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YENİ KATALOG
UYGULAMANIZ.
BMW Katalogları uygulamasını
uygulama mağazanızdan indirin
ve sürüş keyfini keşfedin!

Vizyon
BMW Individual
Gövde renkleri dünyası
İç tasarım renkleri dünyası
Teknik veriler

Cesarete neden her
zamankinden daha fazla ihtiyacımız
olduğundan söz edelim.
Cesaret bağımsız ve rahatsızlık vericidir.
Cesaret soru sorar, sorgular ve farkına vardırır.
Cesur, yürekli seslere ihtiyacımız var.
Hepimizin.
Yeni fikirlere ve iyimserliğe ihtiyacımız var.
Öncülere inanırız.
İlericilere, durağanlık ve geri kalmışlıkla
savaşanlara inanırız.
Cesaret yalnızca ilerlemeyi bilir.
Kültürümüzün öncülerini geleceğe
ilham vermeye teşvik eder.
Görkemli bir yeni yaratmak için.
Üstün bir mükemmeliyet seviyesine ulaşır.
Yeni bir tür lüks işte
bu noktada doğar.

DURUŞ
TÜM DİKKATİ
ÜZERİNDE TOPLAYAN
GÜÇTÜR.
KENDİNİ ŞIKLIKLA
BELLİ EDER.
GÜCÜYLE BELLİ EDER.
HER ŞEYİ
DEĞİŞTİREN
BİR
ORTAMLA BELLİ EDER.

KARİZMANIN SIRRI:
KENDİNE İNANAN KİŞİ
KARŞILAŞTIĞI HERKESİ
DE İNANDIRIR.

GÜÇ, YOLUN DÜZ KISIMLARINDA ORTAYA
ÇIKMAZ.
ENGELLERİN
VE ZORLUKLARIN ÖNÜNDE
KENDİNİ GÖSTERİR.
ÇÜNKÜ YOLU DÜZLEŞTİREN
KARARSIZLIK DEĞİL,
İNANMAKTIR.

TASARIM MÜKEMMEL
BİÇİME DUYULAN AŞKTIR.
TEKNOLOJİ BÜYÜK FİKİRLERE
DUYULAN TUTKUDUR.
BU İKİSİ BİR ARAYA GELDİĞİNDE
KARAKTER ORTAYA ÇIKAR.

LÜKSÜN BİR RENGİ VAR MI?
PEKİ BİR BİÇİMİ?
YOKSA
OLAĞANÜSTÜ BİR
FELSEFEYİ ELLE
TUTULUR BİR DENEYİME DÖNÜŞTÜREN
BİNLERCE DETAYIN
ETKİLEŞİMİ Mİ?

YENİ UFUKLARI
GÖREN İLK KİŞİ
YOLDA
EN ÖNDE
İLERLEYENDİR.

KENDİNİZE İNANMAK İÇİN BÜYÜK LAFLARA
VEYA İŞLERE
İHTİYACINIZ YOKSA
TAMAMEN ÖZGÜN OLMANIN LÜKSÜYLE
KENDİNİZİ ŞIMARTABİLİRSİNİZ.

BİRÇOK KİMSENİN
UYUM SAĞLAMAK İSTEDİĞİ
BİR DÜNYADA,
HİÇBİR ENDİŞE
TAŞIMAMAK EN
BÜYÜK
LÜKSTÜR.

VİZYON

2
LÜKS, DUYGULARI
HAREKETE GEÇİRMELİ.

Modern mükemmelliği aramak ve
bulmak: BMW Group baş tasarımcısı
Adrian van Hooydonk en ayrıcalıklı
otomobiller segmentinin yeni
görünümü hakkında konuşuyor.

bileşenlerden rahatsız olmamalıdır.
Otomobilin iç tasarımı bir yaşam alanı
olarak görülmektedir. Mümkün olan
en yüksek kaliteyle çevrelenmiş
olmayı hedefler.

Bayerische Motoren Werke
adı altındaki modeller BMW
portföyünde yeni bir dünyanın
kapılarını açıyor. Çağdaş lüks
sizin için nedir?

Dış görünümde karşılaşılan en büyük
güçlük nedir?

Müşterilerimize kendilerinin lüksü
nasıl tanımlamaları gerektiğini
söylemek istemiyoruz ancak cazip,
farklı bir teklifte bulunmak istiyoruz.
Lüks algısı dünya çapında farklılık
gösterir. Ancak her yerde fark
edilebilen ortak görüş kişiye ait
zamanın öneminin artmasıdır.
Küreselleşen dünyada bu en değerli
varlık olarak öne çıkıyor.
Mükemmellik ve sadelik arzusu
mobilitede nasıl ifade edilmiştir?
Günümüzün mobil dünyasında
çeşitli ulaşım yöntemleriyle çok
daha fazla zaman geçiriyoruz.
Otomobiller artık tekerlekleri olan
evlere benziyor. İnsan, içindeyken
kendisini tamamen güvende
hissetmek istiyor. Dokunduğunuz
direksiyon veya sizi çevreleyen
malzeme mükemmel hissettirmeli
ve gözleriniz gereksiz çizgiler ve ayrı

Lüks dış dünyaya gerçekçi bir şekilde
yansıtılmalıdır. Bu “sofistike” sözcüğü
ile ifade edilir. Dünya genelinde dört
yerde, fikir açısından birbiriyle sürekli
bir rekabet içinde olan 700’den fazla
kişiden oluşan tasarım ekibimiz için
her detay önemlidir. Tasarım en üst
düzey kalite ve dayanıklılığı ifade
ederken aynı zamanda güçlü duygular
da uyandırmalıdır. Her anı anlamlı ve
güzel bir şekilde, yoğun bir biçimde
geçirebilmek için lüks bir ekosistem,
bir model ailesi inşa ediyoruz. BMW
ürün yelpazesinde çağdaş sedan
modelleri, şık ve sportif coupé
otomobiller gibi çeşitli ifade biçimlerinin
yanı sıra lüks bir ortam sunan
otomobiller de mevcuttur.
Yeni tasarımlarda çizgilerin azaltılması
dikkatleri çeken ortak bir unsurdur.
Tasarımda lüksü daha belirsiz kılarak
lüksü artırmak ister misiniz?
Bu şekilde tasarım daha sadeleşir,
daha modernleşir ve daha heyecan
verici hale gelir. İddialı bir yüzey oyunu

ön planda yer alırken dinamikler
otomobil gövdesi tarafından her
zamankinden daha fazla vurgulanır.
Otomobilin az sayıda, ancak keskin
çizgileri yüzeylerin grafik tasarımını
öne çıkarır. Otomobil BMW’ye özgü
sportif karakterinden hiçbir şey
kaybetmeden geniş yüzeylerle daha
güçlü, sade ve çekici görünüme
sahiptir. Tüm bunlar otomobilin her
bir detayı üzerinde ayrı ayrı çalışılması
sayesinde mümkün oldu. BMW’ye
göre, sürücünün daha ilk bakışta
nasıl bir deneyim yaşayacağı
hakkında fikir sahibi olmalı. Özellikle
büyük ve son derece lüks
otomobillerimizde dikkat çekici bir
görünüme ve iç tasarımda kendinizi
mümkün olduğunca iyi hissetmenize
büyük önem veriyoruz. Bu bir
özgürlük meselesidir ve bir
BMW’de kendinizi güvende
hissetmenizle ilgilidir.

DIŞ TASARIM
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TÜMÜYLE GÖRKEMLİ
VE KARAKTER SAHİBİ
DİNAMİK GÖRÜNÜM.
Herkesten ileride olmaya alışkınsanız BMW 7 Serisi
size en uygun otomobildir. Dik, kendinden emin ön
bölümü, simge haline gelmiş birbirine bağlı Böbrek
Izgaraları ve dar farların modern yorumuyla daha ilk
bakışta etkileyicidir. Ön rüzgarlıktan uzakta bulunan
ve hava girişlerini şık bir şekilde çevreleyen zarif kıvrıma
sahip hava kanatçıklarını hemen fark edeceksiniz. Coupé
benzeri şık tavan çizgisi yandan bakıldığında
BMW 7 Serisi’nin büyüleyici sportif karakterini öne
çıkarır. Dar bir ışık şeridiyle birbirine bağlanmış,
keskin biçimli stop lambaları ve detaylı bir tasarıma
sahip güçlü arka rüzgarlık bize şunu anlatır: Teknoloji
şiirsel kelimelerle anlatılabildiği gibi çizgiler, yüzeyler ve
kıvrımlarla da anlatılabilir.

İNCE TASARIMLI VE MAKSİMUM ETKİLİ FARLAR.
Eksiksiz bir tasarıma sahip ön farlar Böbrek Izgaralara doğru
belirgin bir şekilde düzleşir. Işık tüplerinin yan kısımlarındaki
dekoratif çizgiler derinliği ve kaliteyi öne çıkarır.

ÖN RÜZGARLIK İLE
İLK BAKIŞTA DİNAMİK ÖZELLİKLER.
Ön rüzgarlığın dış kısmında hafifçe kıvrımlanan hava kanatçıkları,
iddialı, belirgin ve son derece şık hava girişlerini çevreler.

ZARİF SİLÜET.
Yan kısımda yer alan dikey havalandırma BMW 7 Serisi’nin duruşunu
vurgular. Buradan çıkan krom bir şerit dik olarak yükselir ve arka
çamurluk davlumbazının ötesine uzanır. Böylece aynı zamanda
BMW 7 Serisi‘nin daha uzun ve şık yan görünümünü öne çıkar.

