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YENİ BMW 5 SERİSİ.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER.

Donanım

Yeni BMW Katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Uygulamayı artık akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

■ Standart donanım
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□ Opsiyonel donanım

□ M Sport donanım, otomobile daha sportif bir hava katıyor. Dıştaki
ve içteki birçok detayla belirginleştirilen görünüme ek olarak M Sport,
sürüş keyfini de artırıyor. Örneğin M Sport süspansiyon* ve M Aerodi
namik sürüş dinamiklerini dikkat çekici biçimde iyileştiriyor.

□ Luxury Line otomobilin şık yanını gösterir. Parlak Kromdan şık
tasarım öğeleri iç tasarıma ayrıcalıklı bir görünüm kazandırır. Bu şık
izlenim iç tasarımda da mevcuttur. Burada birinci sınıf deri döşemeler
ve yüksek kalitede iç kaplamalar lüks kavramını karakterize eder.

□ BMW’nizin en son yazılımla güncellenmesini ister misiniz?
Uzaktan Yazılım Güncelleme ile, BMW'niz her zaman güncel kalsın*.
Güncellemeler, akıllı telefonlarda olduğu gibi kablosuz olarak yüklenir.
Bu yöntemle otomobilinizin diğer fonksiyonları da etkinleştirilebilir.

□ Sürücü ve ön yolcu için comfort koltuklar aktif başlıklara* sahiptir
ve çeşitli şekillerde elektrikli olarak ayarlanabilir. Sırtlığın üst bölümü,
sırtlık genişliği, kalça desteği ve başlık yüksekliği bağımsız olarak
ayarlanabilir. Donanım ayrıca sürücü ve ön yolcu için bel desteği ve
hafıza işlevini de içerir.

□ BMW Individual Parlak Siyah Dış Kaplamada yer alan siyah renkli
donanımlar1 şunlardır: Parlak Siyah Böbrek Izgarası çerçevesi ve
çubukları ile Siyah Krom egzoz çıkışı kaplamaları.

□ Lazer uzun huzme modunda BMW Laserlight* maksimum 650 m’ye
kadar mesafeyi, yani geleneksel farlara göre yaklaşık iki kat daha uzağı
aydınlatır. Karanlıkta daha iyi görüş güvenliği önemli ölçüde artırır.
Fardaki mavi vurgular ve "BMW Laser" yazısı otomobilin teknolojik
standartlarını ve sportifliğini vurgular.

□ Yüksek performanslı M Sport
frenler*, M yazılı özel parlak
kırmızı fren kaliperleri ve olağa
nüstü frenleme performansı ile
öne çıkar.

□ Otomobilinizin anahtarını mı
arıyorsunuz? artık ihtiyacınız
yok. Dijital Anahtar3, *, akıllı
telefonunuzdadır ve bunu arka
daşlarınızla paylaşabilirsiniz.

□ BMW Live Cockpit Professional*, 12,3 inç Kontrol Ekranı ve tamamen
dijital 12,3 inç gösterge ekranı olmak üzere iki adet yüksek kaliteli ekran
içerir.

□ BMW’nizi alıştığınız gibi kullanmaya devam ederken akıllı telefon
unuzun özelliklerinden de mahrum kalmayın. Akıllı telefon entegrasyonu2, *
sayesinde otomobiliniz akıllı telefon ve otomobil arasındaki kablosuz
bağlantı aracılığıyla Apple CarPlay ve Android Auto fonksiyonlarını
destekler. Bu sayede alıştığınız fonksiyonları ve çeşitli uygulamaları
otomobilinizin içinde kullanabilirsiniz.

□ Geri Vites Destek Asistanı* ileri doğru maksimum 35 km/sa hızla
kat ettiğiniz son 50 m’lik mesafeyi kaydederek gerekirse geriye doğru
gidebilir. Böylece direksiyonla uğraşmanıza gerek kalmadan otomobilin
çevresini kontrol edebilirsiniz.

□ “Hey, BMW. Sen kimsin?” BMW'niz aynı zamanda kişisel asistanınız
olsa harika olmaz mıydı? BMW Intelligent Personal Assistant* ile
BMW’nizle iletişim kurun. Sizi tanır, her gün daha iyi hale gelir ve her
durumda yardımcı olur. Etkinleştirmek için size özel bir sözcük de
atayabilirsiniz. Bu özellik, otomobiliniz hakkında her şeyi açıklayabilir ve
BMW’nizi çok daha iyi tanımanıza yardımcı olur.

