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Νέα BMW Σειρά 2 Coupe.
Νέα BMW Σειρά 2 Cabrio.
Οδηγική απόλαυση μέσα από συμπαγείς
διαστάσεις.

Όταν η BMW λανσάρισε τη BMW Σειρά 2 Coupe και τη BMW Σειρά 2 Cabrio,
ανέβασε τον πήχη στην premium compact κατηγορία σε επίπεδο δυναμικής
υπεροχής, υψηλής αισθητικής και οδηγικής απόλαυσης. Η νέα γενιά των δύο
μοντέλων υπόσχεται να συνεχίσει αυτή την επιτυχία όταν λανσαριστεί τον
Ιούλιο του 2017. Η πίσω κίνηση (μοναδική στην κατηγορία) σε συνεργασία με
τους αποδοτικούς κινητήρες προσφέρουν ασυναγώνιστες σπορ επιδόσεις,
στην κορυφαία οδηγική άνεση προστίθεται η ακρίβεια της συμπεριφοράς, ενώ
η απόλαυση συνδυάζεται με έναν αέρα κομψότητας. Απομένει η επιλογή του
Coupe ή του Cabrio.
BMW Σειρά 2 Coupe: συμπαγής και αθλητική.
Η BMW Σειρά 2 Coupe κυκλοφόρησε στην αγορά το 2014, και ξεχώρισε από
τον ανταγωνισμό με ένα διακεκριμένο coupe στυλ BMW, δίθυρο αμάξωμα με
κλασική σχεδίαση τριών όγκων, τέσσερα καθίσματα και πίσω κίνηση, και
κινητήρες / ανάρτηση ρυθμισμένα για σπορ απόκριση. Στη συνταγή
προστίθεται η καθημερινή πρακτικότητα της Σειράς 2 Coupe μήκους 4.432
mm, με χώρο αποσκευών 390 L.
BMW Σειρά 2 Cabrio: οδηγική απόλαυση με θέα τον ουρανό.
Ντεμπούτο δίπλα στην Coupe έκδοση κάνει η νέα BMW Σειρά 2 Cabrio, που
έχει ίδιες διαστάσεις. Κοντοί πρόβολοι, μεγάλο καπό, καμπίνα επιβατών
τραβηγμένη προς τα πίσω, μακρύ μεταξόνιο και φαρδύ μετατρόχιο συνθέτουν
τις κλασικές αναλογίες μιας BMW Cabrio. Η ηλεκτρική, υφασμάτινη μαλακή
οροφή (soft-top) ‘χάνεται’ στο αμάξωμα για τη δημιουργία μιας συνεχούς
μεσαία γραμμής, ενώ προσφέρει ένα αθόρυβο περιβάλλον χάρη σε πρόσθετα
μέτρα μόνωσης. Επιπλέον, μπορεί να ανοίξει εν κινήσει – με ταχύτητες έως 50
km/h.
Οι εκδόσεις Coupe και Cabrio της Σειράς 2 απολαμβάνουν
παγκόσμια επιτυχία.
Από το 2014, η BMW έχει παραδώσει πάνω από 140.000 οχήματα Σειράς
2 Coupe και Σειράς 2 Cabrio (μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2017) σε πελάτες
σε όλο τον κόσμο. Η Σειρά 2 Coupe έχει το μερίδιο του λέοντα στο
αποτέλεσμα αυτό, με πωλήσεις περίπου 93.000 μονάδων, ενώ η Cabrio – που
λανσαρίστηκε το 2015 – έχει καταγράψει περίπου 48.000 πωλήσεις. Ένα στα
τρία αυτοκίνητα (Σειρά 2 Coupe: 32 %, Σειρά 2 Cabrio: 33 %) παραδίδονται
στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη αγορά των δύο
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μοντέλων της Σειράς 2. Ακολουθούν για τη Σειρά 2 Coupe η Μ. Βρετανία
(18 %) και η Γερμανία (12 %), ενώ η Γερμανία (27 %) και η Μ. Βρετανία (13
%) είναι οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για τη Σειρά 2 Cabrio μετά τις ΗΠΑ. Τα
αυτοκίνητα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της BMW στη Λειψία.
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Σχεδιασμός εξωτερικού και φώτων.
Νέο εμπρός τμήμα με προβολείς LED
τονίζει τη σπορ εμφάνιση.

Χαμηλωμένη σιλουέτα, αεροδυναμικές γραμμές με συμπαγείς αναλογίες και
ανάγλυφες επιφάνειες τονίζουν τα σπορ προσόντα και την κομψότητα των
BMW Σειρών 2 Coupe και Cabrio. Με την αλλαγή φρουράς από το παλιό
μοντέλο στο νέο, και τα δύο αυτοκίνητα αποκτούν ένα νέο και πιο
εντυπωσιακό εμπρός τμήμα.
Προβολείς LED για ξεχωριστή εμφάνιση.
