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A BMW Group még tovább fokozza a tisztán elektromos meghajtású
járművek vezetési élményét. A vállalat elektrifikációs stratégiáját
követve a 210 kW teljesítmény / 400 Nm csúcs forgatónyomaték
leadására képes BMW iX3 az átfogó frissítést követően még inkább
kiemeli a Sports Activity Vehicle (SAV) modell sportos vonásait. Az új
BMW iX3 az alapfelszereltség részeként elérhető modellspecifikus M
Sport csomaggal érkezik.
•

A BMW iX3 (kombinált energiafogyasztás (WLTP): 18,9 – 18,5 kWh /
100 km; kombinált károsanyag-kibocsátás: 0 gramm / km) átfogó
frissítésével a bajor prémiumgyártó tisztán elektromos SAV modelljében
nagyobb szerepet kapnak a sportos stílusjegyek, fokozódik a vezetési
élmény, egyszerűbbé válik a jármű kezelése és a belső tér kialakítása
még exkluzívabb karaktert kap. A friss formajegyek hangsúlyosan jelzik a
tisztán elektromos középméretű prémium SAV modell és a BMW iX,
valamint a BMW i4 modellekkel közös konceptuális és technológiai
értékeket.

•

Az új BMW iX3 az elektromos mobilitás új korszakának úttörőjeként lép
színre. A BMW eDrive hajtáslánc technológia ötödik generációját
elsőként megkapó modell egyedülálló módon nyújt egyszerre
kifejezetten sportos teljesítményt, kivételes hatékonyságot és a WLTP
tesztciklus mérései szerint hosszú, 460 kilométeres tisztán elektromos
hatótávolságot.

•

Az új BMW iX3 modell Münchenben, az IAA MOBILITY 2021
nemzetközi autóipari kiállításon mutatkozik be a nagyközönségnek,
gyártása pedig – mind a helyi piac számára, mind export célokra – 2021
szeptemberében veszi kezdetét a BMW Brilliance Automotive senjangi
egységében.

•

Az új BMW iX3 modellen karakteresebb megjelenést kap az orr rész a
megnövelt méretű vese alakú hűtőrácsnak, a 10 milliméterrel
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keskenyebb fényszóróknak és az új kialakítást kapott első
köténylemeznek köszönhetően.
•

Az új BMW iX3 szériafelszereltségként M Sport csomaggal érkezik. Az
új M aerodinamikai keréktárcsák az alapfelszereltségként elérhető 19”os méret mellett 20”-os méretben is rendelhetők. Az adaptív LED
fényszórók szintén az alapfelszereltség részét képezik, a BMW
Laserlight világításrendszer opcionális tételként rendelhető.

•

A műszerfal közepén elhelyezkedő digitális kijelző átmérője 12,3 inch-re
növekedett és a rajta elérhető kezelőszervek mérete is nagyobbá vált.
Az új középkonzolon a sebességváltó kar, a BMW Controller, a
Start/Stop gomb és a Driving Experience Control kezelőszervei, valamint
az elektronikus kézifék helyezkedik el.

•

A szériafelszereltség részét képezik az új Sensatec perforált kárpitozású
sportülések és az új, sötét felületű Aluminium Rhombicle belső
burkolatcsíkok. A BMW i Blue stílusjegyek a sebességváltó karon, a
Start/Stop gombon és a kormánykeréken is visszaköszönnek.

•

Az elektromos motor, a váltó és a hajtáslánc vezérlőelektronikája
egyetlen közös házban kapott helyet. Helytakarékos kialakítás a hátsó
tengely segédvázában, maximális teljesítmény: 210 kW / 286 LE,
csúcsnyomaték: 400 Nm. A hátsókerék-meghajtású új BMW iX3 6,8
másodperc alatt képes felgyorsulni álló helyzetből 100 km/órás
tempóra.

•

Modellspecifikus nagyfeszültségű akkumulátor 80 kWh kapacitással. A
Combined Charging Unit technológiával elérhető az egyenáramú, akár
150 kW-os gyorstöltés. A tízperces gyorstöltéssel a WLTP tesztciklus
mérései szerinti 100 kilométer hatótávra elegendő energiával tölthető fel
az autó. A felhasználóbarát és kedvező árú töltést kínáló nemzetközi
BMW Charging hálózat egy egyszerű regisztráció után elérhető.