□ Profesyonel Sürüş Asistanı4, *, kritik veya sıkışık trafikte sürüş koşulla
rında en uygun konforu ve güvenliği sağlıyor. Sürüş Asistanının içeriğine
ek olarak gelişmiş Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı, Şerit Değiştirme
ve Acil Durum Durdurma Asistanı ve aktif yandan çarpışma koruması
özellikli Şeritte Tutma Asistanı sunuluyor.

3

1
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Yalnızca M550i xDrive and M Sport donanımıyla sunulur.
Otomobilin içinde akıllı telefon entegrasyonu daimi olarak sunulur. Apple CarPlay® ve
Android Auto® sisteme dahildir. Android Auto® bağlantısı yalnızca bir BMW Live Cockpit
ile birlikte gerçekleştirilir. Gelecekteki olası teknik gelişmeler (ör. cep telefonlarında)

nedeniyle, Apple CarPlay® veya Google Android Auto® hizmetinin kullanılabilirliği kalıcı
olarak garanti edilemez. CarPlay®, Apple Inc’in ticari markasıdır. Android Auto®, Google
LLC’nin ticari markasıdır.

4

Ön gereklilik bir BMW ConnectedDrive hesabı ve uyumlu bir akıllı telefondur. Uyumlu
olmayan akıllı telefonlara sahip müşteriler için yüksek kaliteli bir Anahtar Kart tedarik
edilir. Akıllı telefonunuzun uyumluluğu gibi BMW Dijital Anahtar hakkında daha fazla
bilgi www.bmw.com/digitalkey adresinde mevcuttur.
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.tr adresinden veya
BMW Yetkili Satıcısı’ndan ulaşabilirsiniz.

GÖVDE RENKLERİ.

Donanım

Yeni BMW Katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Uygulamayı artık akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

■ Standart donanım
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□ Opsiyonel donanım

BMW INDIVIDUAL

□ Opak 300 Alp Beyazı1

■ Opak 668 Siyah

□ A96 Metalik Beyaz/Mineral

□ A83 Metalik Gri/Glacier

□ BMW Individual metalik
parlak Beyaz özel gövde rengi. 2

□ BMW Individual Metalik
Beyaz/Frozen özel gövde rengi2

□ BMW Individual Saf Metal
Gümüş özel gövde rengi. 2

□ C2Y Metalik Mavi/
Bluestone. 2

□ C3E Metalik Gri/Bernina
Amber Efektli2

□ Metalik A90 Metalik Gri/
Sophisto2

□ Metalik 475 Safir Siyah2

□ BMW Individual Metalik Mat
Gri/Cashmere özel gövde
rengi2

□ BMW Individual Buzul Koyu
Gümüş özel gövde rengi2

□ BMW Individual C5E Metalik
Gri/Alvite2

M SPORT PAKET

□ C1M Metalik Mavi/Phytonic2

[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

□ BMW Individual C3Z Metalik
Mavi/Tanzanite2

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

□ BMW Individual X1C Metalik
Kırmızı/Aventurine2

M Sport donanımı ve M550i xDrive ile birlikte standart olarak sunulur.
M Sport donanımı ve M550i xDrive için de opsiyonel olarak sunulur.
Yalnızca M Sport donanımı ve M550i xDrive için sunulur.

□ Metalik 416 Karbon Siyah3

İÇ TASARIM SEÇENEKLERİ.

Donanım

Yeni BMW Katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Uygulamayı artık akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

KUMAŞ

SENSATEC

DERİ

Aşağıdakilerle sunulur:

■ Standart donanım

İÇ KAPLAMALAR

Aşağıdakilerle sunulur:

BMW INDIVIDUAL
DERİ

Aşağıdakilerle sunulur:

22 | 23

□ Opsiyonel donanım

Aşağıdakilerle sunulur:

