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STANDARD
X6 xDrive30d 6 / 4 2.993 190 (258) 7,0 183 61.500,00 73.185,00
X6 xDrive40d 6 / 4 2.993 230 (313) 7,0 183 65.150,00 77.529,00

X6 M50d  6 / 4 2.993 280 (381) 7,8 205 78.850,00 93.832,00

EDIŢIA M SPORT
X6 xDrive30d 6 / 4 2.993 190 (258) 7,0 183 75.338,00 89.652,00
X6 xDrive40d 6 / 4 2.993 230 (313) 7,0 183 78.988,00 93.996,00

 Toate modelele sunt echipate standard cu transmisie automată.

 PREŢURI BMW X6.

 Model Motor Capacitate Putere Consum Emisii CO2 Preţ în Euro  Preţ în Euro
 Cilindri /   nominală  combustibil –   fără TVA cu TVA
  supape   mixt   (19 %)
  cm3  kW (hp) l/100 km g/km   

 Preţurile prezentate sunt exprimate în Euro şi nu cuprind taxele speciale plătibile către bugetul de stat cu ocazia primei înmatriculări a 
automobilului. Conversia în RON se va face la cursul de referinţă comunicat de către dealerul autorizat BMW.

Preţuri valabile începând cu  1 august 2018.
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 Service Inclusive
Service Inclusive – include proceduri de service şi întreţinere: 
schimbarea uleiului de motor, inclusiv a fi ltrului, service / înlocuirea fi ltrului de aer, a microfi ltrului, a bujiilor 
şi a lichidului de frână, verifi carea şi revizia standard a vehiculului în conformitate cu manualul de service BMW

  

 Siguranţă
Monitorizare presiune anvelope   
Triunghi refl ectorizant şi trusă de prim ajutor   
Dezactivare airbag pasager   
Apel de urgenţă BMW   
Airbag-uri pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă   
Sistem antiblocare al roţilor la frânare (ABS)   
Asistent frânare   
Senzor de impact   
Control dinamic al stabilităţii (DSC), conţinut extins   
Control dinamic al tracţiunii (DTC)   
Airbag-uri pentru cap pentru primul şi al doilea rând de scaune   
Portiere spate cu sistem de blocare mecanică pentru protecţie copii   
Airbag-uri laterale pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă   
Protecţie in cazul unui impact lateral   
Claxon dublu ton   

Vopsea
Vopsea nemetalizată   

Design exterior
Pachet aerodinamic M 
Ornamente BMW Individual Shadow Line 
Prize de aer cu fi nisaje cromate  
Prize de aer negre lucioase 
Ornamente exterioare cromate  
Ornamente grilă frontală cu bare longitudinale, negre lucioase 
Ornamente grilă frontală cu bare longitudinale, argintii  
Inscripţionare model   

Pachete de echipamente
Pachet M Sport 

Jante
Anvelope runfl at   
Jante din aliaj uşor Y-spoke de 19", tip 594, cu anvelope 255/50 R19  
Prezoane antifurt   
Jante din aliaj uşor M Double-spoke de 19", tip 623 M, cu anvelope mixte, faţă 255/50 R19, spate 285/45 R19 
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 Tapiţerie
Piele Dakota  
Combinaţie alcantara / piele 

 Design interior
Ornamente interioare argintiu mat Oxide  
Ornamente interioare din aluminiu Hexagon 
Praguri portiere aluminiu (în faţă cu inscripţionare BMW)  
Praguri portiere cu inscriptionare M 
Bord îmbrăcat în piele artifi cială neagră   
Plasă incărcare cu inserţii inox   

 Tren de rulare
Suspensie adaptivă M 
Indicator uzură plăcuţe frâne   
Punte faţă cu braţe duble   
Discuri frâna faţă cu interior ventilat   
Punte spate integrală   
Servotronic M 
Frână de parcare electromecanică cu funcţie hold   
Performance Control   
Discuri frâna spate cu interior ventilat   
Servotronic  

 Transmisie
Transmisie Steptronic Sport   
Funcţie automată Start / Stop motor   
Motor diesel cu 6 cilindri cu BMW TwinPower Turbo  
Motor diesel cu 6 cilindri cu BMW TwinPower Turbo M Performance 
Filtru de particule Diesel   
Driving Experience Control cu ECO PRO   
Standard de emisii EU6   
Ţevi de eşapament vizibile, stânga şi dreapta, în formă de romb   
Sistem de asistare la coborârea pantelor (Hill Descent Control)   
Senzor ulei   
xDrive cu xDrive Status   

 Sisteme de asistare a conducătorului auto
Cameră video pentru mersul înapoi   
Sistem de asistenţă la parcare, faţă şi spate (PDC)   
Pilot automat   
Driving Assistant   
Indicator pentru schimbarea vitezelor   
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 Vizibilitate şi lumini
Pachet oglinzi   
Faruri xenon cu sistem de spălare   
Lumini de ceaţă LED   
Stopuri frână dinamice   
Funcţie follow me home   
Senzor de ploaie   
Lumini de întampinare   

 Confort scaune
Scaune cu reglaj electric şi memorie 
Scaune sport pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă 
5 locuri   
Cotieră faţă   
Sistem de fi xare ISOFIX pentru scaun copil   
Spătar banchetă spate, rabatabil şi fracţionabil 40:20:40   
Scaune standard pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă  

 Volane
Volan multifuncţional   
Volan sport îmbrăcat în piele  
Volan M îmbracat în piele 
Coloană de direcţie reglabilă   