Οι δίδυμοι προβολείς αποτελούν παραδοσιακό στοιχείο ταυτότητας BMW στο
εμπρός τμήμα. Οι BMW Coupe και Cabrio της Σειράς 2 εφοδιάζονται τώρα
στάνταρ με νέους προβολείς bi-LED οι οποίοι αποτελούνται από γνώριμα
στοιχεία: σωλήνες προβολέων με επίπεδο κάτι τμήμα πλαισιωμένοι από
δακτυλίους φώτων ημέρας και μία δυναμική εμφάνιση που δημιουργείται από
το χαρακτηριστικό ‘φρύδι’. Οι κύριοι προβολείς παραγγέλνονται προαιρετικά
και σε έκδοση full-LED, ενώ το εντυπωσιακό σχήμα τους ενισχύει τη δυναμική
και τεχνική εντύπωση που δημιουργείται από το εμπρός τμήμα. Οι γνωστοί,
δίδυμοι στρογγυλοί προβολείς έχουν εξαγωνικό σχήμα που τους προσδίδει
μεγαλύτερη ακρίβεια και μία μοντέρνα εμφάνιση. Οι προαιρετικοί εμπρός
προβολείς ομίχλης LED είναι η επισφράγιση της νέας φιλοσοφίας σχεδίασης
φώτων για τη BMW Σειρά 2 Coupe και BMW Σειρά 2 Cabrio.
Η μάσκα των νέων μοντέλων είναι πιο εντυπωσιακή προσφέροντας έξτρα
οπτικό πλάτος στο εμπρός τμήμα. Οι συνδέσεις μεταξύ των προβολέων και της
μάσκας μαζί με το φωτεινό αποτύπωμα που δημιουργούν, διασφαλίζουν μία
πιο σπορ εντύπωση για το εμπρός τμήμα των Coupe και Cabrio. Οι εξωτερικοί
αεραγωγοί μπροστά είναι τώρα μεγαλύτεροι, ενώ δύο οριζόντιες μπάρες
τονίζουν το δυναμικό στήσιμο του αυτοκινήτου στο δρόμο.
Το πίσω τμήμα των Coupe και Cabrio της Σειράς 2 είναι φαρδύ και μυώδες. Η
εικόνα ενισχύεται με τα μονοκόμματα πίσω φώτα (LED στάνταρ) σχήματος L,
που επεκτείνονται μέχρι τα πλευρά.
Νέες ζάντες αλουμινίου, νέες αποχρώσεις.
Τρεις νέες αποχρώσεις – μία σκουρότερη Mediterranean Blue και η ανοιχτή
Seaside Blue, όπως και η τολμηρή Sunset Orange – έχουν προστεθεί στην
παλέτα εξωτερικών αποχρώσεων που διατίθενται για τα Coupe και Cabrio. Οι
πελάτες μπορούν να επιλέξουν από 12 εξωτερικές αποχρώσεις.
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Η γκάμα ζαντών αλουμινίου έχει ομοίως επεκταθεί. Οι 218i, 220i, 218d και
220d εφοδιάζονται στάνταρ με ζάντες 16-ιντσών (Style 378), ενώ οι ζάντες
17-ιντσών (Style 380) είναι στάνταρ εξοπλισμός στις 230i και 225d. Η M240i
έχει ζάντες 18-ιντσών (Style 436 M) στάνταρ σε Orbit Grey ή Ferric Grey.
Οι εκδόσεις Luxury Line και Sport Line προσφέρουν νέες ευκαιρίες
εξατομίκευσης με την ζάντα 725 Sport/724 Luxury 17 ιντσών. Οι ζάντες Style
719 M 18 ιντσών είναι μία νέα πρόταση για μοντέλα της M Sport και
προσφέρονται σε Jet Black ή Bicolour Jet Black. Και οι δύο θα διατίθενται για
την M240i. Συνολικά, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν από εκδόσεις ζαντών
αλουμινίου σε διάσταση 16-, 17- και 18-ιντσών.
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Εσωτερικό και εξοπλισμός.
Νέα υλικά, σημασία στη λεπτομέρεια.

Ένα πλήρως ανασχεδιασμένο ταμπλό οργάνων με πιο οδηγοκεντρική διάταξη
και νέα υλικά που τονίζουν τον ποιοτικό και αποκλειστικό χαρακτήρα των
BMW Coupe και Cabrio εκδόσεων της Σειράς 2 διασφαλίζουν ότι η νέα γενιά
ξεχωρίζει από την προηγούμενη, μέσα κι έξω.
Νέα εμφάνιση για τον πίνακα οργάνων δημιουργεί μία αίσθηση
ευρυχωρίας.