■ Temel donanım

'Junction' Kumaş
BYAT Antrasit

□ Temel donanım
□ Luxury Line
□ M Sport paket

'Dakota' LCFI Fildişi
Beyazı deri, kontrast
renkte özel dikiş/deri fitil

■ Temel donanım

Parlak Krom şeritli koyu
mat Oksitlenmiş Gümüş
iç kaplamalar

□ Temel donanım
□ Luxury Line
□ M Sport paket

BMW Individual
"Merino" ZBFU Duman
Beyazı deri döşeme*

■ M Sport paket

'Rhombicle'/Alcantara
HRAT Antrasit kumaş

□ Temel donanım
□ Luxury Line
□ M Sport paket

'Dakota' LCRO Konyak
deri, kontrast renkte
özel dikiş/deri fitil

□ Temel donanım
□ Luxury Line
□ M Sport paket

Parlak Krom şeritli
alüminyum ince kesim
iç kaplama

□ Temel donanım
□ Luxury Line
□ M Sport paket

BMW Individual
"Merino" deri döşeme
ZBCR Karamel*

□ Temel donanım
■ Luxury Line
□ M Sport paket

'Dakota' LCFK Siyah
deri, Siyah kontrast
renkte özel dikiş/deri
fitil.

■ M Sport paket

Parlak Krom şeritli
Alüminyum Rhombicle
Smoke Gri iç kaplama

□ Temel donanım
□ Luxury Line
□ M Sport paket

BMW Individual
"Merino" deri döşeme
ZBTQ Tartufo*

□ M Sport paket

Siyah 'Dakota' LCNL
deri, mavi kontrast dikiş

□ Temel donanım
□ Luxury Line

Parlak Krom şeritli
parlak siyah iç kaplama

Aşağıdakilerle sunulur:
□ Temel donanım
□ Luxury Line
□ M Sport paket

Sensatec KHFY
perfore Canberra Beji

BMW INDIVIDUAL İÇ
KAPLAMALAR

Aşağıdakilerle sunulur:

□ Temel donanım
□ Luxury Line
□ M Sport paket

Sensatec KHRI
perfore Konyak

□ Temel donanım
□ Luxury Line
□ M Sport paket

'Dakota' Deri LCSW
Siyah*

□ Temel donanım
□ Luxury Line
□ M Sport paket

Parlak Krom şeritli
'Fineline' Cove ahşap
kaplama

□ Temel donanım
□ Luxury Line
□ M Sport paket

Parlak Krom şeritli
BMW Individual açık
kahve ahşap kaplama*

□ Temel donanım
□ Luxury Line
□ M Sport paket

Sensatec KHSW
perfore Siyah

□ Temel donanım
□ Luxury Line
□ M Sport paket

Kontrast renkte özel
dikiş/deri fitil ile LZFI
Fildişi Beyazı Özel
'Nappa' deri*

□ Temel donanım
■ Luxury Line
□ M Sport paket

Parlak Krom şeritli
'Fineline' Ridge ahşap
kaplama

□ Temel donanım
□ Luxury Line
□ M Sport paket

Parlak Krom şeritli
parlak mürdüm eriğikahverengi renkte
BMW Individual ahşap
kaplama*

□ Temel donanım
□ Luxury Line
□ M Sport paket

Özel 'Nappa' LZNI
Mocha deri, kontrast
renkte özel dikiş/deri
fitil*

□ Temel donanım
□ Luxury Line
□ M Sport paket

Parlak Krom şeritli
açık gözenekli dişbudak
ahşap kaplama

□ Temel donanım
□ Luxury Line
□ M Sport paket

Parlak Krom şeritli
Piano Siyah BMW
Individual iç kaplama*

□ Temel donanım
□ Luxury Line
□ M Sport paket

Özel 'Nappa' LZFK
Siyah deri, kontrast
renkte özel dikiş/deri
fitil*

□ Temel donanım
□ Luxury Line
□ M Sport paket

Parlak Krom şeritli
tanecikli kavak ahşap
kaplama

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 döşeme rengine bağlıdır.

* 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.tr adresinden veya
BMW Yetkili Satıcısı'ndan ulaşabilirsiniz.

JANTLAR VE LASTİKLER.

ORİJİNAL BMW AKSESUARLARI VE
BMW M PERFORMANCE PARÇALARI.

Yeni BMW Katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Uygulamayı artık akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

1
2

■ Standart donanım

□ Opsiyonel donanım

○ Ön ayak bölümüne tam oturur, neme ve toza karşı koruma
sağlar. Siyah tasarım iç tasarımı
ideal şekilde tamamlar.