 Confort climatic
Aer condiţionat automat   
Geamuri cu protecţie solară   

 Echipamente funcţionale exterior şi interior
Sistem de alarmă   
Hayon electric   
Covoraşe din velur   
Priză adiţională de 12V   
Imobilizator electronic autovehicul (EWS IV)   
Suport pahare   
Suport genunchi pe consola centrală   
Suport picior M 
Telecomandă   
Profi l personal   
Funcţie Soft-light   
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 Radio / navigaţie
Radio BMW Professional   
Conexiune AUX-In   

 Comunicaţii şi multimedia
Teleservices   
Servicii ConnectedDrive   
Sistem extins de conectare smartphone   
Instrumente bord cu conţinut extins   
Condition Based Service   

Sisteme HiFi şi entertainment
Sistem stereo, 6 difuzoare, 100 W   
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 Versiuni de model
EDIŢIA M SPORT  
Vopsea: 
- C16 Albastru Long Beach (alternativ: 416 / A96)
Jante: 
- 2V9 Jante din aliaj uşor M Double-spoke de 20", tip 468 M, cu anvelope mixte (alternativ: 22Y)
Echipamente: 
- 2VF Suspensie M adaptivă
- 459 Scaune faţă reglabile electric cu memorie pentru scaunul conducătorului auto 
- 481 Scaune sport pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă (alternativ: 456) 
- 493 Pachet compartiment depozitare
- 494 Scaune încălzite pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă (alternativ: 496)
- 4MC Ornamente interioare Carbon Fibre (alternativ: 4AC / 4B9 / 4CV / 4D0 / 4DD / 4MR / 4WC / XE7 / XEW) 
- 552 Faruri adaptive LED cu sistem de spălare
- 563 Pachet lumini
- 5AC Asistent fază lungă
- 609 Sistem de navigaţie Professional
- 610 BMW Head-Up Display
- 688 Sistem de sunet surround Harman Kardon (alternativ: 6F2)
- 6WB Display multifuncţional
- 710 Volan M îmbrăcat în piele
- 715 Pachet aerodinamic M
- 760 Ornamente BMW Individual Shadow Line
- 775 Capitonaj plafon BMW Individual antracit (alternativ: XD5)
Conţinut adiţional:
- Suport picior M
- Praguri portiere interioare cu inscripţia M
- Ţevi eşapament cromate (tip 8-cilindri)
- Cheie M-specifi c
- Inscripţionare M în lateral
- Prize de aer negre lucioase
Notă:
- GMAT Combinaţie piele Alcantara antracit | Negru. Disponibil fără un cost suplimentar (alternativ: LC / NA / ZA)

    Echipamente standard   Echipamente opţionale
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 Siguranţă
Monitorizare presiune anvelope 2VB 0,00 0,00   
Triunghi refl ectorizant şi trusă de prim ajutor 428 0,00 0,00   
Protecţie activă 5AL 301,68 359,00   
în combinaţie cu ZSF 0,00 0,00   
Dezactivare airbag pasager 5DA 0,00 0,00   
Apel de urgenţă BMW 6AC 0,00 0,00   

 Vopsea
Vopsea metalizată met 861,34 1.025,00   
416 - Negru Carbon   
în combinaţie cu Ediţia M Sport 0,00 0,00  
doar cu 337 / Ediţia M Sport  
475 - Negru Sapphire   
A52 - Gri Space   
A83 - Argintiu Glacier  
A90 - Gri Sophisto Brilliant Effect  
A96 - Alb Mineral   
în combinaţie cu Ediţia M Sport 0,00 0,00  
C2P - Atlas Cedar  
C06 - Roşu Flamenco Brilliant Effect   
C07 - Sparkling Storm Brilliant Effect  
C16 - Albastru Long Beach
doar cu Ediţia M Sport

0,00 0,00  

Vopsea BMW Individual ind 1.980,67 2.357,00   
S34 - Negru Azurite   
X01 - Argintiu Pearl   
X03 - Negru Ruby   
X13 - Maro Pyrite   
Vopsea nemetalizată uni 0,00 0,00   
300 - Alb Alpine   
668 - Negru  

ECHIPAMENTE OPŢIONALE.
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 Design exterior
Fără inscripţionarea tipului de model 320 0,00 0,00   
Praguri din aluminiu 328 473,95 564,00  
în combinaţie cu 7KG 0,00 0,00  
Bare longitudinale negre 3AA 232,77 277,00   
Bare longitudinale aluminiu satinat 3AT 301,68 359,00   
Fără inscripţionarea adiţională a tipului de model la exterior 3DZ 0,00 0,00   
doar cu 337 / Ediţia M Sport  
Ornamente exterioare BMW Individual aluminiu satinat 3MB 378,99 451,00  

0,00 0,00 
în combinaţie cu 337 0,00 0,00  
nu cu 760 / 7KG   
Pachet aerodinamic M 715 0,00 0,00   
doar cu 337 / Ediţia M Sport  
Ornamente BMW Individual Shadow Line 760 352,94 420,00   
în combinaţie cu 7KG / 337 / Ediţia M Sport 0,00 0,00  