Το ανανεωμένο ταμπλό οργάνων αλλάζει πλήρως τη συνολική εντύπωση στην
καμπίνα της νέας BMW Σειράς 2. Ο αριθμός των αρμών έχει μειωθεί, με
αποτέλεσμα ένα πιο ευρύχωρο, πιο αθόρυβο και καλύτερα δομημένο
εσωτερικό με έμφαση στο πλάτος. Διάφορες ακόμα λεπτομέρειες τονίζουν
την ελκυστική σχεδίαση. Στα μοντέλα Sport Line, Luxury Line και M Sport,
χρησιμοποιείται αντίθετη ραφή στους αρμούς. Η κεντρική κονσόλα που
φιλοξενεί τα χειριστήρια για τα συστήματα ήχου και κλιματισμού (A/C), έχει
στιλπνό μαύρο φινίρισμα που προσδίδει στο τμήμα μεταξύ κεντρικής οθόνης
και τούνελ κιβωτίου ακόμα πιο αποκλειστική και σοφιστικέ αίσθηση. Οι
ποτηροθήκες που βρίσκονται στον κεντρικό αποθηκευτικό χώρο
εξαφανίζονται πίσω από ένα συρόμενο καπάκι, ενώ οι διακόπτες των
παραθύρων στις πόρτες έχουν χρωμιωμένο περίγραμμα. Χάρη στις διακριτικές
ενώσεις, το ντουλαπάκι εντάσσεται πλήρως στη σχεδίαση του εσωτερικού. Οι
αεραγωγοί του συστήματος κλιματισμού έχουν επανασχεδιαστεί και επιτείνουν
την αίσθηση ευρυχωρίας στο εσωτερικό των νέων Coupe και Cabrio της Σειράς
2.
Με την ανανέωση των μοντέλων προσφέρονται περισσότερες επιλογές
εξοπλισμού. Το βασικό μοντέλο μπορεί να παραγγέλνεται με νέα, υφασμάτινα
καλύμματα καθισμάτων σε Anthracite με πινελιές Grey, ενώ τα δερμάτινα
καθίσματα Dakota σε Cognac διατίθενται προαιρετικά για όλα τα μοντέλα. Οι
αγοραστές της BMW Σειράς 2 Coupe ή Cabrio έχουν δυνατότητα να
επιλέξουν από πέντε υφασμάτινες ταπετσαρίες για τα καλύμματα των
καθισμάτων, μερικές από τις οποίες συνδυάζονται με δέρμα ή Alcantara.
Επιπλέον, η ταπετσαρία Sensatec σε Black και Oyster διατίθεται για όλες τις
εκδόσεις, ενώ η Sport Line αποκτά την Black με κόκκινη αντίθετη ραφή. Η
γκάμα ολοκληρώνεται με επτά διαφορετικά δερμάτινα σχέδια. Αλουμινένιες,
διακοσμητικές λωρίδες εσωτερικού, ξύλινη επένδυση Fineline και γυαλιστερά
μαύρα πάνελ με χρωμιωμένες διακοσμητικές λωρίδες προσφέρουν άφθονες
δυνατότητες εξατομίκευσης.
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Κινητήρες, μετάδοση, πλαίσιο.
Κορυφαίες δυναμικές επιδόσεις με
αξιοσημείωτη απόδοση.

Μία εκτενής γκάμα τρικύλινδρων, τετρακύλινδρων και εξακύλινδρων
κινητήρων διατίθεται για τη BMW Σειρά 2 Coupe και BMW Σειρά 2 Cabrio,
που αποδίδουν από 100 kW/136 hp έως 250 kW/340 hp (κατανάλωση μικτού
κύκλου: 8,3 – 3,8 l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 189 – 101 g/km)*.
Όλοι οι κινητήρες βενζίνης και diesel είναι τελευταίας γενιάς
BMW EfficientDynamics με τεχνολογία BMW TwinPower Turbo. Πέρα από τη
βασική φιλοσοφία τους που εστιάζει στην απόδοση, όλοι οι diesel έχουν νέα
τεχνολογία υπερσυμπιεστή και αναβαθμισμένα συστήματα άμεσου ψεκασμού
common-rail.
Οι πελάτες της BMW Σειράς 2 Coupe έχουν δυνατότητα επιλογής από εννέα
κινητήρες, μεταξύ των οποίων πέντε βενζινοκινητήρες. Ο τρικύλιδρος που
διατίθεται για τη 218i αποδίδει 100 kW/136 hp (κατανάλωση μικτού κύκλου:
5,6 – 5,1 l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 130 – 118 g/km)*. Και οι
τετρακύλινδροι αποδίδουν 135 kW/184 hp στην 220i (κατανάλωση μικτού
κύκλου: 5,9 – 5,5 l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 136 – 127 g/km)*
ή 185 kW/252 hp στην 230i (κατανάλωση μικτού κύκλου: 5,9 – 5,7 l/100 km,
εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 134 – 131 g/km)*.
Ένας εξακύλινδρος χρησιμοποιείται στο μοντέλο BMW M240i M
Performance. Αυτός ο υπερτροφοδοτούμενος straight-six αποδίδει 250
kW/340 hp με κατανάλωση μικτού κύκλου 7,8 – 7,1 l/100 km. Οι εκπομπές
CO2 στο μικτό κύκλο είναι 179 – 163 g/km*. Η τετρακίνητη BMW M240i
xDrive έχει κατανάλωση μικτού κύκλου 7,4 l/100 km και εκπομπές CO2 στο
μικτό κύκλο 169 g/km*.