□ 18 inç, Çok kollu, stil 619 hafif
alaşım jantlar, 8Jx18, 245/45
R18 lastiklerle.

□ 18 inç, W kollu, stil 632 hafif
alaşım jantlar, 8Jx18, 245/45
R18 lastiklerle.1

□ 18 inç, Çift kollu, stil 662 M,
Orbit Gri, M hafif alaşım jantlar,
karma lastiklerle, parlak işlenmiş, önde 8J x 18 245/45 R18
lastikler, arkada 9J x 18 275/40
R18 lastikler. 2

□ 19 inç, Çok kollu, stil 633 hafif
alaşım jantlar, 8Jx19, 245/40
R19 lastiklerle.1

○ BMW üniversal kablosuz şarj
istasyonu sayesinde akıllı telefon otomobil dışında da kablo
gerekmeden rahatlıkla şarj
edilebilir.

○ Bir müdahale olması durumunda son derece hassas tamamen HD kamera otomobilin
önündeki ve arkasındaki durumu otomatik olarak kaydeder.

□ Runflat özellikte Koyu Gri 19
inç V Kollu stil 635 hafif alaşım
jantlar, önde 245/40 R19 lastiklerle 8J x 19, arkada 275/35 R19
lastiklerle 9J x 19.

□ 19 inç, W Kollu, stil 663
parlak işlenmiş, Koyu Gri hafif
alaşım jantlar, run-flat karma
lastiklerle, önde 245/40 R19
lastiklerle 8J x 19, arkada
275/35 R19 lastiklerle 9J x 19.

□ 19 inç, Y kollu, stil 845 M,
Bicolor Siyah, M hafif alaşım
jantlar, karma lastiklerle, parlak
işlenmiş, önde 8J x 19 245/40
R19 lastikler, arkada 9J x 19
275/35 R19 lastikler. 2

□ 19 inç, Y kollu, stil 845 M,
Siyah, M hafif alaşım jantlar,
karma lastiklerle, önde 8J x 19
245/40 R19 lastikler, arkada
9J x 19 275/35 R19 lastikler. 2

○ Güçlü bir duruş sergileyen
karbon fiberden M Performance
ön tampon altı rüzgarlık, ideal
aerodinamik özellikler sunar ve
son derece ayrıcalıklı bir biçimde otomobilin kaslı duruşunu
öne çıkarır. Ödün vermeyi reddeden herkes için benzersiz bir
motor sporları görünümü sunar.

○ M Performance Böbrek Izgaraları ile tarzınızı yansıtın. M Performance
Böbrek Izgarası çerçeveleri elde üretilmiş premium karbon fiber malzemeden yapılır, ızgarada ise ekstra sağlam plastik malzeme kullanılmıştır. Otomobilin ön kısmında görsel olarak öne çıkan bir özellik olarak şık,
sportif ve bağımsız bir görünüm sağlar.

□ 20 inç, Çift kollu, stil 668 M,
Metalik Gri/Cerium M hafif
alaşım jantlar, karma ve runflat lastiklerle, parlak işlenmiş,
önde 8J x 20 245/35 R20
lastikler, arkada 9J x 20 275/30
R20 lastikler.3

□ 20 inç, Y kollu, stil 846 M,
Bicolor Siyah, M hafif alaşım
jantlar, karma ve run-flat lastiklerle, parlak işlenmiş, önde 8J x
20 245/35 R20 lastikler, arkada
9J x 20 275/30 R20 lastikler.4

□ 20 inç, BMW Individual aerodinamik jantlar 1001 I Siyah 3D,
karma ve run-flat lastiklerle,
parlak işlenmiş, önde 8J x 20
245/35 R20 lastikler, arkada
9J x 20 275/30 R20 lastikler.

Yalnızca Luxury Line ile birlikte sunulur.
Yalnızca M Sport paketle birlikte sunulur.

3
4

Yalnızca M550i xDrive modeli için sunulur.
Yalnızca M550i xDrive and M Sport donanımıyla sunulur.

○ M Performance Iconic Glow Böbrek Izgaraları, otomobile benzersiz
bir cazibe katar. LED ışıklar, otomobile binişten kalkışa ve kontağın kapatılmasından otomobili kilitlemeye kadar BMW Böbrek Izgaraları ve
otomobilin önündeki alana ayrıcalıklı bir şıklık katar.