 Pachete de echipamente
Pachet M Sport 337 4.978,15 5.924,00   
Vopsea: 
- 300 Alb Alpine (alternativ: 416 / 475 / A52 / A96 / C06 / S34 / X01 / X03 / X13)
Echipamente: 
- 2TW Jante din aliaj uşor M Double-spoke de 19", tip 623 M cu anvelope mixte (alternativ: 22P / 22Y / 2PW / 2V0)
- 2VF Suspensie adaptivă M (alternativ: 2VP pentru X6 M50d)
- 459 Scaune faţă reglabile electric cu memorie pentru scaunul conducătorului auto
- 481 Scaune sport pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă (alternativ: 456)
- 4MR Ornamente interioare din aluminiu Hexagon (alternativ: 4AC / 4B9 / 4CV / 4D0 / 4DD / 4WC / XE7 / XEW)
- 710 Volan sport M îmbrăcat în piele 
- 715 Pachet aerodinamic M
- 760 Ornamente BMW Individual Shadow Line (alternativ: 3MB)
- 775 Capitonaj plafon BMW Individual antracit (alternativ: XD5)
Conţinut adiţional:
- Suport picior M
- Praguri portiere interioare cu inscripţia M
- Capete ţevi eşapament cromate (tip 8-cilindri)
- Cheie M-specifi c
- Inscripţionare M în lateral
- Prize de aer negre lucioase
Notă:
- Vopsea metalizată disponibilă la un cost suplimentar
- GMAT Combinaţie piele Alcantara antracit | Negru. Disponibil fără un cost suplimentar (alternativ: LC / NA / ZA)
nu cu 7KU / 7KV  
nu cu 328 / 7KG   

Design exterior Pure Extravagance
nu cu 337 / Ediţia M Sport

7KG 3.694,96 4.397,00  

Design interior Pure Extravagance Alb Ivory / Negru 7KU 2.326,05 2.768,00  

Design interior Pure Extravagance Cognac / Negru 7KV 2.326,05 2.768,00  
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Design interior Pure Extravagance Alb Ivory / Negru 
în combinaţie cu Pachet M Sport 

7LA 2.067,23 2.460,00   

doar cu 337 / Ediţia M Sport  

Design interior Pure Extravagance Cognac / Negru 
în combinaţie cu Pachet M Sport 

7LB 2.067,23 2.460,00   

doar cu 337 / Ediţia M Sport  

Pachet Advanced Heating ZPH 1.506,72 1.793,00   
în combinaţie cu Ediţia M Sport 1.240,34 1.476,00  
Echipamente:
- 248 Volan încălzit
- 494 Scaune încălzite pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă (alternativ: 496)
- 536 Sistem de încălzire auxiliar

Pachet Innovation ZPI 1.885,71 2.244,00   
în combinaţie cu Ediţia M Sport 553,78 659,00  
Echipamente:
- 5DL Cameră video cu perspectivă panoramică
- 610 BMW Head-Up Display
- 6WB Display multifuncţional

Pachet Business Class ZBC 2.305,88 2.744,00  
1.445,38 1.720,00 

în combinaţie cu ZPH 2.029,41 2.415,00  
1.168,91 1.391,00 

în combinaţie cu 337 1.445,38 1.720,00  
în combinaţie cu Ediţia M Sport 901,68 1.073,00  
Echipamente:
- 322 Sistem de acces confort
- 459 Scaune faţă reglabile electric cu memorie pentru scaunul conducătorului auto (alternativ: 456)
- 488 Suport lombar pentru scaunul conducătorului auto şi al pasagerului faţă
- 494 Scaune încălzite pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă (alternativ: 496)
- 563 Pachet lumini

Pachet First Class Upgrade ZFC 6.334,45 7.538,00  
5.801,68 6.904,00 

în combinaţie cu 337 6.036,97 7.184,00  
în combinaţie cu Ediţia M Sport 5.237,82 6.233,00  
Echipamente:
- XT1 Bord îmbrăcat în piele BMW Individual
- ZA Piele BMW Individual Merino cu conţinut extins
- 323 Funcţie Soft-Close pentru portiere
- 453 Scaune faţă ventilate
- 456 Scaune faţă confort, reglabile electric
- 496 Scaune spate încălzite
- 4NB Aer condiţionat automat, controlat pe 4 zone
- 688 Sistem de sunet surround Harman Kardon (alternativ: 6F2)
doar cu ZBC + (775 / XD5)   

    Echipamente standard   Echipamente opţionale
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Pachet Safety ZSF 3.218,49 3.830,00   
în combinaţie cu Ediţia M Sport 1.978,15 2.354,00  
Echipamente:
- 552 Faruri adaptive LED cu sistem de spălare a farurilor
- 5AC Asistent fază lungă
- 5AG Sistem de avertizare la schimbarea benzii de rulare
- 5AL Protecţie activă
- 5AT Driving Assistant Plus
- 8TH Info limită de viteză
doar cu 609   

 Jante / anvelope
Jante din aliaj uşor M Double-spoke de 20", tip 469 M Jet Black 
cu anvelope mixte, faţă 275/40 R20, spate 315/35 R20
doar cu 337

22P 1.447,06 1.722,00   

Jante din aliaj uşor M Double-spoke de 21", tip 599 M 
cu anvelope mixte runfl at, faţă 285/35 R21, spate 325/30 R21

22Y 2.239,50 2.665,00   

în combinaţie cu Ediţia M Sport 1.050,42 1.250,00  
doar cu 2VF + (337 / Ediţia M Sport)  
Anvelope runfl at 258 0,00 0,00   
Jante din aliaj uşor Y-spoke de 19", tip 595
cu anvelope 255/50 R19

