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BMW Czech Republic
Česká republika
Modernizace výrobního programu, léto 2019*.
Rozšíření nabídky motorů pro BMW řady 3 Sedan, nové
BMW řady 8 Coupé a nové BMW řady 8 Cabrio – uvedení
do prodeje BMW 530e xDrive Sedan a nového BMW
M550i xDrive Sedan – plug-in hybridní modely s novou
technologií článků – BMW X2 s bohatší standardní
a volitelnou výbavou – nové volitelné prvky výbavy, laky,
varianty kůže a obložení interiéru pro BMW řady 3 Sedan,
BMW řady 8 Coupé, BMW řady 8 Cabrio, BMW X5 a BMW
X7 – nový motor V8, BMW Laserlight a BMW Individual
Composition pro BMW řady 5 – BMW Z4 sDrive20i je
k dispozici také v kombinaci s šestistupňovou manuální
převodovkou – BMW M4 Coupé a BMW M4 Cabrio
standardně s paketem M Competition.
Mnichov. Kromě právě probíhající modelové ofenzivy BMW neustále
rozšiřuje a vylepšuje svůj stávající výrobní program. V létě do nabídky přibudou
další nové modely a některé stávající dostanou nové prvky výbavy. Po
úspěšném uvedení na trh BMW řady 3 rozšíří nabídku tohoto modelu dalších
pět položek vybavených pohonem všech kol BMW xDrive. Do nabídky
volitelné výbavy přibyl M sportovní podvozek a Adaptivní M sportovní
podvozek, které jsou standardně spojeny s Variabilním sportovním řízením.
Dříve byla tato výbava k dispozici pouze v Modelu M Sport. Připraveny jsou
také další barvy karoserie, stejně jako čalounění, z nichž jmenujme především
celokožené čalounění BMW Individual Merino obsahující i kůží obšitou palubní
desku.
Nové motory a verze jsou připravené také pro BMW řady 8 Coupé, BMW řady
8 Cabrio a BMW řady 5 Sedan. U posledního jmenovaného je připravena
obnovená premiéra verze BMW M550i xDrive (kombinovaná spotřeba paliva:
10,9–9,9 l/100 km; kombinované emise CO2: 227–225 g/km), která disponuje
nejnovější generací zážehového osmiválce s výkonem 390 kW (530 k). Rozšíří
se také portfolio plug-in hybridních modelů o BMW 530e xDrive Sedan
(kombinovaná spotřeba paliva: 2,2–2,0 l/100 km; kombinované emise CO2:
15,4–15,0 g/km) s pohonem všech kol. Všechny plug-in hybridní modely jsou
nově vybaveny akumulátory s články s novou technologií. Od července bude
roadster BMW Z4 sDrive20i (kombinovaná spotřeba paliva: 6,9–6,8 l/100 km;
kombinované emise CO2: 157–155 g/km) k dispozici také s šestistupňovou
manuální převodovkou.
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BMW X2 bude od července 2019 standardně vybaveno LED světlomety
a LED mlhovými světly. Současně s tím se rozšíří i možnosti individualizace
této modelové řady. Pro modely BMW X3 a BMW X4 budou v rámci volitelné
výbavy připravena M sportovní sedadla. Od srpna bude možné BMW X3
a BMW X4 objednat v novém provedení M Sport Individual, kombinujícím
prvky modelu M Sport s doplňky od BMW Individual v podobě například 21“
kol, rozšířeného koženého čalounění Merino nebo leskle černého obložení
interiéru.
Modely BMW M4 Coupé a BMW M4 Cabrio dostanou od července 2019 do
standardní výbavy paket M Competition, jenž byl do této doby nabízen
volitelně. Jeho součástí je kromě zvýšení výkonu motoru na
331 kW/450 k také Adaptivní M podvozek, sportovněji naladěný systém DSC
a Aktivní M diferenciál, M sportovní výfuk, 20“ M kola z lehké slitiny,
M sportovní sedadla a leskle černé lišty kolem bočních oken BMW Individual
high-gloss Shadow Line.
Nová volitelná výbava: BMW Drive Recorder.
BMW Drive Recorder je další novinkou v nabídce volitelné výbavy. Lze jej
objednat ve spojení se systémem Parking Assistant Plus pro nové BMW řady
3 Sedan, BMW řady 7, BMW řady 8, nové BMW X5 a nové BMW X7. Tento
záznamový systém využívá kamery různých asistenčních systémů k nahrávání
videí z různých úhlů kolem vozidla. Záznam si lze prohlédnout po zastavení na
kontrolním displeji nebo je možné jej exportovat přes USB port.
Řidiči mohou například nahrávat průjezd krásnou přírodní scenérií nebo svoji
jízdu na závodní trati a následně ji poslat do telefonu a sdílet s přáteli. Nahrávky
mohou mít délku až 40 sekund, přičemž po aktivaci nahrávání je zaznamenáno
20 sekund před stiskem tlačítka a následně se nahraje dalších 20 sekund.
BMW Drive Recorder lze aktivovat kdykoliv v menu iDrive. V případě kolize
BMW Drive Recorder automaticky zaznamená 20 sekund před nárazem a 20
sekund po něm.
Přehled novinek výrobního programu BMW od léta 2019*
Spotřeba paliva
Výkon
Emise CO2
BMW řady 3 Sedan
podle EU
(kW/k)
(g/km)
(l/100 km)
BMW 320i xDrive Sedan