Yenilikçi iç ve dış tasarım, iletişim ve bilgi, taşıma ve bagaj bölümü çözümlerini keşfedin.
Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınız, size tüm Orijinal BMW Aksesuarları ve BMW M
Performance Parts ürünleri portföyü hakkında bilgi vermekten mutluluk duyacaktır Daha
fazla bilgi için lütfen www.bmw.com.tr adresini ziyaret edin

Donanım

○ Çarpıcı özellikler: Alcantara
kaplama kavrama bölümlerine
sahip spor direksiyon daha
doğrudan ve tepkisel bir sürüşe
yönelik olarak mükemmel bir
his ve tutuş sağlar.
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○ Aksesuarlar

○ Kendi evinizdeki benzin istasyonu gibi düşünebileceğiniz
BMW Wallbox Plus ile BMW’nizi
çabuk, güvenli ve rahat bir
şekilde birkaç saatte şarj edebilirsiniz. BMW Wallbox Plus’ın
kullanımını bir erişim kartı aracılığıyla yönetebilme seçeneği
de mevcut.

○ Karbon fiber M Performance
çarpıcı dış ayna kapakları, otomobilin son teknoloji karakterini
vurgular ve otomobile atletik ve
bireysel bir stil kazandırır.

○ 20 inç, M Performance hafif
alaşım jantlar, dövme, mat
Siyah Bicolor, görünür kısımları
frezelenmiş ve parlatılmıştır.
Run-flat lastiklerle birlikte jant
ve lastik seti.

TEKNİK VERİLER.

Lastik boyutları
Jant boyutu
Malzeme

cm3
kW (bg)/
dev/dk
kW (bg)
Nm/
dev/dk

4/4
1597
125 (170)/
5000–6000
–
250/
2000–4700

4/4
1998
185 (252)/
5200–6500
–
350/
1450–4800

4/4
1998
120–140 (163–190)/
4000
+8 (11)
400/
1750–2500

kW (bg)
Nm
kW (bg)
Nm

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

kWsa
km
km
sa

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

225/55 R17 Y
7,5 J x 17
Hafif alaşım

225/55 R17 Y
7,5 J x 17
Hafif alaşım

1606

1631

1868

2126

1606

1631

1868

2126

1497

Lityum iyon yüksek gerilimli batarya
Batarya tipi/net batarya kapasitesi
Elektrikli menzil (EAER)4, 5
Elektrikli şehir içi menzil (EAER şehir)4, 5
Şarj süresi (BMW Wallbox ile AC hızlı şarj)6

225/55 R17 Y
7,5 J x 17
Hafif alaşım

Jantlar/lastikler

977

530

eDrive motor
Maks. güç
Maks. tork
Güç çıkışı
Sistem torku

6,0
–
EU6d
156
66

977

Azami tork/motor devri

7,0
–
EU6d
160
68

1497

2000/2000

l

litre/100 km
kWsa/100 km
–
gr/km
l

1497

kg

Ortalama (PHEV ağırlıklı) (xDrive)
Enerji tüketimi (ECAC ağırlıklı)8, 9
Egzoz emisyonu standardı (tip onaylı)
Ortalama CO2 emisyonu (PHEV ağırlıklı) (xDrive)
Yakıt deposu kapasitesi, yaklaşık,

1034

1655
2250
670
750

1034

Maks. güç/motor devri
Hafif hybrid teknolojisiyle birlikte

7,8
–
EU6d
177
68
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Tüketim3, 7 - Bütün motorlar EU6 standardına uygundur
kg
kg
kg
kg

BMW TwinPower Turbo motor3
Silindir/valf
Hacim

520d xDrive11

1750 (1810)
2345 (2405)
670 (670)
750 (750)
2000/2000
(2000/2000)
530

530i xDrive11

1700 (1755)
2305 (2360)
680 (680)
750 (750)
2000/2000
(2000/2000)
530

BMW 5 SERİSİ SEDAN.

Ağırlık
Yüksüz ağırlık AB (xDrive)1
İzin verilen maksimum ağırlık (xDrive)
İzin verilen yük (xDrive)
İzin verilen römork yükü, frensiz (xDrive)2
İzin verilen römork yükü, frenli,
maks. %12 eğim/maks. %8 eğim (xDrive)2
Bagaj kapasitesi

520i11

520d xDrive11

520i11

BMW 5 SERİSİ SEDAN.