2L4 473,95 564,00  

în combinaţie cu 7KG 0,00 0,00  
Jante din aliaj uşor V-spoke de 20", tip 597
cu anvelope mixte, faţă 275/40 R20, spate 315/35 R20
doar cu 7KG

2L6 0,00 0,00  

Jante din aliaj uşor Y-spoke de 20", tip 451
cu anvelope mixte, faţă 275/40 R20, spate 315/35 R20

2LS 1.593,28 1.896,00  

în combinaţie cu 7KG 0,00 0,00  
Jante din aliaj uşor Y-spoke de 19", tip 594
cu anvelope 255/50 R19

2LW 0,00 0,00  

Prezoane antifurt 2PA 0,00 0,00   
Jante din aliaj uşor M Double-spoke de 20", tip 469 M
cu anvelope mixte, faţă 275/40 R20, spate 315/35 R20

2PW 1.274,79 1.517,00   

doar cu 337; nu cu 927  
Jante din aliaj uşor Star-spoke de 19", tip 490 BMW Effi cientDynamics
cu anvelope 255/50 R19

2T2 431,09 513,00  

în combinaţie cu 7KG 0,00 0,00  
Jante din aliaj uşor M Double-spoke de 19", tip 623 M
cu anvelope mixte, faţă 255/50 R19, spate 285/45 R19

2TW 0,00 0,00   

nu cu 927; doar cu 337  
Jante din aliaj uşor Star-spoke de 20", tip 491, negre lucioase
cu anvelope mixte, faţă 275/40 R20, spate 315/35 R20

2TZ 1.636,97 1.948,00  

în combinaţie cu 7KG 85,71 102,00  
Jante din aliaj uşor BMW Individual V-spoke de 20", tip 551 I
cu anvelope mixte, faţă 275/40 R20, spate 315/35 R20

2V0 1.636,97 1.948,00  

în combinaţie cu 7KG 85,71 102,00  
în combinaţie cu 337 1.274,79 1.517,00  
nu cu 927  
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Jante din aliaj uşor M Double-spoke de 20", tip 468 M
cu anvelope mixte, faţă 275/40 R20, spate 315/35 R20

2V9 1.274,79 1.517,00 

0,00 0,00  
doar cu Ediţia M Sport  
Roată de rezervă de urgenţă 300 129,41 154,00   
Anvelope all-season
nu cu 22Y / 22P / 2L6 / 2LS / 2PW / 2TW / 2TZ / 2VO

927 0,00 0,00  

 Tapiţerie
Combinaţie alcantara / piele
nu cu 456

GM 0,00 0,00   

doar cu (337 / Ediţia M Sport) + 481  
GMAT - Antracit | Negru   
Piele Dakota LC 0,00 0,00   
LCB8 - Terra | Negru   
LCCY - Bej Canberra | Bej Canberra   
LCD1 - Roşu Coral | Negru
doar cu 456 / 481

  

LCEW - Alb Ivory | Negru
nu cu 4M5 / 456

  

LCRI - Cognac | Negru
nu cu 456 / 4M5

  

LCSW - Negru | Negru   
Piele Nappa Exclusive cu conţinut extins
doar cu 456

NA 0,00 0,00   

NAEN - Alb Ivory / Negru | Negru
doar cu 7KU / 7LA

  

NARQ - Cognac / Negru | Negru
doar cu 7KV / 7LB

  

Piele BMW Individual cu conţinut extins ZA 1.463,87 1.742,00   
în combinaţie cu ZFC 0,00 0,00   
doar cu (456 / 481) + 563 + (775 / XD5)  
doar cu 775 / XD5 
nu cu 4M5   
ZAFU - Alb Smoke | Negru   
ZAML - Nutmeg | Negru   
ZAN3 - Taupe | Negru   
ZAP3 - Maro Criollo | Negru   
ZAP5 - Maro Amaro | Negru   

    Echipamente standard   Echipamente opţionale
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 Design interior
Ornamente interioare din lemn de plop 4AC 172,27 205,00 

473,95 564,00  
în combinaţie cu 337 172,27 205,00  
în combinaţie cu 7KU / 7KV / Ediţia M Sport 0,00 0,00  
Ornamente interioare din aluminiu cu striaţii fi ne 4B9 301,68 359,00  

0,00 0,00 
în combinaţie cu 337 / 7KU / 7KV / Ediţia M Sport 0,00 0,00  
Ornamente din lemn de stejar American Oak 4CV 172,27 205,00 

473,95 564,00  
în combinaţie cu 337 172,27 205,00  
în combinaţie cu 7KU / 7KV / Ediţia M Sport 0,00 0,00  
Ornamente din lemn Fineline Stripe 4D0 172,27 205,00 

473,95 564,00  
în combinaţie cu 337 172,27 205,00  
în combinaţie cu 7KU / 7KV / Ediţia M Sport 0,00 0,00  
Ornamente din lemn Fineline Pure 4DD 172,27 205,00 

473,95 564,00  
în combinaţie cu 337 172,27 205,00  
în combinaţie cu 7KU / 7KV / Ediţia M Sport 0,00 0,00  
Ornamente interioare argintiu mat Oxide
nu cu 7LA / 7LB / 7KU / 7KV

4DY 0,00 0,00  

Bord îmbrăcat în piele BMW Individual
nu cu 7LA / 7LB / ZA

4M5 1.248,74 1.486,00   

nu cu 7KU / 7KV  
Ornamente interioare Carbon Fibre
doar cu Ediţia M Sport

4MC 0,00 0,00  

Ornamente interioare din aluminiu Hexagon 4MR 0,00 0,00   
doar cu 337 / Ediţia M Sport  
Butoane de control cu încadrare ceramică 4U1 473,95 564,00   
Ornamente din lemn BMW Individual maro Ash Vulcano 4WC 835,29 994,00  

