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Nové BMW X3 M a BMW X3 M
Competition. Nové BMW X4 M a BMW X4
M Competition.
Krátka verzia.

BMW M GmbH prvý raz rozširuje modelovú ponuku o stredne veľké modely
Sports Activity Vehicle (SAV) a Sports Activity Coupé (SAC). Modely BMW X3
M (kombinovaná spotreba paliva: 10,5 l/100 km, kombinované emisie CO2:
239 g/km) a BMW X4 M (kombinovaná spotreba paliva: 10,6 l/100 km,
kombinované emisie CO2: 239 g/km) stanovujú vo svojich triedach vzor
dynamickej výnimočnosti, agility a precíznosti.
Spolu s modelmi BMW X3 M a BMW X4 M sa predstavia aj ich dvojičky
s označením Competition. Modely BMW X3 M Competition (kombinovaná
spotreba paliva: 10,5 l/100 km, kombinované emisie CO2: 239 g/km)
a BMW X4 M Competition (kombinovaná spotreba paliva: 10,6 l/100 km,
kombinované emisie CO2: 239 g/km) vzbudia predstavivosť zákazníkov extra
dávkou výkonu a vzhľadu.
Nový benzínový radový 6-valcový motor s výnimočným výkonom.
Najvýkonnejší benzínový radový 6-valcový motor aký sa kedy nachádzal
vo vozidlách BMW M, napína svaly na veľkolepé predstavenie výkonu. Novo
vyvinutý vysokootáčkový motor s technológiou M TwinPower Turbo dodáva
z objemu 3,0 litra maximálny výkon 353 kW (480 k) a krútiaci moment 600
Nm. Verzia pohonnej jednotky s dvoma turbami vyvinutá špeciálne pre modely
BMW X3 M Competition a BMW X4 M Competition dostala výkon, ktorý
narástol o 22 kW (30 k) na 375 kW (510 k).
Bezproblémové rozdeľovanie výkonu: M xDrive, Aktívny M
Diferenciál.
Nový vysoko výkonný motor spolupracuje s 8-stupňovou prevodovkou
M Steptronic s funkciou Drivelogic. Taktiež využíva systém pohonu všetkých
kolies M xDrive, ktorý sa prvý raz predstavil v modeli BMW M5. Vďaka tomu sa
výkon spoľahlivo dostane na vozovku. Systém M xDrive preferuje zadné
kolesá a majiteľom modelov BMW X3 M a BMW X4 M ponúka dva jazdné
režimy pohonu všetkých kolies. Centrálne ovládaná spolupráca medzi
pohonom všetkých kolies M xDrive a Aktívnym M Diferenciálom na zadnej
náprave umožňuje rozdeľovanie výkonu motora medzi všetky štyri kolesá tak,
aby zaručil optimálnu trakciu, obratnosť a smerovú stabilitu. Oba modely,
BMW X3 M aj BMW X4 M, zvládnu šprint z 0 na 100 km/h za 4,2 sekundy,