Οι εκδόσεις Diesel της BMW Σειράς 2 Coupe διατίθενται σε εκδόσεις 218d,
220d/220d xDrive και 225d. Η ισχύς κυμαίνεται από 110 kW/150 hp μέχρι
140 kW/190 hp και 165 kW/224 hp (κατανάλωση μικτού κύκλου: 4,7 –
3,8 l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 124 – 101 g/km)*.
Η BMW Σειρά 2 Cabrio παραγγέλνεται με συνολικά οκτώ διαφορετικές
εκδόσεις κινητήρων. Μεταξύ αυτών ένας τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας 218i
με 100 kW/136 hp και οι τετρακύλινδρες εκδόσεις 220i και 230i που
αποδίδουν 135 kW/184 hp και 185 kW/252 hp. Η κατανάλωση μικτού κύκλου
comes in at 6,8 – 5,3 l/100 km, με εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο 155 – 124

* Τιμές κατανάλωσης στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικού.
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g/km*. To Cabrio μοντέλο διατίθεται επίσης σε πολύ σπορ έκδοση BMW M
Performance. Η M240i/M240i xDrive με 250 kW/340 hp έχει κατανάλωση
μικτού κύκλου 8,3 – 7,4 l/100 και εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο 189–169
g/km*. Η γκάμα diesel αποτελείται από την 218d με 110 kW/150 hp, την 140
kW/190 hp 220d και την 225d που αποδίδει 165 kW/224 hp (κατανάλωση
μικτού κύκλου: 4,7 – 4,1 l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 124 – 108
g/km)*.
Ανάλογα με τον κινητήρα, η BMW Σειρά 2 Coupe θα εφοδιάζεται με
εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο, οκτατάχυτο Steptronic ή Steptronic Sport. Οι
BMW 220i, BMW 230i και BMW 220d xDrive Coupe προσφέρονται
αποκλειστικά με το υπέρ αποδοτικό οκτατάχυτο Steptronic (Steptronic Sport
8 σχέσεων διατίθεται προαιρετικά). Οι BMW M240i xDrive και BMW 225d
διαθέτουν Steptronic Sport οκτώ σχέσεων στο βασικό εξοπλισμό τους σε
μορφή Coupe και Cabrio. Εκτός από τις ομαλές, αυτόματες αλλαγές σχέσεων,
το Steptronic Sport επιτρέπει επίσης τη μηχανική αλλαγή σχέσεων από τα
σχετικά χειριστήρια στο τιμόνι. Οι άλλες εκδόσεις κινητήρων του Cabrio
μπορούν να συνδυάζονται με εξατάχυτο μηχανικό, οκτατάχυτο Steptronic η
Steptronic Sport οκτώ σχέσεων.
Ευφυές σύστημα τετρακίνησης προσφέρει βέλτιστη μεταφορά
ισχύος.
Οι BMW M240i και 220d Coupe προσφέρονται κατόπιν παραγγελίας και με
έξυπνο σύστημα τετρακίνησης BMW xDrive αντί της κλασικής πίσω κίνησης. Η
μόνη έκδοση της BMW Σειράς 2 Cabrio που προσφέρεται με BMW xDrive και
τα οφέλη AWD – όπως βέλτιστη μεταφορά ισχύος κατά την επιτάχυνση και σε
στις στροφές, απαράμιλλη οδηγική ασφάλεια και βέλτιστη πρόσφυση σε
χειμερινές συνθήκες ή βρεγμένους δρόμους – είναι η M240i. Επιπλέον, το
BMW xDrive μειώνει επίσης την υποστροφή και υπερστροφή στις στροφές,
προάγοντας τη δυναμική εμπειρία.
Προηγμένη τεχνολογία ανάρτησης, ομοιόμορφη κατανομή βάρους.
Οι BMW Σειρά 2 Coupe και BMW Σειρά 2 Cabrio υιοθετούν προηγμένη
τεχνολογία ανάρτησης, όπως εμπρός άξονα πολλαπλών συνδέσμων με γόνατα
ελατηρίων και αντιστρεπτική δοκό που συνδυάζεται με πίσω άξονα πέντε
συνδέσμων. Μεγάλα τμήματα της ανάρτησης αποτελούνται από αλουμίνιο. Το
χαμηλό κέντρο βάρους, το φαρδύ μετατρόχιο και η σχεδόν τέλεια κατανομή
βάρους 50:50 παίζουν το ρόλο τους στην έξοχη δυναμική συμπεριφορά – και
υποστηρίζονται από ένα ενεργειακά αποδοτικό και ακριβές, ηλεκτρομηχανικό
σύστημα διεύθυνσης.

* Τιμές κατανάλωσης στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικού.
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BMW ConnectedDrive.
Βέλτιστη συνδεσιμότητα αναβαθμίζει το
επίπεδο ανέσεων και υπηρεσιών.

Οι νέες BMW Coupe και Cabrio της Σειράς 2 συνοδεύονται από διάφορα
συστήματα υποστήριξης, την τελευταία γενιά της τεχνολογίας ελέγχου iDrive
και μία εκτενή γκάμα λειτουργιών υποστήριξης που βοηθούν το οδηγό να
παραμένει συγκεντρωμένος στην οδήγηση και να απολαμβάνει το ταξίδι στο
έπακρο.