525,21 625,00 
în combinaţie cu 7KU / 7KV 327,73 390,00  
în combinaţie cu 337 525,21 625,00  
în combinaţie cu Ediţia M Sport 94,96 113,00  
Capitonaj plafon BMW Individual antracit 775 327,73 390,00  

0,00 0,00 
în combinaţie cu 337 / Ediţia M Sport 0,00 0,00  
Praguri portiere cu inserţii BMW Individual
nu cu 2PW / 337 / Ediţia M Sport; doar cu ind / ZA / Z1XX

778 0,00 0,00  

Capitonaj plafon BMW Individual Alcantara XD5 1.205,88 1.435,00  
878,15 1.045,00 

în combinaţie cu 337 / Ediţia M Sport 878,15 1.045,00  
doar cu ZA; nu cu 775   

    Echipamente standard   Echipamente opţionale
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Ornamente interioare BMW Individual negru piano XE7 835,29 994,00  
525,21 625,00 

în combinaţie cu 7KU / 7KV 327,73 390,00  
în combinaţie cu 337 525,21 625,00  
în combinaţie cu Ediţia M Sport 94,96 113,00  
Ornamente interioare BMW Individual Sen din lemn XEW 835,29 994,00  

525,21 625,00 
în combinaţie cu 7KU / 7KV 327,73 390,00  
în combinaţie cu 337 525,21 625,00  
în combinaţie cu Ediţia M Sport 94,96 113,00  
Bord îmbrăcat în piele BMW Individual XT1 2.110,08 2.511,00   
în combinaţie cu ZFC 0,00 0,00   
doar cu ZA   

 Tren de rulare
Suspensie M adaptivă 2VF 0,00 0,00   
doar cu 337 / Ediţia M Sport; nu cu 2VM  
Pachet Comfort cu suspensie adaptivă 2VM 1.550,42 1.845,00  
Pachet Dynamic cu suspensie adaptivă 2VP 2.842,86 3.383,00 

 Transmisie
Transmisie Steptronic Sport 2TB 0,00 0,00   
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 Sisteme de asistare a conducătorului auto*
Cameră video pentru mersul înapoi 3AG 0,00 0,00   
Sistem de asistenţă la parcare, faţă şi spate (PDC) 508 0,00 0,00   
Sistem de avertizare la schimbarea benzii de rulare 5AG 534,45 636,00   
în combinaţie cu ZSF 0,00 0,00   
Sistem de asistenţă trafi c aglomerat 
doar cu 5AT + 609

5AR 0,00 0,00   

Driving Assistant 5AS 0,00 0,00   
Pachetul reprezintă o combinaţie de sisteme bazate pe camere video, precum avertizare la părăsirea benzii de circulaţie, 
de coliziune frontală şi de pietoni cu funcţie de pregătire de frânare.
La viteze de peste 70 km/h avertizează în cazul unei schimbări neintenţionate de bandă, prin vibraţii ale volanului. 
Dacă automobilul din faţă frânează brusc, automobilul BMW răspunde prompt în etape – mai întâi afi şează un simbol de 
avertizare, apoi emite un semnal acustic, după care se aplică frânare fermă (la viteze mai mici de 60 km/h). Sistemul de 
avertizare de pietoni emite un avertisment, la viteze de la 10 până la 60 km/h iar frânele sunt precondiţionate simultan, 
pentru răspuns mai prompt.
nu cu 5AT
Driving Assistant Plus 5AT 1.335,29 1.589,00   
în combinaţie cu ZSF 0,00 0,00   
Include sistemele Driving Assistant plus pilotul automat cu funcţie Stop&Go şi funcţia de asistenţă în ambuteiaje.
Pilotul automat menţine constantă viteza selectată, precum şi distanţa faţă de automobilul din faţă, la viteze de până la 
210 km/h. Automobilul preia controlul acceleraţiei şi al frânei şi păstreză distanţa prestabilită faţă de automobilul din faţă, 
chiar şi în trafi cul aglomerat, până la oprirea completă în ambuteiaje. 
La viteze de până la 60 km/h sistemul de asistenţă în ambuteiaje menţine în mod automat distanţa dorită faţă de 
automobilul din faţă, reglează viteza automobilului până la oprirea completă şi oferă asistenţă activă la direcţie. 
nu cu 5DF
Pilot automat cu funcţia Stop&Go 5DF 1.335,29 1.589,00   
Cameră video cu perspectivă panoramică 5DL 637,82 759,00   
în combinaţie cu ZPI 0,00 0,00   
Camerele video din oglinzile exterioare, din grila frontală şi din spate, oferă perspectivă panoramică la 360°, a zonei din 
faţa şi din spatele automobilului, precum şi perspectivă de sus.
În timpul manevrelor de parcare, sistemul afi şează marcaje galbene de ghidare şi în apropierea zonelor cu trafi c transversal.
Asistent parcare autonomă 5DP 301,68 359,00   
Sistemul selectează „înainte” sau „înapoi”, preia controlul direcţiei şi accelerează sau frânează automat atunci când este 
necesar. La viteze de până la 35 km/h şi la o distanţă maximă de 1,5 metri faţă de automobilele parcate, senzorii cu 
ultrasunete afi şează pe monitor spaţiile de parcare în care se poate efectua parcarea laterală.
Info limită de viteză 8TH 275,63 328,00   
în combinaţie cu ZSF 0,00 0,00   
doar cu 609   

