Equipamento Opcional.
BMW i8 (I15).
X = equipamento opcional
O = equipamento de série de fábrica
S = equipamento de série para Portugal
= não disponível
1. Segurança °
2VB
Monitorização da pressão dos pneus

i8

2Z61

Edição: 02/2018
Válido: a partir da produção de Julho de 2018

S

0,00

428

S

0,00

X
X
X

430,00
0,00
50,00

S

0,00

4FG
5DA
6AC

Triângulo de emergência e estojo de
primeiros socorros
Cinto de Segurança, azul BMW i
em combinação com 7Y9
Desativação do airbag do passageiro
frontal
eCall inteligente

PVP c/IVA
(23%)

PVP s/IVA
0,00 sistema de monitorização individual da pressão de cada pneu. Aviso automaticamente acionado em caso de perda de pressão de 20% ou superior. O sistema tem que ser reinicializado após
retificação da pressão dos pneus.
0,00 Inclui o kit primeiros socorros.
349,59 Para os 4 bancos.
0,00
40,65 Desativação por intermédio de chave no lado do passageiro, indicador junto às luzes de leitura frontais.
0,00 Serviços de telemática com chamada de emergência manual e automática, se necessário estabelece uma ligação para os serviços de emergência através do centro de contato BMW. A
localização atual do veículo é transmitida em conjunto com informação adicional relativa à gravidade do acidente.
Vitalício

2. Pintura e design exterior ° 2.1 Pintura
490
Pintura especial BMW cinzento
Donington com cinzento Frozen
metalizada
Pintura metalizada
B96
Branco Crystal efeito pérola com
acabamentos em Cinza Frozen
metálico
B97
Branco Crystal efeito pérola com
acabamentos em azul BMW i
C1U E-Copper cinzento Frozen metalizado

X

1 810,00

1 471,54

X

1 810,00

1 471,54

X

1 810,00

1 471,54

X

830,00

674,80

Cinza Sophisto efeito brilhante com
X
acabamentos em Cinza Frozen
metálico
C23
Cinza Sophisto efeito brilhante com
X
acabamentos em azul BMW i
2. Pintura e design exterior ° 2.2 Design exterior
2BQ Pinças dos travões, pintadas
X

0,00

0,00

0,00

0,00

370,00

339

C22

Shadow Line

X

200,00

3. Packs de equipamento °
7LK
Pack Travel

X

610,00

7Y6

7Y9

Conteúdo do pack
BMW i interior design Accaro

X
X

Conteúdo do pack

X

Design interior Halo BMW i

X

Conteúdo do pack

X

4. Jantes/pneus °
27K
Jantes de liga leve 516 BMW i de estilo
radial de 20" Bicolour com pneus
mistos

2ES

2G4

2HP

2KQ

Jantes de liga leve 516 BMW i de estilo
radial de 20" Jet Black com pneus
mistos

Jantes de liga leve BMW i 444 de raios
de turbina de 20'' com pneus mistos,
BMW EfficientDynamics

Jantes de liga leve BMW i 625 de raios
de turbina de 20'' com pneus mistos

Jantes de liga leve 516 BMW i de estilo
radial de 20" com pneus mistos

X

X

X

X

O

300,81 - preto, brilhante
- destaque em azul BMW i nas maxilas
- designação BMW
162,60 - Pilar C em preto alto brilho
- Inserção em preto alto brilho na traseira
495,93 - inclui 493
- map pocket (Nappa leather) including i8 embossing
- separating elements (Alcantara) in storage compartments behind the seats