KENDİNDEN EMİN, GENİŞ ARKA BÖLÜM.
BMW 7 Serisi‘nin arka bölümü yolda son derece geniş ve kendinden
emin bir görünüme sahiptir.1, * Egzoz çıkışları etrafındaki yatay
bağlantılı krom şerit son derece şık bir görünüm yaratırken, yan
bölümlerin keskin konturları otomobilin sportif karakterini vurgular.
1
Opsiyonel donanım olarak sunulur.
* Bazı donanım özellikleri ve işlevlerinin kullanılabilirliği motor çeşitlerine veya ilave
seçeneklere bağlıdır. Pazar ve üretime göre kullanılabilirlik değişebilir. Koşullar,
standart ve opsiyonel donanım hakkında ayrıntılı bilgilere www.bmw.com adresinden
veya BMW Yetkili Satıcısı’ndan ulaşabilirsiniz.
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MODERN LİDER
OLMAK NE ANLAMA GELİYOR?
DÜNYAYI ŞEKİLLENDİRMEK VE İNSANLARA BAŞARIYLA LİDERLİK ETMEK İÇİN CESARETE İHTİYAÇ
VAR. KENDİNİZİ SORGULAYABİLME CESARETİ. AÇIK OLMA, EN KOLAYI İÇİN DEĞİL EN İYİSİ İÇİN YENİ
YÖNTEMLER ARAMA CESARETİ. VİZYONUNUN PEŞİNDEN GİTME CESARETİ. TIPKI BAŞARIYA
GİDERKEN KENDİ YOLLARINI SEÇEN BU ÜÇ “MODERN LİDER” GİBİ.

BODO JANSSEN

DİNLE

gelişimine yardımcı olmak için buradayım. “Zorunda” olmaktan
“istekli” olmaya doğru dönüşüm artık benim misyonum.“
Stajyerleriyle birlikte Zugspitze’de doğa yürüyüşü yapan
Janssen, onlarla Kilimanjaro’ya bile tırmandı. Janssen çok
daha zorlu olan son gezisini şöyle anlatıyor: “On stajyerle
birlikte Kutup Dairesinde iki hafta geçirdim. Çıraklığın ilk yılından
üçüncü yılına kadar tüm stajyerler oradaydı. 14 gün boyunca
başka insan görmedik. Gece çadırda uyuduk, Spitsbergen’deki
en yüksek dağa tırmandık ve birbirimize güvenmek zorunda
kaldık. Şimdi bu deneyimi günlük yaşantılarımıza taşıyoruz.
Beraber faaliyet gösterilecek platformlar ve fırsatlar
yaratmak istiyorum.”

Bodo Janssen 33 yaşında ailesine ait otel zincirini devraldığında
beş yıldızlı bir otel büyüklüğünde egosunu da beraberinde
getirdi. Babasının beklenmedik şekilde bir uçak kazasında
ölmesi sonucunda işi Janssen devralmak zorunda kalmıştı.
Görevine kendinden emin ve klasik bir şekilde yaklaştı.
Janssen kendi koşullarını zorla kabul ettirdi. Hiçbir itiraza
tolerans göstermedi. Sözü kanun yerine geçiyordu.
Alman Kuzey Denizi ve Baltık Denizi sahilindeki otel zincirinde
kötü sonuçlar alınıyor ve yeni çalışanlar kısa süre içinde istifa
ediyordu. Janssen 2010’da şirket içinde bir anket yaptırdı.
Janssen şoke edici sonuçlar hakkında şunları söylüyor: “Bodo
Janssen’den başka bir patrona ihtiyacımız var” ve “Balık
baştan kokar” en çok dile getirilen fikirlerdi. Başarısız bir
yöneticiydim.” Janssen liderlik tarzını değiştirmek zorunda
olduğunu anladı.
Manastıra girerek kendisini maneviyat ve yaşam sanatı
konularında kitapları olan Benedikten rahibi Anselm Grün’e
teslim etti. Manastırda Green‘in yardımıyla Janssen kendisini
derinden değiştiren sorunlara bir çözüm buldu. İki yıl boyunca
kendi şirketinde liderlik ve kurumsal kültür değişimini uygulamak
için çalıştı. O zamandan bu yana Janssen istikrarlı bir şekilde
ekibine odaklanarak kendini geliştirmeyi sürdürüyor ve şu
yorumda bulunuyor: “Yanlışlarınızın sonucunda da gelişebilirsiniz,
ben bunu deneyimledim. Çalışanlarımdan ne bekliyorsam ben
de buna örnek olmalıyım.”
Bugün 44 yaşında olan Janssen kendini çalışanlarının ortağı
ve koçu olarak görüyor. “İnsanlara hizmet ediyorum. Onların

Eylemleri sonunda meyvesini verdi. Hasta izinleri ve işten
ayrılmalar konusunda rekor düşüş elde edildi. Çalışan
memnuniyeti yüzde 80 arttı ve Janssen işveren olarak birkaç
kez “Upstalsboom” ödülünü kazandı. Örneğin kısa süre önce
geçekleştirilen “F.A.Z.” çalışmasına göre şirket otel sektöründe
“Almanya’nın en çok aranan işvereni” olarak değerlendiriliyor.
O zamandan beri satışlar her yıl arttı. Kuzey Almanya Emden’de
bulunan orta ölçekli şirket gruplarına ait 70 otel ve tatil tesisinin
rezervasyonları çok iyi seviyede, ayrıca buna Föhr adasındaki
otel de eklendi.

ANNA ROŠ

KORU
Sporda üstün başarı, diplomatik hizmet, birinci sınıf gastronomi.
Aslında bu üç çalışma alanının pek ortak yönü yok. Sloven
Ana Roš üçünde de yeteneğini kanıtladı. Yedi yaşında spor
kariyerine başlayan bu süper yetenek, Yugoslav kayak milli
takımına girdi. Bunun ardından ailesinin isteğiyle bir diplomat
olmak üzere Trieste’de eğitim alan Roš, beş dil biliyor. Daha
sonra eşiyle tanıştı ve eşinin ailesinin Slovenya dağlarındaki
Socca Vadisinde bulunan Hiša Franko adlı restoranında çalışmaya
başladı. Kendini kısa sürede bu yeni uğraşa kaptırdı ve daha
amatörken bunu şaşkınlıkla karşılayan ailesine baş aşçı olmak
istediğini söyledi.
Babası altı ay onunla konuşmadı; annesi ise bu işi utanç verici
buldu. Yine de Roš mesleğini bulmuştu ve tüm itirazların
üstesinden geldi.

Bir şeyi bu kadar çok isteyen herkes, hem kendinin hem de
ekibinin bu tutkuya kapılıp gitmesine engel olmalı. Ana Roš
daha erken bir aşamada zekice davrandı ve tutkusunun tehlikeli
yönünü kavradı. Roš bu konudan şöyle bahsediyor: “Eskiden
mutfağa ilk giren ve en son çıkan bendim ... Bugün durum
daha farklı.” Aynı zamanda çalışanlarını da bu tehditten koruyan
Roš şunları söylüyor: “Geçtiğimiz yıl ikisi de son derece hırslı
olan iki kadın işe aldık. İki ay sonra tükendiler ve bir noktada işi
bırakacaklarını biliyordum. Şunu düşünüyorduk: Onları nasıl
kurtarabiliriz? Şimdi bir çözüm var. İkisi de sabah vardiyasında,
sabah yemek hazırlıyor.”
İki çocuk annesi Roš şu an mutfağında 14 kişi çalıştırıyor. 45
yaşındaki Roš, personeli konusunda son derece titiz: “Benim
için en önemli şey herkesin takım oyuncusu olması! Tekniği
öğrenebilirsiniz ama sosyal zeka öğrenilemez. Benim mutfağımda
insanlar zamanlarının büyük bir kısmını kapalı bir alanda geçiriyor.
Başkalarına yardım etmeli, başkalarını dinlemeli ve kaygılarını
anlamalılar. Başka türlü olmaz.”
Bu arada genç kadınlarda da özellikle önem verdiği şöyle bir
gelişme gözlemlemiş: “Kızlar eskiden çok hırslıydı, kendilerini
çabuk, hatta çok çabuk kaybediyorlardı. Daha iyi olduklarını
göstermek zorunda hissediyorlardı. Bu durum bazı sorunlara
neden olabilir. Yeni nesil ise ne yapabileceğini biliyor. Çok
daha rahatlar.”