 *   Sistemele funcţionează in anumiţi parametri şi limite defi nite. Responsabilitatea de a reacţiona la condiţiile de trafi c aparţine 
conducătorului auto.
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 Vizibilitate şi lumini
Pachet oglinzi 430 0,00 0,00   
Faruri xenon cu sistem de spălare 522 0,00 0,00   
Faruri adaptive
nu cu 552; doar cu 5AC

524 516,81 615,00   

Faruri adaptive LED cu sistem de spălare 552 1.533,61 1.825,00   
în combinaţie cu ZSF 0,00 0,00   
în combinaţie cu Ediţia M Sport 0,00 0,00  
Includ inele cu lumină LED, funcţie de fază scurtă, asistent fază lungă cu funcţie antiorbire, lumini de ceaţă, lumini 
pentru viraje, semnalizatoare, lumini de zi şi faruri adaptive cu control variabil al luminii. Toate au tehnologie LED ce 
ofera o iluminare similară cu cea naturală din timpul zilei.
nu cu 524; doar cu 5AC   
Pachet lumini 563 327,73 390,00   
în combinaţie cu ZBC 0,00 0,00   
în combinaţie cu Ediţia M Sport 0,00 0,00  
Include lumini LED de întâmpinare, în ornamente, în spaţiile pentru picioare din faţă şi din spate, în spătarele scaunelor, 
în toate panourile şi compartimentele portierelor, predefi nite în albastru, alb şi portocaliu, lumini pentru citit în locurile din 
spate. La exterior, pachetul include lumini de proximitate din mânerele portierelor pentru intrare şi ieşire.
Lumini de ceaţă LED
nu cu 5A3

5A1 0,00 0,00   

BMW Night Vision cu spot dinamic de lumină
doar cu (552 / 524) + 5AC

5A3 1.809,24 2.153,00   

Asistent fază lungă 5AC 137,82 164,00   
în combinaţie cu 524 / 552 / ZSF 0,00 0,00   
în combinaţie cu Ediţia M Sport 0,00 0,00  
BMW Night Vision cu sistem de recunoaştere a pietonilor 6UK 1.722,69 2.050,00   
în combinaţie cu 5A3 0,00 0,00   
doar cu 609   

    Echipamente standard   Echipamente opţionale
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 Confort scaune
Scaune faţă ventilate 453 731,93 871,00   
în combinaţie cu ZFC 0,00 0,00   
doar cu 456 + 494 + (LCCY / LCSW / NA / ZA / Z1XX)   
Scaune faţă confort, reglabile electric 456 1.947,06 2.317,00  

456,30 543,00 
în combinaţie cu ZBC 891,60 1.061,00  

266,39 317,00 
în combinaţie cu 337 / Ediţia M Sport 456,30 543,00  
în combinaţie cu ZFC 0,00 0,00   
nu cu 459 / 481; doar cu 488 + (LC / NA / ZA)   
Scaune faţă reglabile electric cu memorie 
pentru scaunul conducătorului auto 

459 1.033,61 1.230,00   

în combinaţie cu 337 / ZBC / Ediţia M Sport 0,00 0,00  
Scaune sport pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă 481 421,85 502,00   
în combinaţie cu 337 / Ediţia M Sport 0,00 0,00  
doar cu 459 + (NA / GM / LC / ZA)   
Suport lombar pentru scaunul conducătorului auto şi al pasagerului faţă 488 232,77 277,00   
în combinaţie cu ZBC / 456 0,00 0,00   
Scaune încălzite pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă 494 327,73 390,00   
în combinaţie cu ZBC / ZPH 0,00 0,00   
în combinaţie cu Ediţia M Sport 0,00 0,00  
Scaune spate încălzites 496 361,34 430,00   
în combinaţie cu ZPH 102,52 122,00   
în combinaţie cu ZFC 0,00 0,00   
doar cu 494   

 Volane
Volan încălzit 248 215,13 256,00   
în combinaţie cu ZPH 0,00 0,00   
Volan sport îmbrăcat în piele 255 0,00 0,00  
Volan M îmbrăcat în piele 710 215,13 256,00   
în combinaţie cu 337 / Ediţia M Sport 0,00 0,00  
Volan îmbrăcat în piele BMW Individual cu fi nisaje din lemn
doar cu 4WC / XE7 / XEW; nu cu 337 / 710 / Ediţia M Sport

XL4 473,95 564,00  

Volan îmbrăcat în piele BMW Individual cu inserţii piano 
nu cu 337 / 710 / Ediţia M Sport / XE7 / XL4

XL5 473,95 564,00  

    Echipamente standard   Echipamente opţionale
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 Confort climatic
Parbriz cu confort climatic 358 241,18 287,00   
Parasolare geamuri portiere spate, acţionate mecanic 417 257,98 307,00   
Geamuri fumurii spate 420 387,39 461,00   
Aer condiţionat automat, controlat pe 4 zone 4NB 405,04 482,00   
în combinaţie cu ZFC 0,00 0,00   
Aer condiţionat automat 534 0,00 0,00   
Sistem de încălzire auxiliar 536 1.335,29 1.589,00   
în combinaţie cu ZPH 0,00 0,00   

 Echipamente funcţionale exterior şi interior
Capacitate de remorcare mărită
doar cu 3AC