Equipamento: 493
3 570,00
2 902,44 - headliner: anthracite
- leather steering wheel: black with contrasting ring BMW i Satin Silver
- instrument panel: black, leather trim with natural leather Exclusive and leather 'Walknappa' Amido, interior surface in Amido metallic
- seats: natural leather Exclusive (bicolour) Amido/E-Copper with cloth highlight Anthracite E-Copper (info: natural leather Exclusive with olive leaf tanned leather)
- door and side trim: natural leather Exclusive Amido
- door panels: leather 'Walknappa' Amido
- interior colour: E-Copper / Amido
- door sill finishers: i8 designation, surface in Amido metallic, lasered
Estofos: NKED
Equipamento: 423
3 050,00
2 479,67 - Bancos: Pele natural Exclusive com realces em tecido castanho Dalbergia (Info: pele natural Exclusive = curtida através da utilização de um agente natural derivado de folhas de oliveira),
costuras duplas em azul BMW i
- Frisos das portas em pele natural Exclusive castanho Dalbergia
- Painéis das portas em pele Walknappa cinza Carum Spice
- Painel de instrumentos com inserções de pele natural Exclusive em castanho Dalbergia e pele Walknappa cinza Carum Spice, superfície interior em Amido metálico
- Volante em pele castanho Dalbergia com realce em azul BMW i
- Forro do tejadilho em antracite
- Cor global em castanho Dalbergia / cinza Carum Spice
- Soleira das portas com designação 'i8', superfície em Amido metálico, com revestimento laser
Estofos: NKFD
Equipamento: 4FG + 423
1 860,00

1 550,00

890,00

1 890,00

0,00

1 512,20 frente: 7.5 J × 20 / pneus 215/45 R 20
trás: 8.5 J x 20 / pneus 245/40 R20
Notas:
- polido
- Não podem ser colocadas correntes de neve
1 260,16 frente: 7.5 J x 20 / pneus 215/45 R20
trás: 8.5 J x 20 / pneus 245/40 R20
Notas:
- Preto
- Não podem ser colocadas correntes de neve
723,58 7 J x 20 / pneus 195/50 R20
7.5 J x 20 / pneus 215/45 R20
Nota:
– Não podem ser colocadas correntes de neve
1 536,59 frente: 7.5 J x 20 / pneus 215/45 R20
Trás: 8.5 J x 20 / pneus 245/40 R20
Nota:
– Não podem ser colocadas correntes de neve
0,00 front: 7 J x20 / tyres 195/50 R20
rear: 7.5 J × 20 / tyres 215/45 R 20
Notas:
- Silver
- Não podem ser colocadas correntes de neve

2PA
2VC
2W8

Pernos de segurança
Kit reparação de pneus
em combinação com 801
Jantes de liga leve BMW i 470 de raios
em W de 20'' com pneus mistos

S
S
X
X

0,00
0,00
1 580,00

0,00
0,00 Inclui garrafa com selante para pneus, compressor elétrico com ligação 12V. Local de arrumo separado na bagageira.
1 284,55 frente: 7.5 J x 20 / pneus 215/45 R20
Trás: 8.5 J x 20 / pneus 245/40 R20
Nota:
– Não podem ser colocadas correntes de neve

5. Estofos e design interior ° 5. Estofos
Pele integral 'Spheric' perfurada
NGEF Branco Ivory | Preto/Branco Ivory
NGHA Amido | Preto/Amido
Pele natural Exclusive com realce em
tecido
NKED E-Copper | E-Copper/Amido
em combinação com 7Y6
apenas com 7Y6
NKFD Castanho Dalbergia | Castanho
Dalbergia Brown/cinza Carum Spice
apenas com 7Y9
5. Estofos e design interior ° 5.1 Design interior
4U1
Controlos com detalhes em cerâmica
5. Estofos e design interior • 5.4 Trims
4CQ Frisos interiores com acabamentos
'DryCarbon'

6. Tecnologia° 6.2 Direcção e transmissão
1AG Tanque de combustível de maiores
dimensões
6. Tecnologia ° 6.3 Assistência à condução
4U9
Proteção acústica para peões
508
544
5AS

PDC - sensores de estacionamento
dianteiros e traseiros
Cruise control com função de
travagem
Assistente de condução

6. Tecnologia ° 6.4 Visão e iluminação
430
Espelhos retrovisores interiores e
exteriores com função automática anti
encandeamento
521
Sensor de chuva e controlo automático
de luzes de condução
563
Pack de luzes

X
X
X
X
X
X
X
X

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X
X

590,00

X

2 020,00

S

0,00

X

110,00

O

0,00

O
S

0,00

S

0,00

O

479,67 Detalhes em cerâmica: alavanca de velocidades, aros do controlo iDriver including i8 engraving

1 642,28 Carbon embellishers Dry Carbon for:
- consola central
- puxadores das portas
- dashboard inlay
0,00 42 litros.