Kendi kendini yetiştiren bu kadın şef, çelik iradesiyle en ünlü

MARC NICHOLSON

İLETİŞİM KUR
Marc Nicholson kendinden emin bir şekilde şunları söylüyor:
“Konuşmak dünyayı değiştirebilir. Tüm büyük projeler
konuşmakla başlar.” Kanada’da doğup büyüyen ve 15 yıldan
uzun bir süredir Singapur’da yaşayan Nicholson iletişimin ne
anlama geldiğini daha çocukken deneyimlemiş. 12 yaşındayken
babası politikacıları, sanayicileri, finans uzmanlarını, sanatçıları
ve ilham veren sürpriz konukları Çarşamba günleri evlerindeki
masada bir araya getirdiğinde Nicholson da onlara katılırmış.
“Program zorluydu. 21:00’de başlayan tartışmalar 1:00’e kadar
devam ederdi.” Marc’ın konuşmaları dinlemesine ve katılmasına
izin verilirmiş, ertesi gün sabah kahvaltısında ise yaşananlar ev
içinde tartışılırmış. Bugün kendisi şundan emin: “Bu gibi tartışmalar
dünya barışına katkıda bulunuyor.”
Aile evinin kozmopolit ruhundan ilham alan Nicholson dünyaya
açıldı. Aktörlük yaptı, bir çağrı merkezini yönetti, Kıbrıs squash
takımına koçluk yaptı ve ABD Deniz Kuvvetleri Subay Okuluna
gitti. Sonrasında şu anda eşi olan ve ortak çalışma alanları zinciri
JustCo’nun CFO’su olan Jean Low ve iki çocuğu ile birlikte
yaşadığı Singapur’a taşındı.
Singapur’da misyonunu keşfetti. Güçlü kişilerin iyi fikirleri
olan kişilerle buluştuğu “Çarşamba Gecesi” düşüncesini
mükemmelleştiren özel bir kulüp yarattı. Singapur’daki bu yeni
kuruluşun adı geçen 36 yılda gerçekleşen toplantılara atıfta
bulunan “1880” oldu. 50 yaşındaki bu adam, “1880”de

dünyayı kurtarmak gibi nihai bir amaçla birbirinden farklı
karakterleri bir araya getirdi. “Kurulan her yeni işletme, her
belgesel, her yardım, her macera bir konuşmayla başlar.
İnsanlarla tanışmak ve nelerle uğraştıklarını öğrenmek
hoşuma gidiyor. Bu insanları hayallerini gerçekleştirebilecek
kişilerle bir araya getirebilirsem çok daha iyi.”
Nicholson, sosyal medyanın birçok insanın yüz yüze ilgi çekici
konuşmalar yapabilme yeteneğini elinden aldığını düşünüyor
ve şöyle diyor: “Sorunları gerçekten çözebilmenin tek yolu
bu.” Kulübünde bir araya gelen Modern Liderler bu yeteneklerini
kendileri, çalışanları ve dünya için geliştirme fırsatı bulabilmeliydi.

TASARIM VE ÖNE ÇIKANLAR – MAKALE: MODERN LİDERLİK

şefler arasına girdi. Restoranı, Avrupa’nın mutfak haritasında
kendine sağlam bir yer edindi. 2016’da “Chef’s Table” adlı
Netflix belgeselinde yer alan şef, uluslararası üne sahip oldu.
Bir yıl sonra İngiliz ticaret dergisi “Restaurant” tarafından
uluslararası gastronomi eleştirmenleri, aşçılar ve restoran
şefleri arasında yapılan bir ankette “Dünyanın En İyi Kadın
Şefi” seçildi. Bugün şefler, restoran eleştirmenleri ve yemek
sever turistler restoranına akın ediyor. Herkes 45 yaşındaki bu
kadının Slovenya’nın dağlık bölgelerinde yetişen ürünlerle
nasıl küçük mucizeler yarattığını görmek istiyor. Bu başarısında
sonra tekrar bir değerlendirme yapmak zorunda kalan Ana Roš
şunları söylüyor: “Kaliteyi daha da artırmak için restoranı daha
profesyonel hale getirmeye karar verdik.”

İÇ TASARIM
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İÇERİ GELİN.
OTURUN.
KENDİNİZİ İYİ
HİSSEDİN.
Buraya oturan herkes lüksün nasıl bir duygu olduğunu
bilir. Executive Lounge özelliğinin olağanüstü konforu
oturduğunuz andan itibaren sizi içine çeker. Kokpit ve
arka koltuklardaki masaj fonksiyonu rahatlayarak
gevşemenizi sağlarken, duyularınızı tamamen Sky
Lounge Panoramik cam tavandan görünen
manzaraya veya Ortam Aydınlatması ve kulakları
okşayan Bowers & Wilkins Diamond Surround Ses
Sistemine odaklayabilirsiniz. Bu sayede kısa veya
uzun tüm yolculuklar unutulmaz bir deneyim halini alır.

PANORAMIK CAM TAVAN / SKY LOUNGE, OTOMOBILIN
IÇ KISMINDA PARLAK, IŞIKLA DOLU BIR ATMOSFER SUNAR.

PANORAMİK CAM TAVAN / SKY LOUNGE İLE NET BİR
MANZARADAN DAHA FAZLASI.

HEM HERKESİN ÖNÜNDE
İLERLEMEK HEM DE LÜKSTEN
TAVİZ VERMEMEK İSTİYORSANIZ
BMW 7 SERİSİ SİZE EN UYGUN
OTOMOBİLDİR.
EXECUTIVE LOUNGE İLE OTURMAKTAN
DAHA ÖTE BİR DENEYİM.
Executive Lounge1, 2, * son derece geniş ayak bölümü, ayrı ayrı
ayarlanabilir koltuk ve sırtlık açısı, elektrikli olarak uzatılabilen ayak
dayaması gibi özelliklerle her sürüşü çok daha rahat ve verimli hale
getirecek tüm özelliklere sahiptir. Arka bölümde çok daha fazla alan
ve özellikle konforlu bir yatırma pozisyonu için ön yolcu koltuğu3
90 mm öne kaydırılabilir ve başlığı katlanabilir; bu sayede eksiksiz
bir yolculuk deneyimi sunulur.
Opsiyonel donanım olarak sunulur.
Yalnızca uzun aks aralıklı BMW 7 Serisi için sunulur.
Sınırlı fonksiyonlarla ön yolcu koltuğu.
4
M760Li xDrive modeli için standarttır.
* Bazı donanım özellikleri ve işlevlerinin kullanılabilirliği motor çeşitlerine veya ilave
seçeneklere bağlıdır. Pazar ve üretime göre kullanılabilirlik değişebilir. Koşullar, standart
ve opsiyonel donanım hakkında ayrıntılı bilgilere www.bmw.com adresinden veya BMW
Yetkili Satıcısı’ndan ulaşabilirsiniz.
1
2
3

Panoramik Cam Tavan / Sky Lounge1, 2 gündüz elektrikli olarak
bağımsız şekilde ayarlanabilen tüm koltuklar ile arkada yer alan
ayrıca kumanda edilebilen elektrikli yan perdeler sayesinde
aydınlık, ferah bir atmosfer yaratır. Geceleri yıldızlı bir gökyüzüne*
dönüşür. 15.000’in üzerinde ışık noktasıyla Ortam aydınlatması altı
rengiyle doğal ve özel bir atmosfer oluşturur1, 4.

YUMUŞATILMIŞ SES VE SAF SES KEYFİ. BOWERS &
WILKINS DIAMOND SURROUND SES SİSTEMİ.
Bowers & Wilkins Diamond surround ses sistemi diamond
tweeter hoparlörleriyle otomobildeki bütün koltuklarda olağanüstü,
stüdyo kalitesinde ses sunar. 16 adet, titizlikle konumlandırılmış
hoparlör büyüleyici bir ses deneyimi yaşatır. Hoparlörler ışıklıdır,
sistemin olağanüstü ses kalitesini görsel olarak öne çıkarır.

AKILLI KULLANIM
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Lüks aynı zamanda kendinizi her zaman güvende
ve emniyette hissetmektir. BMW 7 Serisi otomobillerde
güvenilir akıllı asistan seçenekleri her zaman yanınızdadır.
Yenilikçi kullanım seçenekleri sayesinde dokunma,
hareket ve sesle BMW’nizle rahatlıkla iletişime
geçebilirsiniz. Zorlu veya monoton sürüş koşularında
desteğe ya da yirmi dört saat hazır bekleyen bir
yardımcıya ihtiyacınız olursa konfor, güvenlik ve kişisel
ihtiyaçlarınızın yerine getirilmesi her zaman
BMW 7 Serisi’nin önceliğidir.

YENİLİKÇİ BİLGİ: YENİLİKÇİ İŞLETİM SİSTEMİYLE BMW
LIVE COCKPIT PROFESSIONAL.
Öğrenen navigasyon sistemine sahip yenilikçi
BMW Live Cockpit Professional BMW’ye özgü sürücü odaklı
yapının öne çıkan yeni özelliğidir. Tüm bilgiler, bir kontrol ekranı
ve bir gösterge ekranından oluşan görüntüleme düzeninde
cazip bir biçimde gösterilir. BMW İşletim Sistemi 7.0’ın kişisel
olarak yapılandırılabilen1 işletim konsepti sayesinde hareketler,
konuşma, dokunmatik ekran ve iDrive Butonu aracılığıyla sezgisel
şekilde kumanda etmek mümkündür. Kumanda biriminin
gelişmiş işlevselliği sayesinde uygulamalar gibi tüm dijital
hizmetler doğrudan* seçilebilir ve sistemin tamamı kişisel
tercihlere göre yapılandırılabilir. Genişletilmiş ekrana sahip
BMW Head-Up Display 1, 2 sürücünün dikkatini trafikten
ayırmadan bilgileri doğrudan sürücünün görüş alanı içine yansıtır.

BMW HAREKETE DUYARLI KUMANDA İLE BİR
İŞARETİNİZLE İSTEKLERİNİZ YERİNE GELSİN.
BMW Harekete Duyarlı Kumanda ile belirli işlevler tanımlanmış el
hareketleri ile çalıştırılabilir. Bazı işlemlere yönelik olarak sistem,
örneğin gelen bir aramanın kabul edilmesi veya reddedilmesi için,
“kaydırma” veya ‚işaret etme‘ gibi hareketleri veya sesin ayarlanması
için işaret parmağı ile yapılan dairesel hareketleri tanır.