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC)
715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.
Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.
Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.
Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii
v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.
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zatiaľ čo verzie Competition dosiahnu rýchlosť 100 km/h za 4,1 sekundy.
Špeciálna M technológia podvozka poskytuje veľkolepú dynamiku.
Spojenie dynamiky a precíznosti, ktorým sa preslávili modely značky BMW M,
umocňujú špecifické výstuže karosérie a premyslená technológia podvozka
detailne vyladená tak, aby zvládla preniesť na vozovku ohromujúci výkon
motora. Tri úrovne nastavenia M elektronicky riadených tlmičov sa ovládajú
tlačidlom a poskytujú výnimočný komfort pri každodennom jazdení ako aj
extrémne priamy kontakt s vozovkou a zaručujú minimálne pohyby volantu aj
karosérie. Na mieru upravená kinematika a elastokinematika s dvojitým
lichobežníkovým zavesením prednej nápravy a viacprvkovým zavesením
zadnej nápravy zaručuje precíznu pozíciu kolesa voči vozovke a stará sa o
ideálnu smerovú stabilitu. Podvozok takisto prináša presné ovládanie vozidla aj
pri jazdení na hrane. K tomu pomáhajú aj M špecifické riadenie (vrátane
posilňovača riadenia M Servotronic s variabilným prevodom) a výkonné M
kompozitné brzdy. Súčasťou štandardnej výbavy sú okrem iného aj 20palcové M disky kolies z ľahkých zliatin.
Rovnako ako tlmiče či systém M xDrive, stlačením ovládača možno meniť aj
prejavy motora, prevodovky a riadenia. Stabilizačný systém DSC dovoľuje v
režime M Dynamic kontrolovaný preklz kolies a treba podotknúť, že ho možno
aj úplne vypnúť. Plus, obsah zobrazovaný na head-up displeji, si vodič môže
upraviť podľa svojich potrieb cez ponuku iDrive. Vodič si taktiež môže
prostredníctvom menu iDrive uložiť dva druhy celkového nastavenia vozidla
zvolené z vyššie spomínaných parametrov a následne ich vyvolať jedným z
dvoch M tlačidiel na volante.
Nezameniteľné M dizajnové prvky exteriéru a interiéru.
Špecifické M dizajnové prvky zlepšujú privádzanie chladiaceho vzduchu k
motoru modelov BMW X3 M, BMW X4 M a Competition a takisto aj ich
aerodynamiku. Športovú a zároveň luxusnú atmosféru interiéru vytvárajú
elektronicky nastaviteľné športové sedadlá, kožené čalúnenie Vernasca,
špecifický M kokpit, M kožou čalúnený volant či M volič automatickej
prevodovky.
Modely BMW X3 M Competition a BMW X4 M Competition zvyšujú
exkluzivitu exteriéru ďalšími akcentmi ako vysoko lesklý čierny povrch na BMW
obličkách, telesách vonkajších spätných zrkadiel a na M mriežkach ako aj na
zadnom spojleri verzie Sports Activity Coupé. Súčasťou štandardného
vybavenia sú 21-palcové disky kolies z ľahkých zliatin leštenej čiernej farby a
výfukový systém M Sport. Expresívnu auru interiéru okrem iného pozdvihujú
sedadlá M Sport s rozšíreným koženým čalúnením Merino, špecifické lišty na
prahoch dverí a označenie modelu na stredovej konzole. Na požiadanie sa do
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modelov Competition dodáva špeciálne dvojfarebné kožené čalúnenie v
kombinácii s alkantarou.
Na požiadanie dodávaný balík prvkov exteriéru M Carbon (dostupný od apríla
2019) obsahuje doplnky z plastu zosilneného uhlíkovými vláknami na
predných otvoroch na vstup vzduchu, na lištách na prednom nárazníku,
zadnom difúzore a na vonkajších krytoch spätných zrkadiel. Na modeloch
BMW X4 M a BMW X4 M Competition dopĺňa tieto prvky aj karbónový zadný
spojler.
Súčasťou štandardnej výbavy modelov BMW X3 M, BMW X4 M a
Competition sú LED svetlomety, hi-fi audiosystém a prepojenie
ConnectedDrive vrátane navigačného systému Professional. Zoznam prvkov
dodávaných na želanie poskytuje ďalšie možnosti na individualizáciu vrátane
špičkových asistenčných systémov a digitálnych služieb BMW Connected a
BMW ConnectedDrive.

Kontakt:
BMW Slovenská republika
Milan Stupka
Corporate Communications Manager
Mobil: 00 421 903 28 34 97
E-mail: milan.stupka@bmwgroup.com
Média web stránka: www.press.bmwgroup.com

BMW Group
BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW
Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na
svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby
mobility. BMW Group prevádzkuje 30 výrobných a montážnych podnikov v 14
krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.
BMW Group zaznamenal v roku 2018 celosvetový predaj viac než 2,49 mil.
predaných automobilov a viac než 165 000 motocyklov. V hospodárskom
roku 2017 činil zisk pred zdanením 10,655 miliardy eur, celkový obrat dosiahol
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výšku 98,7 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2017 zamestnával po
celom svete 129 932 spolupracovníkov.
Úspech BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a
zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto
tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového
reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou
zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku
BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW
Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu
dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť.
BMW Slovenská republika ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily,
motocykle a prémiové služby.
K prvému decembru 2018 sa v Slovenskej republike nachádzalo:
Desať autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto
Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v
Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave,
MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.
Jeden autorizovaný Servis-only servisný zástupca značky BMW, spoločnosť
Auto Motiv, je v Bratislave.
Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky MINI v Bratislave a v
Košiciach.
Štyria predajcovia motocyklov so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici,
Košiciach a v Žiline.
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