Οθόνη αφής για απλή λειτουργία.
Η κεντρική οθόνη υψηλής ανάλυσης 8,8 ιντσών της νέας BMW Σειράς 2
Coupe & Cabrio διατίθεται με λειτουργία αφής σε συνδυασμό με το Σύστημα
Πλοήγησης, αυξάνοντας τις επιλογές ελέγχου του οδηγού. Και τα δύο μοντέλα
περιλαμβάνουν την τελευταία γενιά του iDrive στο βασικό εξοπλισμό τους. Με
το iDrive Touch Controller ο οδηγός έχει εύκολη πρόσβαση και δυνατότητα
ελέγχου ενός μεγάλου αριθμού λειτουργιών του οχήματος και των
συστημάτων πλοήγησης και ενημέρωσης/ψυχαγωγίας χρησιμοποιώντας μόνο
το ένα χέρι. Διευθύνσεις προορισμού μπορούν απλά να γράφονται με το χέρι
και να καταχωρούνται στο σύστημα πλοήγησης μέσω της ενσωματωμένης
επιφάνειας αφής (touchpad) του Controller. Επιπλέον υπάρχει και το ευφυές
σύστημα φωνητικού ελέγχου, που μπορεί να αναγνωρίζει οδηγίες χωρίς ο
οδηγός να πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες φωνητικές εντολές.
Άριστα συνδεδεμένες από κάθε άποψη.
Με τη στάνταρ ενσωματωμένη κάρτα SIM της BMW Σειράς 2, το
ConnectedDrive παρέχει βέλτιστη συνδεσιμότητα και πρόσβαση στις
υπηρεσίες της BMW χωρίς να βασίζονται στο smartphone του χρήστη.
Μεταξύ αυτών είναι Concierge Services, όπου προσωπικοί βοηθοί επιλέγουν
προορισμούς όπως εστιατόρια ή ξενοδοχεία για το οδηγό, ενώ είναι καθ’ οδόν,
να κάνουν κρατήσεις και στη συνέχεια να στέλνουν πληροφορίες απευθείας
στο σύστημα πλοήγησης του οχήματος, μαζί με όλες τις λεπτομέρειες
επαφής. Το Online Entertainment προσφέρει στους κατόχους της BMW
Σειράς 2 δυνατότητα επιλογής από εκατομμύρια μουσικά κομμάτια και audio
books, ενώ το RTTI (Real Time Traffic Information) βρίσκει έναν έξυπνο τρόπο
διαφυγής από την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Το RTTI περιλαμβάνει επίσης
προεπισκόπηση κινδύνου από πληροφορίες του στόλου οχημάτων, που
σημαίνει ότι πέρα από την τρέχουσα κατάσταση της κυκλοφορίας, η υπηρεσία
προειδοποιεί τους οδηγούς για επικίνδυνες καταστάσεις – όπως ατυχήματα ή
ισχυρή βροχή – που έχουν ανιχνεύσει άλλα οχήματα BMW. Ανώνυμα
δεδομένα από αισθητήρες χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. Αναφορές
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κινδύνων και καιρικά φαινόμενα απεικονίζονται στο χάρτη στην οθόνη του
οχήματος, ενώ μία προειδοποίηση και ένα μήνυμα εμφανίζονται στο χάρτη
πλοήγησης όταν πλησιάζει στο σημείο του κινδύνου.
Επιπλέον, σε ορισμένες πόλεις της Γερμανίας και των ΗΠΑ, η υπηρεσία OnStreet Parking Information χρησιμοποιεί την οθόνη του συστήματος
πλοήγησης Professional για να δηλώσει τι πιθανότητα υπάρχει να βρεθεί
διαθέσιμος χώρος στάθμευσης στο πλάι του δρόμου.
Η ολοκληρωμένη ψηφιακή φιλοσοφία BMW Connected ενσωματώνει ομαλά
τη BMW Σειρά 2 στην ψηφιακή ζωή του χρήστη μέσω ‘σημείων επαφής’ όπως
iPhone, Apple Watch, Android smartphone ή smartwatch. Το BMW
Connected ανιχνεύει πληροφορίες σχετικές με τη μετακίνηση όπως οι
διευθύνσεις που περιέχονται στο ημερολόγιο των ραντεβού και τις μεταδίδει
αυτόματα στο όχημα. Ο χρήστης λαμβάνει στη συνέχεια ένα μήνυμα στο
smartphone του, που τον ενημερώνει εκ των προτέρων για την ιδανική ώρα
αναχώρησης βάσει πληροφοριών συνθηκών κυκλοφορίας σε πραγματικό
χρόνο. Επιπλέον, μέρη τα οποία επισκέπτεται συχνά ο χρήστης καθώς και
προσωπικά σχέδια μετακίνησης αποθηκεύονται αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι η
μηχανική εισαγωγή διευθύνσεων προορισμού στο σύστημα πλοήγησης
σύντομα θα ανήκει στο παρελθόν. Εάν λεπτομέρειες πλοήγησης όπως
διεύθυνση προορισμού και επιθυμητή ώρα άφιξης έχουν ήδη οριστεί εκτός
οχήματος στο smartphone του χρήστη, η σύνδεση μεταξύ τηλεφώνου και
αυτοκινήτου θα επιτρέψει στο BMW Connected να μεταφέρει τις
πληροφορίες ώστε να είναι διαθέσιμες στο σύστημα πλοήγησης BMW.