Opsiyonel donanım olarak sunulur.
Polarize güneş gözlükleriyle BMW Head-up Display’deki bilgilerin okunurluğu sınırlı
olabilir. Gösterilecek içerik seçilen donanıma bağlıdır. Belirli öğelerin görüntülenmesi
için ilave opsiyonel donanım gereklidir.
* Bazı donanım özellikleri ve işlevlerinin kullanılabilirliği motor çeşitlerine veya ilave
seçeneklere bağlıdır. Pazar ve üretime göre kullanılabilirlik değişebilir. Koşullar,
standart ve opsiyonel donanım hakkında ayrıntılı bilgilere www.bmw.com adresinden
veya BMW Yetkili Satıcısı’ndan ulaşabilirsiniz.
1
2

TASARIM VE ÖNE ÇIKANLAR – AKILLI KULLANIM

LÜKS, HER ZAMAN
YANINIZDA.

MAKALE: BMW INDIVIDUAL “MERINO” TAM DERİ DÖŞEME

MAKALE: BMW INDIVIDUAL “MERINO” TAM DERİ DÖŞEME
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TASARIM VE ÖNE ÇIKANLAR – MAKALE: BMW INDIVIDUAL “MERINO” TAM DERİ DÖŞEME

KİŞİLİĞİNİZİ GÖSTERMENİN
EN İYİ YOLU.
MERINO DERİ DÖŞEMENİN ASİL GÖRÜNÜMÜNİN EŞİ BENZERİ YOKTUR. BMW INDIVIDUAL
MANUFAKTUR DERİ ATÖLYESİNİ ZİYARET EDEREK İÇ TASARIMIN NASIL TİTİZLİKLE
OLUŞTURULDUĞUNU GÖREBİLİRSİNİZ.
Ortama yumuşak bir ses yayılıyor. Münih’teki BMW Individual
Manufaktur kesim atölyesinde büyük bir parça amarone deri,
elektronik kesici tezgahı üzerinde hazır. Yüzeyin altında çalışan
bir hava giriş sistemi deriyi sabitliyor. Gottfried Nützl süreci
şöyle açıklıyor: “Bu sayede kesim sırasında kayma olmuyor.”
Deri atölyesinin yöneticisi, sonucun en üst düzey talepleri
karşılaması için neyin gerektiğini çok iyi biliyor. Birinci kalite
malzeme ve kusursuz işçilik olmazsa olmazlarımız.
Kullanılan deri, tabakhanede ince işçiliğin tüm kuralları göz
önünde bulundurularak işlenmiştir. İşlem ham malzemenin
seçimiyle başlar. Premium kalitede “Merino” deri elde etmek
için yalnızca özel sığır ırklarına ait büyük boğa derileri kullanılır.
BMW’nin birlikte çalıştığı tabakhaneler Michigan’da
Southfield, Avusturya’da Freiberg ve Aşağı Saksonya’da
Hehlen’de bulunur. Bu tesislerde ham malzeme, yapay
kabartma ya da yüzey kaplama işlemi kullanmadan son
derece ince, dayanıklı doğal deriye dönüştürülür. Doğal
tabaklama işlemi aynı zamanda deriyi hacimli, yumuşak ve
nefes alır hale getirir.

Renklendirme sırasında tabakhane çalışanları özellikle hassas
bir işlem gerçekleştirir. Tamburlu boyama işlemi sırasında
“Merino” deri, saatler süren işlemler sonucunda arzu edilen
esnekliğini kaybetmeden tamamen boyanır. Gottfried Nützl
malzemenin yüksek kalitesi hakkında şu yorumda bulunuyor:
“Bu deri otomobilin kullanım ömrü boyunca güzelliğini
korur,” diyor.
Kesim tezgahının üstüne yerleştirilen bir kamera, derinin
konturlarını tam olarak yakalar ve bu veriyi kesicinin
bilgisayarına gönderir. Bir BMW 740Li Sedan’a ait dört başlık
ve dört yan panelin deri parçalarının şekilleri tarandı. Bilgisayar
bu şekilleri deri üzerinde düzenler, böylelikle çok az miktarda
kayıp olur. Öncesinde deri ustası özel bir kalem kullanarak deri
üzerinde kusurların hala mevcut olduğu yerleri işaretler.
Bilgisayar otomatik olarak bu bölümü dışarıda bırakır. Nützl
şöyle diyor: “Deri doğal bir üründür, bu da her zaman
kusurların olabileceği anlamına geliyor. Ancak kusurlu
bölümleri otomobillerimizde kullanmıyoruz. Yalnızca kusursuz
parçaları işliyoruz.”

Bir deri ustasının sanatı kesme becerisidir.
Ekranı son bir kez kontrol eden Gottfried Nützl kesiciyi
çalıştırıyor. Makine keskin bıçağıyla deri üzerinde hareket
ederek şekilleri tam olarak kesiyor. Daha sonra kıvrımlı dikiş
çizgisi oluşturulacak deri parçalarının köşelerine çok sayıda
küçük üçgenler kesiliyor. Gottfried Nützl süreci şöyle açıklıyor:
“Bu kesimlere Knips diyoruz.” Kesilen deri parçalarından
birini bükerek kıvrım oluşturan Nützl sözlerine şöyle devam
ediyor: “Şekle sokarken kırışmaması için malzemenin bir
kısmını çıkarıyoruz.”
Derinin bir sonraki durağı dikiş atölyesi. Bir deri koltuk 40 kadar
farklı parçadan oluşuyor. Bunlar özel dikiş makineleri kullanılarak
elde dikkatle birleştiriliyor. Deri direksiyonlar bile elde dikiliyor.
Gottfried Nützl şöyle diyor: “Bu tip bir işi yapacak robot yok.
Bu yüzden hala her şey bizim işçiliğimize bağlı.” Yalnızca simetrik
kapitone dikişler veya havalandırmalı derideki küçük hava delikleri
tamamen makinede gerçekleştiriliyor.

Nützl şöyle diyor: “Gövde rengine ek olarak, deri döşemenin
rengi de kişiliğinizi yansıtmak için en iyi fırsatı sunuyor.” BMW
Individual Manufaktur, BMW Individual tarafından sunulan
standart donanımın da ötesine geçen özel tasarım talepleri
için çalışıyor. Gottfried Nützl ve çalışma arkadaşları başlıklara
işlenmiş aile amblemlerinden özel renk kombinasyonuna sahip
koltuklara ve iç kaplamada elmas kullanımına kadar dünya çapında
müşterilerin taleplerine özel çözümler ve eşsiz iç tasarımlar
sunuyor. BMW Individual Manufaktur, bahçenizdeki kiraz
ağacından üretilen kaplamalardan ışıklı kapı eşiğine size özel
olarak yazılan isimlere kadar her şeyi mümkün kılıyor.
Kesiciden henüz çıkan amarone deri parçaları başlıklara
dikilmeden önce otomobil sahibinin adının baş harfleriyle
beyaz renkte nakış işleniyor. Kişiselleştirme burada en
mükemmel halini alıyor.

VİZYON

3
YENİLİKÇİLİKLE İFADE
EDİLEN DUYGU.

Düşünceler oluşturuldu, fikirler detaylı
şekilde tartışıldı ve bilgi sınırlarına kadar
zorlandı. Yenilikçi teknolojiler geliştirildi,
konfor ve verimlilik artırıldı ve performans
seviyesi yükseltildi. Ancak tüm bunlar bilgi,
beceri ve öncü ruhu öne çıkarmak yerine
özel bir duygu olan sürüş keyfini elle
tutulabilir hale getirmeyi amaçladı .
Teknoloji bir duygu halini aldı –
Bayerische Motoren Werke.
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SÜRÜŞ ASİSTANI

BMW Personal CoPilot’tan akıllı asistanlar,
Bayerische Motoren Werke tarafından sunulan tüm
otomobillerde mevcuttur. Bu fonksiyonlar sürüşle
ilgili her türlü durumda sizi destekler, güvenliği ve
konforu artırır. Bu sayede önünüzde uzayıp giden
yola içiniz rahat bir şekilde bakabilir ve eşsiz sürüş
keyfine odaklanabilirsiniz. Bugün, yarın ve gelecekte
Bayerische Motoren Werke tarafından sunulan sürüş
asistan sistemleri teknik açıdan nelerin mümkün
olduğunu belirler ve güvenilir bir yol arkadaşı olarak her
zorluğu güvenle aşmanızı sağlar.

GERİ SÜRÜŞ ASİSTANI İLE USTACA GERİ MANEVRA.

GEREKTİĞİNDE YANINIZDA:
PROFESYONEL SÜRÜŞ ASİSTANI.
Profesyonel Sürüş Asistanı1, 2, *, kritik veya monoton sürüş
koşullarında en uygun konforu ve maksimum güvenliği sunar.
Sistem şunları içerir: Dar yerlerde destek dahil Direksiyon ve Şerit
Kontrol Asistanı, Şerit Değiştirme ve Acil Durdurma Asistanı, yerel
tehlike uyarısı ve aktif yandan çarpışma koruma özellikli Şeritte Tutma
Yardımının yanı sıra diğer güvenlik fonksiyonları.

Geri Sürüş Asistanı1, * dar, dolambaçlı geçişlerle zahmetsiz biçimde
başa çıkar. 35 km/sa’e kadar hızlarda ilerlerken sürülen son 50 m’lik
mesafeyi kaydeder. Geri manevra sırasında gerekirse direksiyonu
devralır ve aynı yolu otomatik olarak izler.

