dotyczy samochodów
z wyposażeniem standardowym. Wyposażenie dodatkowe może
wpływać na masę samochodu, ładowność oraz, w przypadku wpływu
105 (143)
105 (143)
na aerodynamikę, na prędkość maksymalną.
2
250
250
Dane dotyczące mocy silników benzynowych odnoszą się do paliwa
o liczbie oktanowej 98. Dane dotyczące zużycia odnoszą się do
paliwa referencyjnego zgodnie z VO (UE) 2007/715. Dopuszczalne
3 / 1499
3 / 1499
jest stosowanie paliwa bezołowiowego o liczbie oktanowej 91 lub
wyższej i zawartości etanolu do 10% (E10). BMW zaleca stosowanie
170 (231) / 5800–6000 170 (231) / 5800–6000 benzyny bezołowiowej o LO 95.
3
Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 zostały ustalone zgodnie
320 / 3700
320 / 3700
z przepisową procedurą pomiarową VO (UE) 2007/715 w wersji
obowiązującej w chwili uzyskania homologacji przez pojazd. Podane
wartości dotyczą pojazdów z wyposażeniem podstawowym
275 (374)
275 (374)
oferowanym w Niemczech, a zakresy uwzględniają różnice wynikające
570
570
z wybranego rozmiaru kół i opon i mogą się zmienić w trakcie
konfiguracji. Wartości zostały już ustalone zgodnie z nowym cyklem
2507
2507
testowym WLTP i przeliczone na NEDC, aby umożliwić ich porównanie.
W tych pojazdach podatki i inne opłaty samochodowe uwzględniające
1207
1207
(również) emisję CO2 mogą być obliczane na podstawie innych wartości
niż podane.
4,4
4,6
4
Zasięg zależny od wielu różnych czynników, przede wszystkim:
indywidualnego stylu jazdy, uwarunkowań trasy, temperatury
1,9
2,1
zewnętrznej, ogrzewania lub klimatyzacji oraz zastanej temperatury.
5
Zależnie od lokalnej infrastruktury energetycznej. Czas ładowania
14,0
14,5
odpowiada ładowaniu do 100%.
42
46
6
3,7 kW 16 A 1-fazowy.
7
A+8
A+8
Ograniczona elektronicznie.
8
Wstępne wartości; brakujące dane nie były dostępne w chwili
30 (42)
30 (42)
zamknięcia wydania.
1

Masa własna wg WE1

Będąc członkiem programu BMW i Pure Impulse Experience, można
przez trzy lata poznawać innowacyjne pomysły i trendy z najróżniejszych dziedzin, takich jak dom i mieszkanie, kultura, gastronomia dla
Podróż, design i wiele innych.
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kWh/100 km

g/km

Emisja CO2
Klasa energetyczna

Pojemność zbiornika paliwa (opcjonalnie)

l

Akumulator wysokonapięciowy
Typ akumulatora / pojemność akumulatora
brutto

w kWh

Zasięg elektryczny NEDC (wartość oficjalna)
Czas ładowania (szybkie ładowanie AC
z BMW i Wallbox)5, 6
Czas ładowania (AC, ze standardowym kablem
ładowania z gniazdka domowego)5
4

1610

1670

Li-Ion / 11,6

Li-Ion / 11,6

55

53

h

ca. 3:06

ca. 3:06

h

ca. 4:308

ca. 4:308

km

Wysokonapięciowy akumulator litowo-jonowy wyróżnia się długą żywotnością. Jeżeli mimo to w ciągu 8 lat i do przebiegu 100 000 km wystąpią
w nim jakiekolwiek wady, to autoryzowany dealer BMW i usunie je bezpłatnie. Szczegóły zawarte są w certyfikacie akumulatora BMW i.
Przy ustalaniu emisji CO2 nie zostały uwzględnione emisje CO2 powstające przy produkcj i dostarczaniu paliwa i innych nośników energii.

DANE TECHNICZNE.

BMW i8 Coupé

BMW i8 Roadster

Wszystkie wartości na rysunkach technicznych podano w mm.
Wysokość z płetwą dachową wynosi 1297 mm.

BMW i8 ROADSTER:
Napęd hybrydowy plug-in [silnik elektryczny z przodu, 105 kW (143 KM) /
3-cylindrowy silnik benzynowy BMW TwinPower Turbo z tyłu, 170 kW
(231 KM)], 20-calowe obręcze kół BMW i ze stopów lekkich Radial Spoke
516 Bicolor z ogumieniem mieszanym, lakier w kolorze E-Copper z akcentem w metalizowanym kolorze mroźnym szarym, stylistyka wnętrza
BMW i Accaro, tapicerka z ekskluzywnej skóry naturalnej w kolorze
E-Copper/Amido z akcentem z tkaniny w kolorze antracytowym E-Copper,
metalizowane powierzchnie wewnętrzne Amido, antracytowa podsufitka.
BMW i8 COUPÉ:
Napęd hybrydowy plug-in [silnik elektryczny z przodu, 105 kW (143 KM) /
3-cylindrowy silnik benzynowy BMW TwinPower Turbo z tyłu, 170 kW
(231 KM)], 20-calowe obręcze kół BMW i ze stopów lekkich Radial Spoke
516 Jet Black z ogumieniem mieszanym, lakier w kolorze BMW Donington
z akcentem w metalizowanym kolorze mroźnym szarym, stylistyka wnętrza
BMW i Accaro, tapicerka z ekskluzywnej skóry naturalnej w kolorze
E-Copper/Amido z akcentem z tkaniny w kolorze antracytowym E-Copper,
metalizowane powierzchnie wewnętrzne Amido, antracytowa podsufitka.
W katalogu przedstawione są modele, elementy wyposażenia i możliwości
konfiguracji (wyposażenie standardowe i dodatkowe) pojazdów dostarczanych przez BMW AG na rynek niemiecki. W różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej wyposażenie standardowe i dodatkowe
poszczególnych modeli może odbiegać od wyposażenia i możliwości konfiguracji opisanych w tym katalogu. Informacji o wersjach wyposażenia w danym kraju udzielają dealerzy BMW. Zmiany konstrukcji i wyposażenia
zastrzeżone.
© BMW AG, Monachium / Niemcy. Przedruk, również we fragmentach,
tylko za pisemną zgodą BMW AG, Monachium.
411 009 102 83 1 2018 BM. Wydrukowano w Niemczech 2018 r.