89,43 Som artificial emitido quando em condução elétrica (até aos 30 km/h), de forma a que os restantes utilizadores nas estradas possam ouvir o veículo. Sempre ativo quando o veículo é iniciado
(por defeito: ligado).
0,00 Indicação visual e acústica da presença de obstáculos na frente e traseira da viatura. Desativação manual.
Controlo da velocidade para velocidades acima de aproximadamente 30 km/h, também em descida através da aplicação dos travões, operação através do volante multifunções, modo de
operação e velocidade desejada indicada no painel de instrumentos, o condutor pode desativar a função a qualquer momento.
0,00 Sistema de assistência de condução via câmara, consistindo na: indicação do limite de velocidade, assistente de máximos, Aviso de aproximação com reconhecimento de pessoas função de
luz de travagem (Deteta veículos e pessoas na frente do carro, dos 10 até aos 60 km/h, aviso automático e controlo da função de travagem ligeira). Aviso de aproximação também adverte para
potenciais colisões com veículos pela frente para velocidades mais altas, com o pré-condicionamento dos travões para uma resposta mais rápida da travagem e distâncias de travagem mais
curtas. Se o acidente não poder ser evitado, as funções de travagem ajudar a reduzir a velocidade de impacto. Controlado através de um botão para os sistemas de assistência ao condutor no
consola central. Além disso, Top-view para os 4 lados e vista lateral com reconhecimento de objetos. Suporte para o estacionamento e manobras através de representação virtual do veículo
(vista superior). Vista lateral usando a câmara frontal no pára-choques em situações onde a visibilidade é reduzida. O reconhecimento de objetos avisa o condutor sobre veículos e pessoas,
através de uma mensagem apropriada.
0,00 - Esguichos do para-brisas aquecidos.
- Espelhos exteriores eletricamente recolhíveis.
- Ativação automática / controlo para função intermitente dos limpa para-brisas e ativação automática das luzes de condução em situações de luminosidade reduzida.

X

420,00

5A4

Luzes LED com conteúdos expandidos

X

320,00

5AZ

Luzes Laser BMW
não com 5A4

X
X

6 650,00

341,46 Com tecnologia LED:
- Faixa de iluminação configurável nas saídas de ar do lado do condutor
- Faixa de iluminação nas saídas de ar
- Iluminação ambiente na consola central
- Faixa de iluminação nos apoios de braços nas portas
- Iluminação em LED na zona dos pés na frente
- Luzes em branco, azul e laranja, configurável
260,16 - Adicionalmente às luzes Full LED de série, distribuição específica da luz em autoestrada
- funções de luz LED: luzes de cidade e função de luz em curva, luzes de estacionamento e luzes de condução diurna
- Controlo automático do alcance das luzes
5 406,50 Funcionalidade:
- 3 níveis de luz: médios em LED, máximos em LED, máximos em LED com boost laser
- especificação de luz em azul
Conteúdo técnico:
- Tecnologia LED para todas as funções de luz: médios, máximos, luzes de condução diurna, indicador de mudança de direção
- O booster laser para os máximos duplica a distância de alcance dos máximos (1 lux para mais de 600m)
- O booster laser para os máximos triplica a intensidade da luz (mais de 300lux em vez de 100lux) quando comparando com a tecnologia Bi-LED
- luz laser para distâncias extremas: a luz azul emitida através de díodos laser de alta performance é concentrada para uma luz branca de alta intensidade numa pequena placa de fósforo
Configuração das luzes:
- no exterior: Bi-LED para médios e máximos
- icon, em baixo: luz de posição e luzes de condução diurna, indicador de mudança de posição
- icon, em cima: luz de posição e luzes de condução diurna com especificação em azul
- no interior (dentro do icon, em cuma): luzes de máximos suplementares em LED, luzes laser de máximos suplementares