233 0,00 0,00   

Sistem de alarmă 302 0,00 0,00   
Hayon electric 316 0,00 0,00   
Telecomandă universală integrată 319 224,37 267,00   
Sistem de acces confort 322 852,94 1.015,00   
în combinaţie cu ZBC 0,00 0,00   
Sistemul permite închiderea, deschiderea automobilului precum şi pornirea motorului fără utilizarea cheii, care este 
recunoscută în mod automat atunci când te apropii de automobil. 
Funcţie Soft-Close pentru portiere 323 551,26 656,00   
în combinaţie cu ZFC 0,00 0,00   
Cârlig de tractare cu cap sferic detaşabil, acţionat electric 3AC 1.033,61 1.230,00   
Trapă electrică 403 1.076,47 1.281,00   
Covoraşe din velur 423 0,00 0,00   
Pachet pentru fumători 441 42,86 51,00   
Pachet compartiment depozitare 493 241,18 287,00   
în combinaţie cu Ediţia M Sport 0,00 0,00  
Oferă soluţii inteligente pentru depozitarea obiectelor mici şi a celor mai mari, cum ar fi  compartimentul pentru ochelari de 
pe capitonajul plafonului. În portbagaj, pachetul conţine o plasă fl exibilă, un cârlig multifuncţional, o plasă pe partea stângă 
a portbagajului, precum şi o curea de fi xare şi patru şine de depozitare cu ochiuri de legătură, pentru a împiedica 
alunecarea bagajelor.
Sac pentru schiuri şi snowboard
doar cu 493; nu cu 300 (Roată de rezervă de urgenţă)

4UY 146,22 174,00   

Priză adiţională de 12V 575 0,00 0,00   
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 Radio / navigaţie
Sistem de navigaţie Professional 609 2.231,09 2.655,00   
în combinaţie cu Ediţia M Sport 0,00 0,00  
Include kit hands-free cu interfaţă USB, sistem de comandă vocală, Radio BMW Professional cu DVD drive, hărţi 
tridimensionale precum şi 20 GB de memorie pentru fi şiere audio. Are un ecran LCD color de 10,25" cu funcţie split-screen, 
cu funcţie touch şi şase secţiuni interactive pentru accesarea directă a meniurilor.
Controller-ul iDrive Touch cu butoane de control pentru accesarea directă a meniurilor, opt funcţii preferenţiale şi sistem 
de comandă vocală oferă o operare intuitivă prin faptul că îţi permite să introduci adresele destinaţiilor pe suprafaţa tactilă, 
prin folosirea propriului scris de mână.
Radio digital 654 336,13 400,00   

 Comunicaţii şi multimedia
BMW Head-Up Display 610 1.197,48 1.425,00   
în combinaţie cu ZPI 0,00 0,00   
în combinaţie cu Ediţia M Sport 0,00 0,00  
Sistemul BMW Head-Up Display integral color proiectează informaţii esenţiale pentru condus direct în câmpul vizual 
al conducătorului auto. Sunt afi şate informaţii precum viteza curentă, instrucţiuni de navigaţie, limita de viteză şi restricţiile 
de depăşire, servicii de divertisment şi telefonie, împreună cu informaţii şi avertizări din partea sistemelor de asistare a 
conducătorului auto.
Teleservices 6AE 0,00 0,00   
Servicii ConnectedDrive 6AK 0,00 0,00   
Aceste servicii includ BMW Online, care îţi permite să accesezi informaţii actualizate în funcţie de locaţie, precum informaţii 
meteo, ştiri, căutări online de la GoogleTM şi integrarea aplicaţiilor de pe telefonul mobil.
Sistem extins de conectare smartphone 6NS 0,00 0,00   
Sistemul oferă posibilitatea de a conecta la automobil, în acelaşi timp, mai multe telefoane mobile compatibile şi un player 
audio cu ajutorul unei interfeţe Bluetooth, a unui dispozitiv hands-free, precum şi comandă vocală.
Sistem wireless de încărcare telefon mobil 6NW 121,01 144,00   
Include un sistem de andocare pentru încărcare wireless şi un sistem de avertizare în cazul în care telefonul este uitat 
în automobil, două porturi USB.
Prin Bluetooth pot fi  conectate simultan două telefoane mobile şi un player audio mobil. Funcţia Bluetooth Offi ce oferă acces 
la calendar, SMS şi e-mail pentru smartphone-uri compatibile. Interfaţa wireless NFC permite conectarea rapidă şi uşoară 
a telefoanelor mobile.
doar cu 609
Display multifuncţional 6WB 336,13 400,00   
în combinaţie cu ZPI 0,00 0,00   
în combinaţie cu Ediţia M Sport 0,00 0,00  
Un ecran de 10,25" cu tehnologie Black Panel afi şează, pe lângă elementele clasice din bord, şi informaţii importante din 
sistemul de navigaţie, precum şi liste ale funcţiilor de divertisment şi telefonie.
Există trei moduri diferite cu funcţii specifi ce, grafi că şi culori caracteristice: COMFORT, ECO PRO şi SPORT. 
Eliminare pachet BMW ConnectedDrive ZDX 0,00 0,00   

    Echipamente standard   Echipamente opţionale
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 Sisteme HiFi şi entertainment
Funcţie TV
doar cu 609