Με το BMW Connected και τις Απομακρυσμένες Υπηρεσίες (Remote
Services) οι οδηγοί της BMW Σειράς 2 μπορούν να παραμένουν σε συνεχή
επαφή με το αυτοκίνητό τους ανεξάρτητα πού βρίσκονται. Μπορούν να
κλειδώνουν και να ξεκλειδώνουν τις πόρτες και να εμφανίζουν πληροφορίες
σχετικές με το αυτοκίνητο, γρήγορα και εύκολα μέσω smartphone. Και αν
τυχόν ξεχάσουν πού έχουν παρκάρει το αυτοκίνητό τους, μπορούν να το
εντοπίσουν σε ένα χάρτη μέσω BMW Connected. Εναλλακτικά, η κόρνα του
οχήματος ή το σινιάλο των προβολέων μπορούν να ενεργοποιούνται από
απόσταση για τον εντοπισμό του σε ένα μεγάλο πάρκινγκ οχημάτων, για
παράδειγμα. Με τη βοήθεια της Alexa και συσκευών συμβατών με την
υπηρεσία Alexa, οι οδηγοί της BMW Σειράς 2 σε Γερμανία και Βρετανία
μπορούν ακόμα και να διαχειρίζονται τα ραντεβού τους στην ατζέντα
μετακινήσεων του BMW Connected και να διαχειρίζονται τις λειτουργίες του
οχήματος μέσω φωνητικού ελέγχου από την άνεση του σπιτιού τους.
Ασύρματη φόρτιση και πλήρης ενσωμάτωση smartphone.
Οι νέες BMW Coupe και Cabrio της Σειράς προσφέρουν τη δυνατότητα
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ασύρματης επαγωγικής φόρτισης smartphones. Το Apple CarPlay διατίθεται
επίσης σε συνδυασμό με ένα σύστημα πλοήγησης της BMW.
Ενσωματώνοντας το smartphone στο περιβάλλον συστημάτων του οχήματος,
ο έλεγχος του τηλεφώνου και των εφαρμογών του γίνεται από την οθόνη μέσω
iDrive Controller, φωνητικού ελέγχου ή αφής (Navigation system Professional).
Το προαιρετικό WiFi hotspot του αυτοκινήτου, από την άλλη, προσφέρει μία
mobile διαδικτυακή σύνδεση υψηλής ταχύτητας για μέχρι δέκα συσκευές.
Για πρώτη φορά, η BMW προσφέρει τώρα στους χρήστες Microsoft Office
365 μία ασφαλή σύνδεση στο διακομιστή για ανταλλαγή και επεξεργασία
emails, καταχωρήσεις ημερολογίου και λεπτομέρειες επαφών και στις BMW
Coupe και Cabrio της Σειράς 2, χάρη στην ενσωματωμένη λειτουργία του
Microsoft Exchange.
Συστήματα υποστήριξης που απαλλάσσουν τους οδηγούς από το
στρες.
Τα συστήματα υποστήριξης ανακουφίζουν τον οδηγό από το στρες είτε σε
ταξίδια μεγάλων αποστάσεων ή στην πυκνή κυκλοφορία της πόλης βοηθώντας
τον στα οδηγικά καθήκοντα ή ακόμα και αναλαμβάνοντας δράση εάν
χρειαστεί. Η λίστα συστημάτων υποστήριξης που διατίθενται για τη BMW
Σειρά 2 Coupe και BMW Σειρά 2 Cabrio περιλαμβάνει το Active Cruise
Control με λειτουργία Stop & Go. Με αυτό το σύστημα τα όχημα κινείται
αυτόματα με τη ροή της κυκλοφορίας όταν ταξιδεύει στον αυτοκινητόδρομο
μέχρι την τελική του ταχύτητα, φρενάροντας ή επιταχύνοντας ανάλογα με τις
κυκλοφοριακές συνθήκες. Μπορεί ακόμα και να φρενάρει το όχημα μέχρι να
σταματήσει εάν χρειαστεί. Το σύστημα προειδοποιεί τον οδηγό και στη
συνέχεια ενεργοποιεί τα φρένα εάν ανιχνεύσει εμπόδιο και ο οδηγός δεν
αντιδράσει. Το Driving Assistant διατίθεται προαιρετικά και περιλαμβάνει
σύστημα Lane Departure Warning και City Collision Mitigation, που
ενεργοποιεί αυτόματα τα φρένα σε ταχύτητες έως 60 km/h για να αποτρέψει
επικείμενη σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα ή πεζό. Το Parking
Assistant, παρκάρει το όχημα σε χώρους στάθμευσης παράλληλους ή
κάθετους με το δρόμο. Οι αισθητήρες υπερήχων βοηθούν στην αναζήτηση
κατάλληλων χώρων όταν το όχημα ταξιδεύει με ταχύτητα έως 35 km/h. Το
Proactive Driving Assistant διατίθεται σε συνδυασμό με το σύστημα
πλοήγησης Professional και παροτρύνει τον οδηγό να σταματήσει την
επιτάχυνση έγκαιρα πριν από στροφές, διασταυρώσεις, κυκλικούς κόμβους
και όρια ταχύτητας.