5AZ
apenas com 5AS

Funcionalidade:
- 3 níveis de luz: médios em LED, máximos em LED, máximos em LED com boost laser
- especificação de luz em azul

X

Conteúdo técnico:
- Tecnologia LED para todas as funções de luz: médios, máximos, luzes de condução diurna, indicador de mudança de direção
- O booster laser para os máximos duplica a distância de alcance dos máximos (1 lux para mais de 600m)
- O booster laser para os máximos triplica a intensidade da luz (mais de 300lux em vez de 100lux) quando comparando com a tecnologia Bi-LED
- luz laser para distâncias extremas: a luz azul emitida através de díodos laser de alta performance é concentrada para uma luz branca de alta intensidade numa pequena placa de fósforo

6. Technology • 6.4 Driving dynamics
7AR
Aerodynamic package

Configuração das luzes:
- no exterior: Bi-LED para médios e máximos
- icon, em baixo: luz de posição e luzes de condução diurna, indicador de mudança de posição
- icon, em cima: luz de posição e luzes de condução diurna com especificação em azul
- no interior (dentro do icon, em cuma): luzes de máximos suplementares em LED, luzes laser de máximos suplementares
X

730,00

7. Equipamento interior ° 7.1 Bancos
458
Ajuste elétrico dos bancos do condutor
e passageiro da frente

O

0,00

473

O

Apoio de braços frontal

494
Bancos dianteiros aquecidos
7. Equipamento Interior ° 7.2 Volantes
249
Volante multifunções
7. Equipamento interior ° 7.3 Climatização
534
Ar condicionado automático de 2
zonas com conteúdos expandidos
8. Equipamento funcional exterior e interior°
302
Alarme antirroubo
apenas com 430
319
Controlo remoto universal integrado
apenas com 302 + 430
322
Sistema de acesso Comfort
3DS
Chave BMW com display

S

0,00

593,50 - improved aerodynamics for increased driving dynamics and even more confident driving characteristics.
- includes front splitter right and left as well as spoiler lip at the rear
0,00 - Botão de controlo para a função de reclinação e menu do banco com friso.
Os seguintes ajustes são elétricos:
- altura do banco
- ajuste longitudinal
- ajuste da base do banco
- ajuste do ângulo das costas
- rebatimento mecânico frontal das costas dos bancos
- Com compartimento de arrumação integrado
- Rebatível
0,00 - Aquecimento da superfície da base e das costas dos bancos

O
O

X
X
X
X
O
S

Ar condicionado automático de 2 zonas com conteúdos expandidos. Controlo totalmente automático da temperatura e volume de ar, com controlo de temperatura separado para condutor e
passageiro frontal. Inclui sensor solar e sensor de nevoeiro, função 'Max-Cool', recirculação automática de ar e filtro de carbono ativo.
510,00

414,63 Monitorização das portas, compartimento do motor e bagageira, incluindo sensor de movimento interior, sensor de inclinação, sirene de energia de emergência.

280,00

227,64 Pode ser usado para, por exemplo, portões de jardim ou garagem. Deve ser verificada a compatibilidade com os sistemas. Ativação através de 3 botões no espelho retrovisor interior.