UZAKTAN PARK FONKSİYONU İLE EN DAR YERLERDE
BİLE MUTLULUĞU HİSSEDİN.
BMW 7 Serisi otomobili park ederken de en ince detayına kadar
yenilikçi karakterini yansıtır. Sürücü BMW 7 Serisi Uzaktan Park1, *
Fonksiyonunu kullanarak BMW Ekranlı Anahtar üzerinden verdiği
komutlarla dışarıdan manevra yaparak otomobili park edebilir. Bu
sayede dar park yerlerine bile rahatlıkla park edilebilir.
Opsiyonel donanım olarak sunulur.
Bu fonksiyonun çalışması, karanlıkta, siste veya parlak ışık yansıması sırasında sınırlı olabilir.
* Bazı donanım özellikleri ve işlevlerinin kullanılabilirliği motor çeşitlerine veya ilave
seçeneklere bağlıdır. Pazar ve üretime göre kullanılabilirlik değişebilir. Koşullar, standart
ve opsiyonel donanım hakkında ayrıntılı bilgilere www.bmw.com adresinden veya BMW
Yetkili Satıcısı’ndan ulaşabilirsiniz.
1
2

HIZ LİMİTİ ASİSTANI İLE SINIRLIYKEN
BİLE MAKSİMUM SÜRÜŞ KEYFİ.
Otomatik Hız Limiti Asistanı1, *, aktif cruise control fonksiyonunu
gelecek hız limitlerine göre dinamik olarak uyarlar. Bunlar
navigasyon sistemi tarafından olası rota boyunca belirlenir ve
kamera ile kontrol edilir. Sağlanan bilgi tüm filo tarafından sürekli
olarak güncellenir.

YENİLİK VE TEKNOLOJİ. – SÜRÜŞ ASİSTANI

DİKKAT
DAĞITMADAN DESTEKLER.
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BAĞLANTI VE HABER-EĞLENCE

Herkesten ileride olmak ve yine de dünyayla bağlantıda
olmayı mı istiyorsunuz? Bağlantı ve haber/eğlence
söz konusu olduğunda Bayerische Motoren Werke
modayı izlemez ancak standartları belirler.
BMW ConnectedDrive ile nerede olursanız olun
optimum şekilde bağlanırsınız ve istediğiniz zaman
eksiksiz iletişim, bilgi ve eğlenceye sahip olursunuz.
Buna ek olarak kişisel mobilite asistanı BMW Connected
aynı zamanda otomobilinizden uzaktayken akıllı telefon
aracılığıyla size eşlik eder ve günlük hayatınızda sizi
destekler, çünkü eşsiz sürüş keyfi siz daha otomobilinize
binmeden önce başlar ve otomobilinizden indiğinizde
sona ermez.

BMW INTELLIGENT PERSONAL ASSISTANT.
Anlaşılmak aslında çok kolay. BMW Intelligent Personal Assistant*,
“Hey BMW” gibi basit bir sesli komuta yanıt verir ve BMW 7 Serisi
ile doğal bir etkileşimi mümkün kılar. Kendisini kişisel ihtiyaçlarınıza
göre uyarlayan bu dijital asistan, kullanım açısından çok yönlüdür.
Otomobiliniz*, danışmanlık hizmetleri1, *, navigasyon fonksiyonları
konusunda1, * bilgi almak, haber/eğlence sisteminin* kullanımı ya
da sesli olarak ruh halinize1, * uygun bir ortamın devreye sokulması
gibi her talebinizde BMW Intelligent Personal Assistant sayesinde
BMW 7 Serisi her zaman yanınızdadır.

1
Opsiyonel donanım olarak sunulur.
* Bazı donanım özellikleri ve işlevlerinin kullanılabilirliği motor çeşitlerine veya ilave
seçeneklere bağlıdır. Pazar ve üretime göre kullanılabilirlik değişebilir. Koşullar,
standart ve opsiyonel donanım hakkında ayrıntılı bilgilere www.bmw.com adresinden
veya BMW Yetkili Satıcısı’ndan ulaşabilirsiniz.

YENİLİK VE TEKNOLOJİ. – BAĞLANTI VE HABER/EĞLENCE

EN İNCE DETAYINA KADAR
BAĞLANTILI.
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YENİLİK VE TEKNOLOJİ. – BAĞLANTI VE HABER/EĞLENCE

BAŞTAN SONA OLAĞANÜSTÜ:
BAĞLANTILI NAVİGASYON.
Sizi her adımınızda destekleyen Bağlantılı Navigasyon fonksiyonları
sayesinde hedefinize güvenle ulaşın. Bu sayede otomobil, kişisel
rotalarınızı öğrenmenin yanı sıra size yola çıkacağınız en uygun zamanı
hatırlatır ve Gerçek Zamanlı Trafik Bilgisi (RTTI) sayesinde trafik
durumuna göre size en hızlı ve en rahat rotayı önerir. Ek olarak ilgi
çekici noktaları otomobilinizin konforunda düzenleyebilirsiniz. Müsait
park yerlerinin bulunması, rezervasyonu ve hatta ödeme işlemleri
de son derece kolay hale gelir.

HER DUYGU İÇİN DOĞRU RUH HALİ:
EXPERIENCE MODLARI.
Yoldayken abartısız lükse ya da üretkenliğe önem veriyor musunuz?
Executive Modu veya Expressive Modu gibi Experience Modları ile
duyularınızı ruh halinize uygun, mükemmel bir ortamda harekete
geçirebilirsiniz. Tüm yapmanız gereken “Hey BMW. Expressive
Modunu başlat.” demektir.1, *

BMW YETKİLİ SATICISINI ZİYARET ETMEYE GEREK
KALMADAN HER ZAMAN GÜNCEL: UZAKTAN YAZILIM
YÜKSELTME.
BMW’nizin en son yazılımla güncellenmesini ister misiniz? Uzaktan
Yazılım Yükseltme ile BMW’niz* her zaman yeni gibi kalır. Yükseltmeler
tıpkı akıllı telefonunuzdaki gibi şebeke sinyali aracılığıyla havadan
gerçekleştirilir. Bu yöntemle otomobilinizin diğer fonksiyonları
da etkinleştirilebilir.

1
Opsiyonel donanım olarak sunulur.
* Bazı donanım özellikleri ve işlevlerinin kullanılabilirliği motor çeşitlerine veya ilave
seçeneklere bağlıdır. Pazar ve üretime göre kullanılabilirlik değişebilir. Koşullar,
standart ve opsiyonel donanım hakkında ayrıntılı bilgilere www.bmw.com
adresinden veya BMW Yetkili Satıcısı’ndan ulaşabilirsiniz.
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KONFOR VE İŞLEVSELLİK

BOWERS & WILKINS DIAMOND SURROUND SES SİSTEMİ¹ OTOMOBİLİN
HER KOLTUĞUNDA STÜDYO KALİTESİNDE SES DENEYİMİ SUNAR.

Bayerische Motoren Werke tarafından sunulan
otomobiller sınırsız sürüş keyfinin yanı sıra özellikle
gelişmiş bir ulaşım keyfi anlamına da gelir.
Çevrenizdeki her şey maksimum konfora ve
maksimum işlevselliğe yönelik olarak tasarlanır.
Otomobile bindiğinizde sizi karşılayan atmosferik
aydınlatma tasarımından üst düzey ses sisteminin
kusursuz sesine ve comfort koltuklardaki masaj
fonksiyonu gibi keyifli sürprizlere kadar buradaki her
şey günlük bir yolculuğu olağanüstü bir deneyime
dönüştürmek için tasarlanmıştır.

ÖZEL ESANSLI ORTAM İKLİMLENDİRME
İLE YOLCU BÖLÜMÜNDE ÖZEL BİR KOKU.
Özel Ortam İklimlendirme özelliği1, *, koku dağıtım fonksiyonu ve
hava iyonizasyonu fonksiyonundan oluşur. Tümü otomobil için özel
olarak oluşturulan sekiz koku arasından seçim yapılabilir.

ARKA KOLTUK EĞLENCE/iDRIVE.
Vitality Programı’nın yanı sıra çeşitli eğlence fonksiyonlarıyla iki
renkli ekran1, Blu-ray oynatıcı ve HDMI bağlantısı içeren arka koltuk
eğlencesi deneyimi arka koltuklarda en iyi eğlenceyi size sunar.
Çoklu sistem arayüzü harici cihazların da bağlanabilmesini mümkün
kılar. Sistem, BMW Touch Command aracılığıyla çalışır.

ARKA KOLTUK SIRTLIĞINA ENTEGRE ÇIKARILABİLİR BMW INDIVIDUAL
COOLING BOX¹, * İLE İÇECEKLERİNİZ SOĞUK KALIR.

1
Opsiyonel donanım olarak sunulur.
* Bazı donanım özellikleri ve işlevlerinin kullanılabilirliği motor çeşitlerine veya ilave
seçeneklere bağlıdır. Pazar ve üretime göre kullanılabilirlik değişebilir. Koşullar,
standart ve opsiyonel donanım hakkında ayrıntılı bilgilere www.bmw.com adresinden
veya BMW Yetkili Satıcısı’ndan ulaşabilirsiniz.

YENİLİK VE TEKNOLOJİ – KONFOR VE İŞLEVSELLİK

TÜM DUYULARINIZLA
DENEYİMLEYİN.
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VİZYON

4
HEDEFLERİNİZE
YALNIZCA KENDİ
YOLUNUZDAN
ULAŞABİLİRSİNİZ.

Elde üretilmiş, ayrıcalıklı ve özel
malzemeler. Renkler, yüzeyler ve şekiller
üzerinde topladığı bakışlar kadar
kişiseldir. Fikirler ve beklentiler ödün
vermeksizin karşılanır ve hatta ötesine
geçilir. Duygu tasarımın sonucudur:
Bayerische Motoren Werke.
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BMW INDIVIDUAL.
B İ R E Y S E L L İ Ğ İ N YA N S I M A S I .