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BMW M240i Coupe / BMW M240i Cabrio.
BMW M2.
Κορυφαίοι παίκτες από την BMW M
GmbH.

Με τις εκδόσεις BMW M240i/M240i xDrive Coupe και BMW M240i/M240i
xDrive Cabrio, η τελευταία γενιά της Σειράς 2 Coupe και Cabrio για μία φορά
ακόμα προσφέρει την απόλαυση των σπορ επιδόσεων με ανοιχτή ή σταθερή
κλειστή οροφή. Και οι δύο εκδόσεις προσφέρουν άφθονη οδηγική απόλαυση,
όπως υποδηλώνει και η εντυωσιακή αεροδυναμική γραμμή τους. Η γκάμα
περιλαμβάνει επίσης ένα ισχυρό σπορ coupe με τη μορφή της BMW M2
Coupe, της οποίας ο εν σειρά εξακύλινδρος κινητήρας υψηλών επιδόσεων, η
ευελιξία της πίσω κίνησης και η ανάρτηση ελαφρού βάρους συνδυάζονται για
την επίτευξη της απόλυτης οδηγικής απόλαυσης.
BMW M240i: Τεχνολογία BMW M Performance TwinPower Turbo.
Η BMW M240i αντλεί ισχύ από έναν τρίλιτρο straight-six κινητήρα με άμεσο
ψεκασμό, τεχνολογία M Performance TwinPower Turbo με υπερσυμπιεστή
twin-scroll, πλήρως μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων (VALVETRONIC) και
μεταβλητό έλεγχο εκκεντροφόρων Double-VANOS. Αποδίδει 250 kW/340 hp
και μέγιστη ροπή 500 Nm, που είναι διαθέσιμη από τις 1.520 rpm μέχρι τις
4.500 rpm.
Η BMW M240i Coupe είναι ένας καθαρόαιμος αθλητής με εξαιρετικές
δυνατότητες επιδόσεων: με το μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων, το coupe έχει
επιτάχυνση 0 - 100 km/h σε 4,8 δεύτερα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται
ηλεκτρονικά στα 250 km/h. Η κατανάλωση μικτού κύκλου για το μηχανικό
κιβώτιο είναι 7,8 l/100 km, που ισοδυναμεί με εκπομπές CO2 179 g/km*.
Το προαιρετικό, οκτατάχυτο Steptronic Sport επιτείνει τη δυναμική οδηγική
εμπειρία, επιτρέποντας στη BMW M240i Coupe να φτάσει στα 100 km/h από
στάση σε 4,6 δευτερόλεπτα (κατανάλωση μικτού κύκλου: 7.1 l/100 km με
εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 163 g/km)*.
Οι επιδόσεις είναι ακόμα πιο εντυπωσιακές στη BMW M240i xDrive Coupe
χάρη στο ευφυές σύστημα τετρακίνησης. Με οκτατάχυτο κιβώτιο Steptronic
Sport στάνταρ, επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 4,4 δεύτερα, με
κατανάλωση μικτού κύκλου 7,4 l/100 km και εκπομπές CO2 169 g/km*.
Η BMW M240i Cabrio είναι ελαφρώς βαρύτερη λόγω σχεδίασης, εν τούτοις οι
επιδόσεις της είναι το ίδιο αξιόλογες. Επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε
4,9 δεύτερα με εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο και σε 4,7 αντίστοιχα με το
* Τιμές κατανάλωσης στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικού.
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οκτατάχυτο Steptronic Sport. Με μηχανικό κιβώτιο, η κατανάλωση μικτού
κύκλου φτάνει τα 8,3 l/100 km*, με εκπομπές CO2 189 g/km, ενώ με
αυτόματο κιβώτιο οι αντίστοιχες τιμές είναι 7,4 l/100 km και 169 g/km*.
Η BMW M240i xDrive Cabrio έχει επιτάχυνση 0 - 100 km/h σε 4,6 δεύτερα.
Έχοντας στάνταρ οκτατάτυτο Steptronic Sport, η κατανάλωση μικτού κύκλου
είναι 7,8 l/100 km, με εκπομπές CO2 179 g/km*.
Πλήρως εναρμονισμένος εξοπλισμός, μοναδικός χαρακτήρας.