530i xDrive11

Teknik veriler

882

2975

1106

4963

Güç aktarımı

1606

Çekiş tipi (xDrive)

–

Arkadan itişli

Standart şanzıman (xDrive)

–

8 ileri Steptronic

Arkadan itiş
(dört çeker)
8-ileri Steptronic

226
–
8,3

(250)10
–
(6,3)

Arkadan itiş
(dört çeker)
8-ileri Steptronic

(232)
–
(7,2)

882

1868

1631

2975

2126

4963

1106

977

1523

1487

1523

1487

1497

1631
882

2975

2126

1106

4963

977

1034

Teknik çizimlerdeki tüm boyutlar milimetre cinsinden verilmiştir. M550i xDrive için boyutlar değişebilir.

2
3

4

5
6
7

8
9
10
11

1487

1

1523

Güç, yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu bilgileri standart şanzımanlı otomobiller için geçerlidir.
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.
2975
1106
Römorkun
gerçek toplam ağırlığı, maksimum
çekme yükü göz önünde bulundurularak maksimum römork yükünü aşmamalıdır.
4963 motorların performans değerleri RON 910 yakıt kullanan otomobiller için geçerlidir. Yakıt tüketimi verileri , 2007/715 AB Mevzuatı’na uygun referans yakıtları kullanan
Benzinli
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.
Menzil, donanıma ve çeşitli faktörlere bağlıdır. Özellikle kişisel sürüş stili, rota, dış sıcaklık, ısıtma/klima, ön şartlandırma ve seçilen donanım gibi özelliklere bağlı olarak değişiklik gösterir.
EAER (tüm elektrikli menzile eşdeğer).
Yerel elektrik alt yapısına bağlıdır. Şarj süresi maksimum kapasitenin %80’inin dolması anlamına gelir.
Belirtilen yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu ve enerji tüketimi verileri, şu anda yürürlükte olan (AB) 2007/715 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 göre
farklılık gösterir; opsiyonel donanım konfigürasyon süreci sırasında değiştirilebilir. Rakamlar yeni WLTP test döngüsü temel alınarak belirlenmiştir. [Bu otomobiller için vergi
ve otomobille ilgili diğer ücretlerin hesaplanmasında yine CO2 emisyonunu temel alan burada belirtilenler dışındaki değerler kullanılabilir.]
Ortalama enerji tüketimi seçilen jant ve lastik boyutuna bağlıdır.
ECAC (şarj harcayan elektrik tüketimi).
Elektronik olarak sınırlanmıştır.
Bu motor tipi bütün ülkelerde sunulmaz. Daha fazla bilgi için Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınıza danışın.
1487

km/sa
km/sa
sn

1523

Azami hız (xDrive)
Azami elektrikli hız
0 – 100 km/sa hızlanma (xDrive)

1034

Sürüş performansı

BMW KATALOG UYGULAMANIZ.
BMW KATALOG UYGULAMASINI UYGULAMA MAĞAZANIZDAN İNDİRİN VE
SÜRÜŞ KEYFİNİ KEŞFEDİN!

M SPORT DONANIMI İLE BMW 530e SEDAN:
BMW TwinPower Turbo 4 silindirli benzinli motor + eDrive elektrikli motor, 292 bg sistem güç çıkışı, 20 inç
Y kollu, stil 846 M, Bicolor Siyah M hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle, Metalik Mavi/Phytonic gövde
rengi, BMW Laserlight, Sensatec ön konsol, kontrast Siyah renkte özel dikiş/deri fitil ile özel 'Nappa'
Fildişi Beyazı deri Comfort koltuklar, Parlak Krom şeritli Alüminyum Rhombicle Smoke Gri iç kaplamalar.
Bu medyada gösterilen modeller BMW AG tarafından Almanya pazarı için üretilen otomobillere ait
donanım ve yapılandırma seçeneklerini (standart ve opsiyonel) gösterir. Bu uygulamada söz edildiği gibi
uygulamanın son yayın tarihi olan 04/05/2020’den 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.com.tr/recycling
web sitesinde bulabilirsiniz.
© BMW AG, Münih, Almanya. BMW AG, Münih'in yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kopyalanamaz.
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