BMW Individual yazısını taşıyan eşik, özellikle kapılar açıldığında seçkin
bir zevki gözler önüne serer. BMW Individual 'Merino' deri döşeme ile
birlikte BMW Individual’ın mükemmellik iddiasını net bir şekilde vurgular.

BMW Individual Piano siyah iç kaplama, BMW Individual için seçilen malzemelerin ayrıcalıklı
doğasını ve uygulanan titiz işçiliği öne çıkarır. Lale ağacından üretilen çok katlı kaplama, koyu
piano cilayla tamamlanır ve ardından arzu edilen derinlikli parlaklık elde edilinceye kadar parlatılır.

Her şey en başından beri kusursuz olduğunda, BMW Individual dünyasındasınız
demektir. Aklınıza gelen her şey burada mümkündür, çünkü burada tek sınır sizin
zevkiniz ve hayal gücünüzdür. Olağanüstü, özel donanım seçenekleri arasından
tercihinizi yapın veya BMW 7 Serisi otomobilinizi tamamen kendi arzunuza göre
tasarlayın. BMW Individual’da size ait bir BMW 7 Serisi hayaliniz gerçek oluyor!

BMW 7 Serisi için sunulan BMW Individual mat renkler ipeksi parlaklığı ve ilk bakışta dikkatleri üzerine toplayan karakteriyle diğerlerinden ayırt edilmenizi
sağlar. Bu yalnızca çok katmanlı kaplama işlemi dahilinde gerçekleştirilen özel pigment uygulamasıyla mümkündür. Temeli metalik bir katman oluşturur.
Bunun üzerine mat cila uygulamasıyla özel bir görünüm elde edilir. Sonuç olarak burada gösterilen özel BMW Individual Metalik Gümüş/Frozen Dark
renkte iddialı bir şekilde öne çıkan ipeksi mat bir yüzey elde edilir.
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S E Ç K İ N B İ R Z E V K L E İ FA D E E D İ L E N
GÖRKEM. BMW 7 SERİSİ YENİ BİR
I Ş I K A LT I N D A O R TAYA Ç I K I YO R .
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DONANIM – DIŞ TASARIM RENKLERİ DÜNYASI

HANGİ RENK SİZE SÜRÜŞ
KEYFİ VERİYOR?
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BMW INDIVIDUAL

DIŞ TASARIM RENKLERİ DÜNYASI
Metalik Gri/Bernina Amber Efekti mi, yoksa Metalik Kırmızı/Royal Burgundy mi?
Metalik Gri/Donington mı, yoksa Metalik Siyah/Azurite mi? Yeni BMW 7 Serisi, iddialı renk
paleti seçenekleriyle sizi şımartacak. Hangi rengi seçerseniz seçin tutku ve karakteri
öne çıkaracak çığır açan bir tasarım ve kesintisiz dinamikleri elde edersiniz.
 STANDART DONANIM

 Metalik WA83 Buzul Gri.2

 WA89 Metalik Mavi / Imperial.*

 BMW Individual C3Z
Metalik Mavi/Tanzanite

 BMW Individual C36
Metalik Gri/Dravit

 BMW Individual C47 Metalik Siyah/Azurite

 BMW Individual C46 Metalik
Kahverengi/Almandine

 OPSİYONEL DONANIM.

 Opak U668 Siyah.

 Opak U300 Alp Beyazı.1

 BMW Individual Metalik
Gri/Frozen Arctic özel gövde rengi.

 BMW Individual Metalik
Kahverengi/Frozen Dark özel gövde rengi.

 Metalik M475 Safir Siyah.2

 WA72 Metalik Gri/Cashmere.

 BMW Individual X1C Metalik
Kırmızı/Aventurine

 BMW Individual metalik parlak
Beyaz özel gövde rengi.

 Metalik WA90 parlak efektli Sophisto Grisi.*

 Metalik WA96 Beyaz / Mineral2

 BMW Individual Saf Metal
Gümüş özel gövde rengi.

 BMW Individual Metalik
Gri/Frozen Dark özel gövde rengi

 BMW Individual Metalik
Beyaz/Frozen özel gövde rengi

 BMW Individual Metalik
Gri/Cashmere özel gövde rengi

M SPORT PAKET

 C25 Metalik Kırmızı/Royal Burgundy*

 Metalik C27 Metalik Gri/Arctic*

 C3E Metalik Gri/Bernina Amber Efektli2

 Metalik M416 Karbon Siyahı.3

[ BMW Tasarlayıcı ] Kendinize ait kişiselleştirilmiş BMW otomobilinizi yaratmak için Tasarlayıcı’yı kullanın. Tüm mevcut motor, renk ve donanım seçenekleri arasında tercihinizi yapabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için: www.bmw.com.tr
[Renk örnekleri] Bu renkler, renk ve malzemeler hakkında bir ön fikir vermeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte basılı dış tasarım, döşeme ve kaplama renkleri versiyonlarının tüm durumlarda
orijinallerinin renk görünümünü birebir yansıtamayabileceği gözlemlenmiştir. Bu nedenle renk tercihlerinizi belirlemek için Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınıza danışmanızı tavsiye ederiz.
Size orijinal renkleri göstermekten ve özel talepleriniz konusunda size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaklardır.

1
2
3

M Sport paket için standarttır.
Aynı zamanda M Sport paket için opsiyonel olarak sunulur.
Yalnızca M Sport paketle birlikte sunulur.

 C28 Metalik Gri/Donington3

* Bazı donanım özellikleri ve işlevlerinin kullanılabilirliği motor çeşitlerine veya ilave
seçeneklere bağlıdır. Pazar ve üretime göre kullanılabilirlik değişebilir. Koşullar, standart
ve opsiyonel donanım hakkında ayrıntılı bilgilere www.bmw.com adresinden veya BMW
Yetkili Satıcısı’ndan ulaşabilirsiniz.
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İNCE, YUMUŞAK, KALİTELİ... BU YALNIZCA BAŞLANGIÇ.

TİTİZLİKLE YERLEŞTİRİLMİŞ METAL DESEN¹, *, BMW 7 SERİSİ’Nİ AYRI
BİR KONUMA YERLEŞTİREN İÇ TASARIM İŞÇİLİĞİNİ ÖNE ÇIKARIR.

Olağanüstü renk ve karakterle geniş dikişli özel 'Nappa'
deri koltuklar1, *, kapı kol dayamalar, ön merkez konsol
ve Executive Lounge1, * donanımıyla birlikte arka
merkez koltuğu içerir. Çarpıcı dikişlerle öne çıkarılan
Konyak rengiyle iç tasarım zarif bir görünüm verirken,
metal desenli Amerikan Meşesi ahşap iç kaplama1, *
yalnızca en yüksek kalitede malzeme kullanıldığını
açıkça gösterir.

GENİŞLETİLMİŞ DİKİŞLİ KONYAK RENGİNDE ÖZEL 'NAPPA' DERİ¹, *
ÖZEL BİR LÜKS DUYGUSUNU YANSITIR. YUMUŞAK ZARAFETİ VE
ŞEKLİ SİZİ ARKANIZA YASLANIP RAHATLAMAYA DAVET EDER.

1
Opsiyonel donanım olarak sunulur.
* Bazı donanım özellikleri ve işlevlerinin kullanılabilirliği motor çeşitlerine veya ilave
seçeneklere bağlıdır. Pazar ve üretime göre kullanılabilirlik değişebilir. Koşullar,
standart ve opsiyonel donanım hakkında ayrıntılı bilgilere www.bmw.com adresinden
veya BMW Yetkili Satıcısı’ndan ulaşabilirsiniz.
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LÜKS BİR AYRICALIK
HAVASI.
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ŞIKLIK VE ZAMANSIZLIĞIN
USTALIK ESERİ.

DERİ, AÇIK KAHVE, ALCANTARA VE ADRENALİN

DUMAN BEYAZI İLE BİRLİKTE PİANO SİYAH KAPLAMA

Modern görünüm hiç bu kadar lüks olmamıştı.
BMW Individual Duman Beyazı 'Merino' deri döşeme1, *,
siyah detaylı örgü fitiller ve geniş dikişleriyle özel bir
atmosfer yaratırken tüm dikkatleri üzerine çeker. İç
kaplamalar bununla belirgin bir kontrast oluşturur.
BMW Individual Piano Siyah kaplamayla modern bir
ortama, her yolculuğu çok daha keyifli hale getiren
lüks vurgular eklenir.

BMW INDIVIDUAL PARLAK AÇIK KAHVE, SİYAH, KIRMIZI AHŞAP İÇ
KAPLAMANIN ÖZEL DOKUSU DİKKATLERİ ÇEKEN RENKLERİYLE
BİRLİKTE İÇ TASARIMIN ZARAFETİNİ ÖNE ÇIKARIR.

BMW INDIVIDUAL DUMAN BEYAZI 'MERINO' DERİ DÖŞEME,
MODASI GEÇMEYEN, PARLAK VE BERRAK BİR GÖRÜNÜME
SAHİPTİR. SON DERECE YUMUŞAK DERİSİ VE YÜKSEK
HASSASİYETLİ İŞÇİLİĞİYLE ETKİLEYİCİDİR.

BMW INDIVIDUAL PIANO SİYAH İÇ KAPLAMA BİRKAÇ KAT CİLAYLA
KAPLANMIŞ LALE AĞACINDAN SİYAH RENKLİ AHŞABA UYGULANIR
VE DERİN BİR PARLAKLIĞA ULAŞANA DEK PARLATILIR.