Και τα δύο μοντέλα της BMW M Performance φεύγουν από το εργοστάσιο με
ελαστικά υψηλών επιδόσεων και διαφορετικών διαστάσεων, 225/40 μπροστά
και 245/35 πίσω. Πέρα από τη σπορ εμφάνιση, διασφαλίζουν μέγιστη
επιτάχυνση και επιβράδυνση. Ο μοναδικός χαρακτήρας των BMW M240i
Coupe και BMW M240i Cabrio προέρχεται από τη άριστη συνεργασία
κινητήρα, ανάρτησης M Sport, φρένων M Sport και της αεροδυναμικής
ισορροπίας των αυτοκινήτων – σε κλασικό στυλ M. Το σπορ σύστημα
διεύθυνσης με μεταβλητό λόγο υποπολλαπλασιασμού αναβαθμίζει την
αίσθηση ευελιξίας στο τιμόνι της BMW M240i. Διατίθεται με ηλεκτρομηχανική
υποβοήθηση και προσαρμόζει τη γωνία διεύθυνσης των εμπρός τροχών στις
επικρατούσες οδηγικές συνθήκες. Αποτέλεσμα, ταχύτατοι ελιγμοί αποφυγής
εμποδίων και δημιουργία μιας αίσθησης άριστης κατευθυντικότητας και
σταθερότητας στην ευθεία στον αυτοκινητόδρομο.
BMW M2: η απόλυτη οδηγική απόλαυση.
Η BMW M2 θα είναι νέο μέλος της γκάμας και θα λανσαριστεί τον Ιούλιο του
2017. Αυτό το συμπαγών διαστάσεων, ισχυρό σπορ coupe της BMW M GmbH
(κατανάλωση μικτού κύκλου: 8,5 l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο:
199 g/km) έχει τις ίδιες καινοτομίες με το στάνταρ μοντέλο της Σειράς 2
Coupe. Με έναν υψηλών επιδόσεων, εξακύλινδρο εν σειρά κινητήρα, ευελιξία
πίσω κίνησης, ελαφριά ανάρτηση M Sport από αλουμίνιο και εντυπωσιακό
στυλ, η νέα BMW M2 Coupe έχει όλα τα προσόντα για να προσφέρει την
υπέρτατη μορφή οδηγικής απόλαυσης.
Η νέα BMW M2 Coupe ξεχωρίζει αμέσως σαν μέλος της BMW M με ένα στυλ
που δεν αφήνει καμία αμφιβολία για τις συναρπαστικές της ικανότητες.
Εμπνευσμένη από διάφορα μοντέλα της ιστορίας της BMW Motorsport, η νέα
BMW M2 Coupe αποτυπώνει την απαράμιλλη σπορ υπεροχή της με
χαρακτηριστικά όπως χαμηλωμένη εμπρός ποδιά με μεγάλους αεραγωγούς,
μυώδη πλευρά με τα χαρακτηριστικά ‘βράγχια’ Μ στο πλάι, ζάντες αλουμινίου
19-ιντσών σε σχέδιο διπλών ακτίνων Μ και το φαρδύ, χαμηλωμένο πίσω άκρο
με διπλή απόληξη εξαγωγής Μ. Σπορ καθίσματα, σπορ τιμόνι M και επιλογέας
σχέσεων M διασφαλίζουν ότι ο οδηγός έχει τον απόλυτο έλεγχο της BMW M2
* Τιμές κατανάλωσης στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικού.
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σε όλες τις συνθήκες.
Ο τρίλιτρος straight-six κινητήρας της νέας BMW M2 υιοθετεί κορυφαία
τεχνολογία M TwinPower Turbo για την παραγωγή 272 kW/370 hp στις 6.500
rpm, και γίνεται σημείο αναφοράς στην compact σπορ κατηγορία υψηλών
επιδόσεων. Το ίδιο ισχύει και για την καμπύλη ροπής, ενώ η μέγιστη ροπή των
465 Nm μπορεί να αυξηθεί στιγμιαία στα 500 Nm σε overboost mode. Αυτή
επιταχύνει τη νέα BMW M2 Coupe με προαιρετικό επτατάχυτο M Double
Clutch Transmission (M DCT) και Launch Control από 0 στα 100 km/h σε 4,3
δευτερόλεπτα, μέχρι την ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τελική ταχύτητα των 250
km/h. Ταυτόχρονα, το αυτοκίνητο αποδεικνύει την εξαιρετική του απόδοση με
κατανάλωση μόλις 7,9 lit / 100 km* με κιβώτιο M DCT, που ισοδυναμεί με
εκπομπές CO2 185 g/km*.
Ελαφριοί αλουμινένιοι εμπρός και πίσω άξονες των BMW M3/M4, σφυρήλατες
αλουμινένιες ζάντες 19-ιντσών με ελαστικά διαφορετικών διαστάσεων εμπρός
/ πίσω, σύστημα διεύθυνσης M Servotronic με δύο ρυθμίσεις και πανίσχυρα
συνθετικά φρένα M αποτελούν εξοπλισμό της BMW M2 Coupe ανεβάζοντας
και πάλι τον πήχη στην compact σπορ κατηγορία υψηλών επιδόσεων, σε
επίπεδο δυναμικής συμπεριφοράς. Το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο Active M
Differential, που βελτιώνει την πρόσφυση και την ευστάθεια, αξίζει ιδιαίτερη
μνεία εδώ.

* Τιμές κατανάλωσης στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικού.