0,00
0,00

0,00 Abertura e fecho sem chave do veículo (portas frontais).
0,00 substitui uma chave do veiculo,
- raio de ação de aproximadamente 300m
- raio de ação para função de fechar e abrir de aproximadamente 30m
- dimensão chave: approx. 90mm x 55mm x 15mm.
Funções:
- display 2.2 a cores LCD com painel de controlos touch (320 x 240 pixels)
- informações do status do veiculo (ex.: nível de combustível, autonomia, se o veiculo está fechado, etc.)
- ligação micro USB para carregamento
Nota:
- chave com display com chave mecanica integrada
- chave mecanica separada

423

Tapetes em alcatifa aveludada

S

0,00

493

Pack de arrumação

X

0,00

736

Segunda chave com controlo remoto

O

9. Entretenimento e comunicação ° 9.1 Rádio e navegação
609
Sistema de navegação Professional
O

0,00

9. Entretenimento e comunicação ° 9.2 Comunicação e informação
548
Velocímetro em kms/h
O
610
BMW Head-Up Display
X
1 460,00

6AK
6AM
6AN
6AP
6NW

Serviços ConnectedDrive
Informação de trânsito em tempo real
(RTTI)
Concierge service
Serviços Remote
Conectividade para aparelhos móveis,
aparelhos Bluetooth e USB com
carregamento wireless

S
S

0,00
0,00

S
S
X

0,00
0,00
720,00

0,00 - Para o condutor e passageiro da frente
- Cor em antracite exclusiva
- Rebordo em preto
0,00 - Suportes portáteis para copos na traseira, no compartimento de arrumação da consola central, em preto
- Rede de armazenamento no encosto dos bancos da frente, à esquerda e à direita;
- Rede de armazenamento na consola central, à frente do lado do passageiro;
- Tomada na base dos painel de instrumentos, à frente do lado do passageiro.
- Cobertura do compartimento da bagageira

0,00 Opcional para o BMW i8:
Sistema com disco rígido que inclui 20 GB de memória, por exemplo, para armazenar ficheiros áudio. Sintonizador duplo para altifalantes estéreo FM (4x25 W).
Planeamento de percursos através de critérios definidos individualmente, planeamento dinâmico de percursos, computador de bordo com funcionalidade alargada, navegação por setas,
apresentação de mapas com orientação para norte, vista em perspetiva, visualização 3D e imagens via satélite. Visor a cores fixo de 8,8", 1280 x 480 pixéis.
Notas:
- Bateria de célula húmida de 12 V 40 Ah para o sistema elétrico do veículo. Substitui a bateria convencional de 12 V, 20 Ah AGM
- Adicionalmente, existe uma antena GPS na base da antena de tejadilho
- Design de qualidade superior iDrive
- Aparência: suporte em cromado com brilho pérola, base do suporte com aro iluminado, zona de aderência com elementos em borracha
- 3 botões Menu / Retroceder / Opção, iluminados
- 2 interruptores basculantes para sistema de informação e lazer e TEL / NAV, iluminados
- 2 direções de inclinação (N-S-E-O), apresentadas
- Rotação otimizada
- Painel tátil no manípulo/botão de controlo para entrada de texto alfanumérico
Permite-lhe atualizar os mapas de navegação através da utilização do portal My BMW ConnectedDrive ou num concessionário BMW. Quando uma nova versão de mapas para uma
determinada região se encontra disponível, pode descarregar do portal My BMW ConnectedDrive as respetivas atualizações para uma pen USB e instalar no seu veículo.
'- 3 anos da licença do mapa de navegação sem custo (podem existir custos de instalação)
1 186,99 - Tamanho da imagem 5.34" x 2.14"
- Espetro de cores RGB
- Luminosidade, altura e informações podem ser ajustadas
0,00 necessário para acesso a tecnologias de rede inteligente que fornecem ao Cliente informação e / ou entretenimento no seu veiculo (mesmo em movimento). Inclui o BMW Online (incluindo o
informações
notícias,
de informação
de endereço).
e permite
a integração
certas
aplicações
de smartphone
e dispositivos
come
0,00 acesso a e-mail,
fontes de
informaçãometeorológicas,
de trânsito em tempo
realserviços
nas autoestradas,
estradas
secundárias
e ligações
urbanas,de
com
informações
detalhadas
sobre (Apple
a situação
do tráfego Android),
na rota atual
desvios potenciais.
0,00 serviço de informação de telefone fornecido pelo call center BMW. Oferece ao Cliente assistência pessoa-a-pessoa para a seleção de destinos e planear uma viagem. Membros da equipa do
call-center
dãode
informações
detalhadas
sobreeos
Pontos
de Interesse
(POIs),
eventos
culturais, informação
de voos,
endereços
hotéis,
farmácias
de serviço, caixas MB,
0,00 Permite
o uso
funções remotas
(ex.: abrir
fechar
a viatura
ou enviar
destinos
de navegação
para o veículo)
através
de uma de
apprestaurantes,
de smartphone
(BMW
Connected).
585,37 conexão sem fio para áudio / vídeo streaming de possível com o veículo via Wi-Fi.
Suporte para Smartphone lateral na consola central com dispositivo de carregamento por indução (telemóvel deve estar preparado para esta função). Inclui LED indicador da carga e aviso no
caso de se esquecer do telemóvel. Para ligação à antena exterior o telemóvel deve estar posicionado com a parte de trás encostado a placa de carregamento por indução. Para telefones que
não estejam preparados para carregamento via indução pode ser comprada uma capa especial via departamento de Peças BMW.
Funcionalidade estendida (depende das características do dispositivo USB / Bluetooth):
- Melhor qualidade de mãos-livres com inclusão de um segundo microfone.
- Bluetooh / Wi-Fi streaming de áudio.
- Preparação hotspot Wi-Fi. Uso de cartão SIM instalado no veículo. (Apenas em combinação com o código de opção 6WD).
- Possibilidade de reproduzir vídeos compactados através da interface USB. (Apenas em combinação com o código de opção 609 'Sistema de navegação Professional ")
- Possibilidade de ter dois telemóveis e um leitor de áudio emparelhados via Bluetooth.
- Exibição de dados do telemóvel no ecrã do iDrive.
- Exibição de fotos de contatos dos endereços do telemóvel.
- Exibição de capas de álbuns.
- Atualização de software via interface USB.