Antrasit Alcantara tavan döşemesinin1, * altında lüks
dolu bir dünya ve sportif bir karakter göze çarpıyor.
BMW 7 Serisi’nin iç tasarımı, BMW Individual Amarone
'Merino'1, * deri döşeme ile BMW Individual Açık
Kahve, Siyah, Kırmızı parlak ahşap kaplamanın1
kendinden emin kombinasyonu kendine özgü,
ayrıcalıklı bir dokunuşa sahip bir görünüm yaratır.

BMW INDIVIDUAL AMARONE 'MERINO' DERİ DÖŞEMENİN DERİN VE
KARAKTERİSTİK RENGİ, KENDİNDEN EMİN BİR İFADEYLE İÇ TASARIMA
ŞIK BİR HAVA KATAR.

1
Opsiyonel donanım olarak sunulur.
* Bazı donanım özellikleri ve işlevlerinin kullanılabilirliği motor çeşitlerine veya ilave
seçeneklere bağlıdır. Pazar ve üretime göre kullanılabilirlik değişebilir. Koşullar,
standart ve opsiyonel donanım hakkında ayrıntılı bilgilere www.bmw.com adresinden
veya BMW Yetkili Satıcısı’ndan ulaşabilirsiniz.
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TASARIMLA İFADE EDİLEN
LÜKS ATLETİK KARAKTER.
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İÇ TASARIM RENKLERİ DÜNYASI

 Alüminyum süslere sahip Parlak 'Fineline'
ahşap kaplama.*

 Parlak 'Fineline' ahşap kaplama.

 Gri tanecikli kavak ahşap kaplama1, 4

 Metal kakmalı Amerikan Meşesi
ahşap kaplama*

 Parlak metal efektli Siyah 'Fineline'
ahşap kaplama.1, 4, *

 Parlak metalik gri tanecikli kavak
ahşap kaplama4, *

 Kakmalı tanecikli dişbudak kestane
ahşap kaplama

İster metal desenli koyu Amerikan Meşesi ahşap iç kaplamayla bir araya
getirilen özel Konyak renginde 'Nappa' deri olsun, isterseniz bir
başka özel kombinasyon olsun, renkler ve malzemeler arasındaki uyumlu
etkileşim tüm yolculuklarda yol arkadaşınız olacak.
 STANDART DONANIM

 OPSİYONEL DONANIM.

BMW INDIVIDUAL DERİ

 BMW Individual 'Merino' deri döşeme
ZBF2 Amarone*

 ZBFQ Fiona Kırmızısı BMW Individual
'Merino' deri döşeme*

DERİ

 LCCY Canberra Beji 'Dakota' deri,
Canberra Beji iç tasarım rengi

 LCDQ Canberra Beji 'Dakota' deri,
Canberra Beji/Koyu Kahverengi iç
tasarım rengi

 ZBFU Duman Beyazı, ince yapılı
BMW Individual tam 'Merino' deri,
siyah iç tasarım rengi.*

 ZBKS Kaşmir Beji, BMW Individual
'Merino' deri döşeme*

 LCEW Fildişi Beyazı 'Dakota' deri,
Siyah iç tasarım rengi

 'Dakota' deri LCMY Mocha,
Siyah iç tasarım

 BMW Individual 'Merino' deri döşeme
ZBSW Siyah*

 BMW Individual 'Merino' deri döşeme
ZBTQ Tartufo*

BMW INDIVIDUAL TAVAN DÖŞEMESİ

 'Dakota' deri LCRI Konyak,
Siyah iç tasarım

 'Dakota' deri LCSW Siyah,
Siyah iç tasarım.

 NACY Canberra Beji genişletilmiş
kaplamayla özel 'Nappa' deri,
Canberra Beji iç tasarım rengi1, *

 NADQ Canberra Beji genişletilmiş
kaplamayla özel 'Nappa' deri, Canberra
Beji/Koyu Kahverengi iç tasarım rengi1, *

 BMW Individual tavan kaplaması 775
Antrasit4, *

 BMW Individual tavan döşemesi 776
Alcantara Antrasit1, *

 NAEW Fildişi Beyazı genişletilmiş
kaplamayla özel 'Nappa' deri,
Siyah iç tasarım.1, *

 NAFZ Zagora Beji genişletilmiş
kaplamayla özel 'Nappa' deri,
Siyah iç tasarım1, *

 NAMI Siyah genişletilmiş kaplamayla
özel 'Nappa' deri, M fitil vurgusu2, *

 NAMY Mocha genişletilmiş kaplamayla
özel 'Nappa' deri, Siyah iç tasarım1, *

 BMW Individual tavan döşemesi XD5
Alcantara Smoke Beyaz*

 BMW Individual tavan döşemesi XD5
Alcantara Oyster*

 BMW Individual tavan döşemesi XD5
Alcantara Tartufo*

BMW INDIVIDUAL İÇ KAPLAMALAR

 NARI Konyak genişletilmiş kaplamayla
özel 'Nappa' deri, Siyah iç tasarım1, *

 NASW Siyah genişletilmiş kaplamayla
Özel 'Nappa' deri, Siyah iç tasarım1, *

 Kontrast dikiş ve NMMY Mocha
genişletilmiş kaplamayla özel 'Nappa' deri,
Siyah iç tasarım3, *

 Kontrast dikiş ve NMRI Konyak
genişletilmiş kaplamayla özel 'Nappa' deri,
Siyah iç tasarım3, *

 Individiual Piano siyah iç kaplama

1
2

Uzun veya kısa süreli normal kullanım dahi döşemede geri dönülmez hasara yol açabilir. Bu durum özellikle renk bırakan kumaştan yapılmış kıyafet kullanımından kaynaklanabilir.
İç tasarım rengi seçilen deri rengine bağlıdır.

3
4

 BMW Individual okaliptüs düz dokulu
parlak Duman Kahverengi ahşap kaplama

M760Li xDrive modeli için standarttır.
M Sport Paket ile birlikte ve M760Li xDrive modeli için özel olarak sunulur.
Dikişli genişletilmiş yüzeyler (kapı kol dayamalar, koltuk minderi yüzeyleri, merkez konsol)
M Sport paket ile birlikte standart olarak sunulur.

 BMW Individual parlak ahşap kaplama/açık
kahve, siyah, kırmızı

* Bazı donanım özellikleri ve işlevlerinin kullanılabilirliği motor çeşitlerine veya ilave
seçeneklere bağlıdır. Pazar ve üretime göre kullanılabilirlik değişebilir. Koşullar, standart ve
opsiyonel donanım hakkında ayrıntılı bilgilere www.bmw.com adresinden veya BMW Yetkili
Satıcısı’ndan ulaşabilirsiniz.
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TARZINIZI YANSITMANIN
EN KİŞİSEL YOLU.
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İÇ KAPLAMALAR

62
63

730i | 730Li

740i | 740Li
740Li xDrive

750i xDrive |
750Li xDrive

M760Li
xDrive

730d | 730Ld
730d xDrive |
730Ld xDrive

740d xDrive |
740Ld xDrive

750d xDrive |
750Ld xDrive

745e | 745Le
745Le xDrive

Ağırlık

730i | 730Li

740i | 740Li
740Li xDrive

750i xDrive |
750Li xDrive

M760Li
xDrive

730d | 730Ld
730d xDrive |
730Ld xDrive

740d xDrive |
740Ld xDrive

750d xDrive |
750Ld xDrive

745e | 745Le
745Le xDrive

–13 | –13

–13 | –13
(–)13

(10,6 –11,1) |
(10,6 –11,1)

(13,3 –13,8)

6,1– 6,9 |
6,6 –7,3
(6,2 –7,0) |
(6,6 –7,4)

(6,8 –7,5) |
(6,8 –7,5)

(7,1–7,6) |
(7,2 –7,7)

2,0 – 2,3 |
2,0 – 2,4
(2,3 – 2,8)

EU6d-temp

EU6d-temp

EU6d-temp

EU6d-temp

EU6d-temp

EU6d-temp

EU6d-temp

EU6d-temp

–13 | –13

–13 | –13
(–)13

(241– 253) |
(242 – 254)

(303 – 315)

160 –182 |
172 –192
(162 –183) |
(173 –194)

(177–195) |
(177–196)

(186 – 200) |
(187– 203)

45 – 53 | 44 – 54
(53 – 64)

–

–

–

–

–

–

–

17,4 –18,3 |
17,6 –18,3
(18,0 –19,3)

78

78

78

78

78

78

78
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225/60 R17 Y

225/60 R17 Y

245/45 R19 Y

245/40 ZR20 Y
275/35 ZR20 Y

225/60 R17 Y

245/50 R18 Y

245/50 R18 Y

245/50 R18 Y

7,5J x 17

7,5J x 17

8,5J x 19

8,5J x 20
10J x 20

7,5J x 17

8J x 18

8J x 18

8J x 18

Hafif alaşım

Hafif alaşım

Hafif alaşım

Hafif alaşım

Hafif alaşım

Hafif alaşım

Hafif alaşım

Hafif alaşım

Yakıt tüketimi3, 4

Yüksüz ağırlık AB (xDrive)1

kg

1790 | 1840

1835 | 1880
(1935)

(2040) | (2075)

(2295)

1900 | 1945
(1955) | (2005)

(1990) | (2025)

(2035) | (2075)

2070 | 2110
(2160)

İzin verilen maksimum ağırlık
(xDrive)

kg

2385 | 2445

2445 | 2500
(2555)

(2640) | (2675)