135/184

6,3–5,9

143–134

BMW 330i xDrive Sedan

190/258

6,5–6,2

147–141

BMW 340i xDrive Sedan

275/374

7,5

172

BMW 330d xDrive Sedan

195/265

5,4–5,1

140–134
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BMW 330e Sedan

215/292

1,9–1,6

43–37

Výkon
(kW/k)

Spotřeba paliva
podle EU
(l/100 km)

Emise CO2
(g/km)

BMW M550i xDrive Sedan

390/530

10,0–9,9

227–225

BMW 530e xDrive Sedan

185/252

2,0–2,2

49–46

Výkon
(kW/k)

Spotřeba paliva
podle EU
(l/100 km)

Emise CO2
(g/km)

BMW 840i Coupé

250/340

7,3–7,2

167–164

BMW 840i xDrive Coupé

250/340

7,7–7,5

174–172

Výkon
(kW/k)

Spotřeba paliva
podle EU
(l/100 km)

Emise CO2
(g/km)

BMW 840i Cabrio

250/340

7,5–7,4

170–168

BMW 840i xDrive Cabrio

250/340

7,8–7,7

178–175

Výkon
(kW/k)

Spotřeba paliva
podle EU
(l/100 km)

Emise CO2
(g/km)

BMW X5 xDrive25d

170/231

6,2–5,7

162–150

BMW X5 xDrive45e

290/394

2,0–1,7

47–39

BMW řady 5 Sedan

BMW řady 8 Coupé

BMW řady 8 Cabrio

BMW X5

* Všechny nové modely se začnou vyrábět v červenci/srpnu 2019.

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí
zohledňuje volitelnou výbavu a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, a mohou se během konfigurace lišit.
Hodnoty pro vozidla jsou již založené na nové metodice WLTP a pro účely porovnání vozidel jsou přepočtené na hodnoty
odpovídající klasifikaci NEDC. Hodnoty CO2 u těchto vozidel se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly,
které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO2, mohou lišit od hodnot zde uvedených.

Kontakt
David Haidinger, Corporate Communications Manager, BMW Czech Republic
Telefon: +420 739 601 171; e-mail: david.haidinger@bmwgroup.com
BMW PressClub CZ: www.press.bmwgroup.com/pressclub/p/cz/startpage.htm
Internet: www.bmw.cz; Facebook CZ: https://www.facebook.com/BMW.Ceska.Republika

BMW Group
BMW Group je se svými značkami BMW, MINI a Rolls-Royce vedoucím výrobcem prémiových
automobilů a motocyklů, stejně tak jako poskytovatelem prémiových finančních produktů
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a služeb mobility. BMW Group je globální společností s 31 výrobními a montážními závody ve
14 zemích a celosvětovou prodejní sítí se zastoupením ve více než 140 zemích.
V roce 2018 společnost BMW Group prodala po celém světě více než 2 490 000 osobních
vozů a více než 165 tisíc motocyklů. Zisk před zdaněním ve finančním roce 2017 činil
10,655 miliardy Euro, příjmy dosáhly 98,678 miliardy Euro. K 31. prosinci 2017 pracovalo pro
BMW Group 129 932 zaměstnanců.
Úspěchy společnosti BMW Group se vždy opíraly o dlouhodobé strategie a odpovědnost. Celý
hodnotový a výrobní proces je zaměřen na ekologickou a sociální udržitelnost, k životnímu
prostředí odpovědné produkty a jednoznačné zaměření na ochranu zdrojů. To vše je pevnou
součástí celkového přístupu.
www.bmwgroup.com
Facebook:
http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter:
http://twitter.com/BMWGroup
YouTube:
http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+:
http://googleplus.bmwgroup.com