601 990,76 1.179,00   

Sistem de difuzoare HiFi 676 421,85 502,00   
Sistem de sunet surround Harman Kardon 688 938,66 1.117,00   
în combinaţie cu ZFC 0,00 0,00   
în combinaţie cu Ediţia M Sport 0,00 0,00  
Sistem de sunet surround Bang & Olufsen 6F2 3.402,52 4.049,00   
în combinaţie cu ZFC 2.603,36 3.098,00   
în combinaţie cu Ediţia M Sport 2.603,36 3.098,00  
Acustica este asigurată de cele 16 difuzoare cu 1.200 de waţi şi tehnologia Dirac Dimensions. Difuzorul central pentru 
medii este echipat cu tehnologie Acoustic Lens. Sistemul oferă două moduri ale experienţei acustice – în modul Studio 
sunetul este clar, în timp ce în modul Expanded spaţiul acustic pare mărit. 
doar cu 609   
Sistem entertainment Professional pentru locurile spate
doar cu (LC / NA / ZA) + 609

6FH 2.152,94 2.562,00   

 Service*
Service Inclusive – 5 ani / 100.000 km 7NH 0,00 0,00   
Oferă operaţiuni gratuite de întreţinere timp de 5 ani sau 100.000 km parcurşi, cu următoarele servicii incluse: 
schimbarea uleiului de motor, inclusiv a fi ltrului, service / înlocuirea fi ltrului de aer, a microfi ltrului, a bujiilor şi a lichidului 
de frână, verifi carea şi revizia standard a vehiculului în conformitate cu manualul de service BMW.
Service Inclusive Plus – 5 ani / 100.000 km 7NA 1.875,63 2.232,00   
Include următoarele operaţiuni: schimbarea uleiului de motor, service / înlocuirea fi ltrului de aer, a microfi ltrului, a bujiilor 
şi a lichidului de frână, schimbarea plăcuţelor de frână (faţă şi spate), schimbarea discurilor de frână (faţă si spate), 
schimbarea ambreiajului (doar dacă este uzat) schimbarea lamelelor ştergătoarelor de parbriz, revizii standard în conformitate 
cu manualul de service BMW.
Eliminare Service Inclusive ZS5 -452,10 -538,00   

 Garanţia extinsă
Extinde posibilitatea de a reclama defectele după data expirării garanţiei normale.
Repair Inclusive – 3 ani / 200.000 km 7CG 410,08 488,00   
Repair Inclusive – 4 ani / 200.000 km 7CH 901,68 1.073,00   
Repair Inclusive – 5 ani / 200.000 km 7CK 1.773,11 2.110,00   

 * Vă rugăm contactaţi dealerul dumneavoastră autorizat BMW pentru mai multe informaţii despre Service Inclusive şi pachetele adiţionale.
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 MERITĂ SĂ FII FLEXIBIL. BMW FINANCIAL SERVICES.

 BMW Financial Services este creat să îţi ofere fi nanţare 
fl exibilă şi avantajoasă.

Alegerea unei maşini noi este un proces absolut personal – 
atuncide ce ar fi  diferită fi nanţarea? A deveni proprietarul unui 
nou automobil BMW este mai mult decât o simplă tranzacţie 
fi nanciară.
Este începutul unei relaţii solide, de durată. De aceea, noi am
creat produse de leasing personalizate.

BMW Financial Services oferă produse de leasing capabile să 
asigure costuri reduse, în paralel cu o fl exibilitate excepţională, 
astfel decizia asupra nivelului ratelor lunare, asupra duratei 
contractului de leasing şi a avansului îţi aparţine în întregime.

Cu BMW Select, poţi chiar decide – la fi nalul perioadei de 
leasing – dacă păstrezi modelul BMW achiziţionat sau îl predai.

Produsul de Leasing Operaţional este o formă particulară de
fi nanţare ce este similară cu închirierea. Plăteşti numai utilizarea 
autoturismului, fără a-l achiziţiona, lăsând riscul de depreciere 
în grija BMW Financial Services.

De ce să alegi BMW Financial Services?

1.  Pentru că avem rate competitive şi condiţii de fi nanţare 
extrem de atractive: dobânzi începând cu 0% p.a.

2.  Pentru că prin BMW Select ai o valoare de revânzare 
ridicată garantată şi triplă opţiune la fi nal de contract: 
returnarea autoturismului fără achitarea valorii rezduale, 
refi nanţarea valorii reziduale şi păstrarea autoturismu-
lui sau păstrarea autoturismului prin achitarea valorii 
reziduale.

3.  Pentru că procesul de fi nanţare este rapid şi comod, 
cu implicarea unui volum minim de documente.

4.  Pentru că avem produse de fi nanţare adaptate nevoilor 
tale, leasing fi nanciar (cu sau fără valoare reziduală) 
sau leasing operaţional.

5.  One-Stop Shopping – toate serviciile (asigurare, 
fi nanţare etc.) legate de achiziţionarea autoturismului 
le vei găsi în showroom.

 Pentru informaţii suplimentare despre produsele şi serviciile BMW Financial Services te aşteptăm la cel mai apropiat 
dealer BMW sau pe www.bmw.ro.

 Serviciile Financiare BMW sunt oferite în România exclusiv de UniCredit Leasing Corporation IFN SA.



 Datele de contact ale dealerului dvs.

 Lista preţurilor recomandate este prezentată cu titlu orientativ. BMW îşi rezervă dreptul de a modifi ca preţurile, parametrii tehnici precum şi opţiunile afi şate fără notifi cări prealabile. Pentru informaţii despre actualizarea acestora şi termene 
de livrare vă rugăm să contactaţi dealerul dumneavoastră BMW. 
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