(2840)

2510 | 2560
(2560) | (2625)

(2605) | (2645)

(2640) | (2690)

2655 | 2670
(2705)

670 | 680

685 | 695
(695)

(620)

685 | 690
(680) | (695)

(680) | (690)

660 | 635
(620)

(750) | (750)

–

750 | 750
(750) | (750)

(750) | (750)

(750) | (750)

–|–
(–)

İzin verilen yük (xDrive)

kg

(675) | (675)

(690) | (695)

İzin verilen römork yükü,
frensiz (xDrive)2

kg

– [–]

750 | 750
(750)

İzin verilen römork yükü,
frenli, maks. %12 eğim2/
maks. % 8 eğim (xDrive)2

kg

– [–]

2100/2100
[2100/2100]
([2300/2300])

2300/2300 |
2300/2300

–

2100/2100 |
2100/2100
(2100/2100) |
(2100/2100)

2300/2300 |
2300/2300

2300/2300 |
2300/2300

–|–
(–)

l

515

515

515

515

515

515

515

420

Bagaj kapasitesi

Ortalama (PHEV ağırlıklı)

litre/
100 km

Egzoz emisyonu standardı
(tip onaylı) (xDrive)
Ortalama CO2 emisyonu
(PHEV ağırlıklı) (xDrive)

gr/km

Enerji tüketimi
(ECAC ağırlıklı) (xDrive)12

kWsa/
100 km

Yakıt deposu kapasitesi,
yaklaşık

l

Jantlar/lastikler

BMW TwinPower Turbo motor3
Silindir/valf
Hacim

DONANIM – TEKNİK BİLGİLER

TEKNİK
VERİLER.

cm3

Maks. güç/motor devri

kW (bg)/
dev/dk

Azami tork/motor devri

Nm/dev/
dk

4/4

6/4

8/4

12/4

6/4

6/4

6/4

6/4

1998

2998

4395

6592

2993

2993

2993

2998

265/
5000 – 6500

340/
5500 – 6500

530/
5500 – 6000

585/
5250 – 5750

211– 265/4000

320/4400

400/4400

286/
5000 – 6000

Lastik boyutları
Jant boyutu
Malzeme

400/1550 – 4500 450/1500 – 5200 750/1800 – 4600 850/1600 – 4500 620/2000 – 2500 680/1750 – 2250 760/2000 – 3000 450/1500 – 3500

eDrive Motor
Maks. güç

kW (bg)

–

–

–

–

–

–

–

113

Maks. tork

Nm

–

–

–

–

–

–

–

265

kW (bg)

–

–

–

–

–

–

–

3946

Nm

–

–

–

–

–

–

–

6007

kWsa

–

–

–

–

–

–

–

Li-Ion/10,43

Elektrikli menzil (EAER)10, 11

km

–

–

–

–

–

–

–

50 – 45 | 50 – 44
(45 – 41)

Elektrikli şehir içi menzil
(EAER şehir)10, 11

km

Güç çıkışı
Sistem torku

Lityum iyon yüksek gerilimli batarya
Batarya tipi/net batarya
kapasitesi

Şarj süresi (BMW Wallbox
ile AC Hızlı şarj) 9

sa

BMW 7 SERİSİ SEDAN

BMW 7 SERİSİ SEDAN UZUN AKS ARALIĞI

50 – 47 | 50 – 47
(48 – 42)
–

–

–

–

–

–

–

yaklaşık 3,4

Arkadan itişli

Arkadan itiş
(dört çeker)

(dört çeker)

(dört çeker)

Arkadan itiş
(dört çeker)

(dört çeker)

(dört çeker)

Arkadan itiş
(dört çeker)

8-ileri Steptronic

8-ileri Steptronic
(8-ileri Steptronic)

(8-ileri
Steptronic)

(8-ileri Steptronic
Sport)

8-ileri Steptronic
(8-ileri Steptronic)

(8-ileri
Steptronic)

(8-ileri
Steptronic)

8-ileri Steptronic
(8-ileri Steptronic)

Güç aktarımı
Çekiş tipi (xDrive)
Standart şanzıman (xDrive)
Sürüş performansı
Azami hız (xDrive)

km/sa

2505 | 2505

2505 | 2505
(250)5

(250)5 | (250)5

(250)5, 8

2505 | 2505
(250)5 | (250)5

(250)5 | (250)5

(250)5 | (250)5

2505 | 2505
(250)5

Azami elektrikli hız (xDrive)

km/sa

–

–

–

–

–

–

–

1405 | 1405
(140)5

6,2 | 6,3

5,5 | 5,6
(5,1)

(3,8)

6,1 | 6,2
(5,8 –7,3) | (5,9)

(4,6) | (4,7)

5,2 | 5,3
(5,1)

0 –100 km/sa arası hızlanma
(xDrive)

sn

(4,0) | (4,1)

(5,3) | (5,4)

1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

EC yüksüz ağırlık, standart donanıma sahip otomobilleri gösterir ve ilave donanımı içermez. Yüksüz ağırlığa % 90 oranında dolu depo ve 75 kg ağırlığında sürücü dahildir. Opsiyonel donanım
otomobilin ağırlığını, yükünü ve otomobilin aerodinamikleri üzerinde etkisi varsa azami hızını etkileyebilir.
Römorkun gerçek toplam ağırlığı, maksimum çekme yükü göz önünde bulundurularak maksimum römork yükünü aşmamalıdır.
Benzinli motorların performans değerleri RON 98 yakıt kullanan otomobiller için geçerlidir. Yakıt tüketimi verileri , 2007/715 AB Mevzuatı’na uygun referans yakıtları kullanan otomobiller için
geçerlidir. Kurşunsuz RON 91 ve maksimum % 10 (E10) etanol içeriğine sahip daha yüksek RON değerine sahip yakıtlar da kullanılabilir. BMW RON 95 kurşunsuz süper benzin kullanılmasını
tavsiye etmektedir.
Belirtilen yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu ve enerji tüketimi verileri, şu anda yürürlükte olan (AB) 715/2007 sayılı Avrupa Birliği Mevzuatı tarafından belirlenen ölçüm yöntemlerine göre
belirlenmiştir. Veriler Almanya’daki temel donanıma sahip bir otomobile atıfta bulunur ve ifade edilen mesafeler seçilen jant ve lastik boyutlarına ve opsiyonel donanıma göre farklılık gösterir.
Bu otomobiller için vergi ve otomobille ilgili diğer ücretlerin hesaplanmasında yine CO2 emisyonunu temel alan burada belirtilenler dışındaki değerler kullanılabilir. Versiyon 13/01/2020
Elektronik olarak sınırlanmıştır.
Sport modunda.
Kalkış Kontrolü modu.
M Sürücü Paketi ile birlikte azami hız 305 km/sa’e yükselir.
Yerel elektrik alt yapısına bağlıdır. Şarj süresi şarjın % 100 kapasitede dolması anlamına gelir.
Menzil çeşitli faktörlere bağlıdır. Özellikle kişisel sürüş stili, rota, dış sıcaklık, ısıtma/klima, ön şartlandırma gibi özelliklere bağlı olarak değişiklik gösterir.
EAER (tüm elektrikli menzile eşdeğer).
ECAC (şarj harcayan elektrik tüketimi).
Bu motor tipi bütün ülkelerde sunulmaz. Daha fazla bilgi için lütfen Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınız ile iletişime geçin.

Bu medyada gösterilen modeller BMW AG tarafından Almanya pazarı için
üretilen otomobillere ait donanım ve yapılandırma seçeneklerini (standart
ve opsiyonel) gösterir. Medyanın son yayın tarihi olan 11/12/2019’dan sonra
ya da diğer pazarlara özel gereklilikler uyarınca, farklı modellere ait standart
ve opsiyonel donanımlarda ve yapılandırma seçeneklerinde değişiklikler
olabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınız ile
bağlantıya geçin. Tasarım ve donanımda değişiklik yapılabilir.
Elbette her otomobil uzun bir kullanım ömrünün ardından ekonomik
şekilde geri dönüşüme yönelik olarak tasarlanır. Otomobilinizin kullanım
ömrünün sonuna ilişkin daha fazla bilgiyi www.bmw.de/recycling
web sitesinde bulabilirsiniz.
© BMW AG, Münih, Almanya. BMW AG, Münih’in yazılı izni olmadan
kısmen veya tamamen kopyalanamaz.
411 007 030 80 1 2020 CB. Almanya’da basılmıştır 2020.

BMW 750Li xDrive PURE EXCELLENCE DIŞ TASARIM:
BMW TwinPower Turbo 8 silindirli benzinli motor, 530 bg, 20 inç Çok kollu, stil 777,
Bicolor hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle, metalik Gri/Bernina Amber Efektli gövde
rengi, Konyak rengi genişletilmiş kaplamalı/dikişli 'Nappa' özel deri comfort koltuklar,
metal desenli Amerikan Meşesi ahşap iç kaplama.
BMW 745e M SPORT:
BMW TwinPower Turbo 6 silindirli benzinli ve elektrikli motor (plug-in hybrid), Sport
Modunda 394 bg, M Sport, 20 inç, Yıldız kollu, Stil 817 M, M hafif alaşım jantlar, karma
lastiklerle, metalik Beyaz/Mineral gövde rengi, genişletilmiş içeriğiyle BMW Individual
Parlak Siyah Dış Kaplama, Siyah genişletilmiş kaplama ve M fitilleriyle özel 'Nappa'
deri comfort koltuklar, parlak metal efektli Siyah 'Fineline' ahşap iç kaplama.