•

A BMW Group a BMW i modellek esetében a fenntarthatósági
szempontok tekintetében holisztikus megközelítést alkalmaz. Az
elektromos motorok szinkronmotor-alapelv szerinti működése lehetővé
teszi az erőforrások ritkaföldfémektől mentes sorozatgyártását. A BMW
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iX3 erőforrás-hatékony sorozatgyártásához a másodlagos nyersanyagok
alkalmazása is hozzájárul. A BMW Group a nagyfeszültségű
akkumulátorokhoz szükséges kobaltot és lítiumot ellenőrzött forrásokból
szerzi be. A modell és a beépített akkumulátorcellák teljes termelési
folyamatához szükséges energiát kizárólag megújuló erőforrásokból
nyerik ki.
•

Az új BMW iX3 modellhez két felszereltségi szint válaszható. Az
„Inspiring” modellek metálfényezéssel, adaptív felfüggesztéssel,
automata csomagtérajtó működtetéssel, panorámatetővel,
elektromosan állítható ülésekkel, bőr bevonatú sport-kormánykerékkel
és háromzónás előfűtés és előhűtés funkcióval ellátott automata
klímarendszerrel érkeznek. Az „Impressive” felszereltségi szintű
modellek a fentieken túl 20”-os könnyűfém felniket, akusztikus
üvegezést, Vernasca bőrdíszítést, BMW Head-Up Display-t, Harman
Kardon hangrendszert (Harman Kardon Surround Sound System) és a
Hans Zimmer zeneszerző nevével fémjelzett BMW IconicSounds
Electric portfóliót is megkapják.

•

A vezetéstámogató-rendszerek kivételesen nagy tárháza érkezik az új
BMW iX3-hoz az alapfelszereltség részeként, beleértve a Driving
Assistant Professional csomagot kormányzó- és sávtartó asszisztenssel
(Steering and Lane Control Assistant), valamint az automata Stop&Go
funkcióval, automata sebességkorlátozás-asszisztenssel és
útvonalfigyelő funkcióval dolgozó aktív tempomatot (Active Cruise
Control with Stop&Go function, automatic Speed Limit Assist and route
monitoring). Szintén alapfelszereltség a parkolóasszisztens (Parking
Assistant) tolatókamerával (Reversing Assist Camera) és tolatási
segédlettel (Reversing Assistant).

•

Az alapfelszereltség részeként elérhető BMW Live Cockpit Professional
rendszer felhő-alapú BMW Maps navigációs rendszerrel és BMW
Intelligent Personal Assistant szolgáltatással érkezik. Szintén a
szériafelszereltség részét képezi az Apple CarPlay integráció, az Android
Auto előkészítés, a Remote Software Upgrade rendszer, valamint
további digitális BMW Conncected szolgáltatások.

**
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A hajtáslánc maximális teljesítményére, valamint a járműtöltési teljesítményre, a menetteljesítményre, az üzemanyag- és energiafogyasztásra, a
károsanyag-kibocsátásra, illetve a tisztán elektromos hatótávolságra vonatkozó adatok előzetes értékek.
Az üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékeket a valós körülmények közötti legdinamikusabb járműhasználat eredményeit
vizsgáló, globális szabvány szerint működő tesztciklus (WLTP – Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) mérései szerint számolták
ki. Az adatok a gumiabroncs-típusoktól és a felszereltségi szintektől is függnek.
További információ az új személygépkocsik hivatalos üzemanyag-fogyasztási, fajlagos szén-dioxid-kibocsátási, illetve elektromosáram-fogyasztási
adatairól a „Leitfaden über Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen” (Tájékoztató az új
személygépkocsik üzemanyag-fogyasztásáról, szén-dioxid-kibocsátásáról és elektromosáram-fogyasztásáról) (Guideline for fuel consumption,
CO2 emissions and electric power consumption of new passenger cars), kiadványban található, amely minden értékesítési helyen, valamint a
Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) társaságtól (D-73760 Ostfildern-Scharnhausen, Hellmuth Hirth Str. 1.) vagy
a http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.html internetes oldalról szerezhető be: Leitfaden CO2 (Guideline CO2)
(PDF – 2,7 MB)

További információ:
Salgó András, vállalati kommunikációs menedzser
Tel.: +36 29 555 115; e-mail: Andras.Salgo@bmw.hu
A BMW Group magyar nyelvű sajtóoldala a következő címen érhető el:
www.press.bmwgroup.com/pressclub/p/hu/startpage.html
A BMW Group
A BMW, a MINI, a Rolls-Royce és a BMW Motorrad márkák tulajdonosaként a BMW Group a világ
vezető prémium autó- és motorkerékpár-gyártó vállalata, amely prémium pénzügyi és mobilitási
szolgáltatásokat is kínál. Világcégként a BMW Group 15 országban összesen 31 járműgyártó és összeszerelő létesítményt üzemeltet, termékeit pedig értékesítési hálózatán keresztül a világ több
mint 140 országában forgalmazza.
2020-ban a BMW Group több mint 2,3 millió darab gépkocsit és több mint 169 000 darab
motorkerékpárt értékesített világszerte. 98,990 milliárd eurós összbevételével a vállalat a 2020-as
pénzügyi évben 5,222 milliárd eurós nyereséget termelt. A 2020. december 31-i összesítés
szerint a BMW Group világszerte 120 726 embert foglalkoztat.
A BMW Group sikerét hosszú távú gondolkodással és felelős működéssel alapozta meg. A vállalat
stratégiájának alapvető része a környezetvédelmi szempontból és szociálisan is fenntartható
értéklánc, a termékei által képviselt, mindenre kiterjedő felelősség és az erőforrások megőrzése
iránti elkötelezettség.
www.bmw.hu
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView
Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group/