9. Entretenimento e comunicação ° 9.3 Sistema HiFi e entretenimento
674
Sistema de som Surround Harman
X
950,00
Kardon

6WD

WiFi hotspot

X

0,00

Note: refer to the country-specific offer
772,36 - Amplificador: 6 canais, 5x40W, 1x80W, digital, tecnologia DSP,
- 2 tweeters no friso das portas à frente
- 2 altifalantes de médios nas portas frontais
- 1 altifalante de médios central no painel de instrumentos
- 1 tweeter central no painel de instrumentos
- 2 altifalantes de médios no pilar C
- 2 tweeters no pilar C
- 1 woofer central no banco traseiro
- todos os altifalantes com tampas de alta-qualidade em metal
0,00 - Permite a ligação de dispositivos à internet.
- Dependendo da rede é possível ligar até 10 dispositivos e atingir velocidades máximas de 100 Mbit/s.
- O uso é sujeito a custo (registo e pagamento é efetuado diretamente com a operadora que o cliente escolher).
Note: refer to the country-specific offer

apena com 6NW
X
apenas com 6AE
X
9. Entretenimento e comunicação º 9.4 ConnectedDrive
6AE
Teleservices
S
10. Serviço e Mobilidade°
7NH BMW Service Inclusive - 5 anos/100.000 S
km
ZU9
Retirar BMW Service Inclusive
X
11. Controlo Interno °
6S3
Painel de instrumentos em Português
S
853
854
855
856
889
8S3

Idioma Inglês
Idioma Francês
Idioma Italiano
Idioma Espanhol
Manuais de bordo em Português
Fecho automático das portas em
andamento

X
X
X
X
S
S

0
0,00
-459,00

0
0,00 Contrato de manutenção com a duração de 5 anos ou 100.000 km que inclui a inspeção geral do veículo segundo as instruções BMW i;
verificação e substituição, caso necessário, de filtro de ar, microfiltro e líquido de travões. Nestes contratos está ainda incluída a mão-de-obra.
-373,17

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

