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Pojďme se pobavit o odvaze a o tom, proč ji
potřebujeme více než kdy před tím.
Odvaha je nezávislá a vzrušující.
Odvážné otázky podněcují a probouzejí.
Potřebujeme výrazná a odvážná vyjádření.
Všech z nás.
Potřebujeme svěží, optimistické myšlenky.
Věříme na průkopníky.
Na intelektuální elity, na avantgardu.
Na ty, kdo bojují proti stagnaci a zpátečnictví.
Protože odvaha míří pouze dopředu.
Podporujeme průkopníky naší kultury,
kteří inspirují budoucnost.
Přinášejí speciální pohled na věc.
Reagují mimořádnou úrovní dokonalosti.
Přesně tak vznikl nový druh luxusu, postavený
na smělých nápadech a odvaze mluvit nahlas.
A to i v situacích, kdy se nikdo na nic neptá.

KDYŽ VELIKOST VYTVÁŘÍ PROSTOR,
MOHOU VYNIKNOUT UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI.

KDYŽ SE ODVAHA SPOJÍ SE ZÁŽITKY
A AMBICE S DOKONALOSTÍ, JSOU VŠECHNY
KONVENCE NEPLATNÉ.

NAKONEC SE VĚCI, KTERÉ PATŘÍ K SOBĚ, VŽDY NAJDOU.
VÝRAZ SE PROPOJUJE S CHARISMATEM A DYNAMIKOU.
VÝSLEDKEM JE SKUTEČNÁ VELIKOST.

OBČAS JE NUTNÉ ZMĚNIT ÚHEL POHLEDU K TOMU,
ABYSTE ROZPOZNALI, ŽE OSOBNOST PŘEVÝŠÍ VŠE.

VNÍMÁNÍ PROSTORU JE UMĚNÍ. VIDĚT PROSTOR
JAKO OBÝVACÍ POKOJ JE UMĚNÍ. POBYT ZDE
JE SKUTEČNOU SVOBODOU.

EXISTUJÍ MÍSTA, KTERÁ NÁS MAGICKY PŘITAHUJÍ,
A JAKMILE DO NICH PŘIJEDEME, UŽ NECHCEME
JET PRYČ. A TO DO OKAMŽIKU, KDY PŘED SEBOU
NEBUDEME MÍT TEN SPRÁVNÝ DŮVOD VYRAZIT.

OBČAS CHCETE VYTVOŘIT NĚCO SPECIÁLNÍHO,
OBČAS CHCETE ZAŽÍT NĚCO SPECIÁLNÍHO.
V KAŽDÉM PŘÍPADĚ ZAŽIJETE SPECIÁLNÍ OKAMŽIKY.

BĚŽNÉ VĚCI SI NEZAPAMATUJETE. UNIKÁTNÍ VĚCI
VÁS ALE BUDOU FASCINOVAT I PO TISÍCÍ.

NASTOUPIT. FENOMENÁLNÍ. PŮSOBIVÉ.
OBČAS MAJÍ VELKÉ ROZMĚRY CO
DO ČINĚNÍ SE SKUTEČNOU VELIKOSTÍ.

SÍLA CHARAKTERU. OSOBITOST. CHARISMA. TI, KTEŘÍ
HO MAJÍ, SE O TOM NEPOTŘEBUJÍ PŘESVĚDČOVAT.
KDOKOLIV SE S NÍM SETKÁ, OKAMŽITĚ HO ROZPOZNÁ.

VIZE

2
LUXUS MUSÍ
VZBUZOVAT EMOCE.

Hledání a nacházení moderní
dokonalosti: Adrian van Hooydonk,
šéfdesignér BMW Group, o novém
vzhledu v segmentu nejluxusnějších
vozidel.
Modely pod názvem Bayerische
Motoren Werke otevírají pro nabídku
BMW nový svět. Jaká je vaše představa moderního luxusu?
Nechceme našim zákazníkům říkat,
jak mají sami definovat luxus, ale
chceme jim dát atraktivní a odlišnou
nabídku. Vnímání luxusu je v každé
části světa jiné. Ale jednotícím
aspektem, který se objevuje všude,
je rostoucí význam volného času.
V globalizovaném světě se stává
tou nejcennější komoditou.
Jak je touha po dokonalosti a propracovanosti vyjádřena u mobility?
V dnešním světě trávíme stále více
času v různých typech dopravních
prostředků. Automobily jsou nyní
jako obývací pokoje na kolech. Každý
se v nich chce cítit pohodlně. Volant,
jehož se dotýkáte, i materiály, které

vás obklopují, musejí být dokonalé.
Pohled by neměl být rušen nejasnými liniemi nebo jednotlivými detaily.
Interiér je brán jako obývací pokoj.
Základem je obklopení nejvyšší
možnou kvalitou, kterou lze vnímat.
Co je v oblasti vnějšího vzhledu
největší výzvou?
Luxus musí být vnějšímu světu prezentován věcnou a jasnou formou.
V angličtině pro to existuje krásný
termín: sofistikovanost. Pro designéry – náš tým má na čtyřech místech
po světě celkem 7 zaměstnanců,
kteří jsou z hlediska nápadů vzájemně neustále motivováni soutěživostí – to znamená, že každý detail se
počítá. Aby bylo možné strávit každý
okamžik intenzivně, smysluplně
a příjemně, má design vyvolávat
silné emoce a zároveň vyjadřovat
nejvyšší kvalitu a trvanlivost. Proto
budujeme ekosystém v podobě celé
rodiny luxusních modelů. Patří do
ní různé typy automobilů: moderní
limuzíny, elegantní a velmi sportovní
coupé, ale také vozidla, která nabízejí velice objemný vnitřní prostor.

Na designu nových modelů je
patrný společný prvek: redukce linií.
Chcete zvýšit úroveň luxusu méně
nápadným designem?
Tímto způsobem bude vzhled
čistší, modernější a emocionálnější.
V popředí je evidentní výrazná souhra povrchů, díky nimž je dynamika
karoserie ještě výraznější než kdy
předtím. Pouze několik přesných
linií podtrhuje grafický styl povrchů.
Z designu karoserie vyzařuje dojem
síly a propracovanosti, jednotlivé
povrchy jsou rafinovaně sladěny bez
toho, že by přišly o sportovnost typickou pro značku BMW. To je možné jen proto, že jsme ke každému
detailu přistupovali samostatně.
U BMW by mělo být na první pohled
jasné, jaký druh zážitku nabídne.
Zejména u našich velkých a výjimečně luxusních modelů přikládáme
velkou důležitost vnějšímu vzhledu
a maximálně pozitivnímu dojmu
z interiéru. Základem je svoboda
a pocit, že se v BMW budete cítit
jako doma.

DESIGN EXTERIÉRU
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SOUSTŘEDĚNÝ VÝRAZ PRO MAXIMÁLNÍ
BEZPEČNOST: BMW LASERLIGHT.
Velké osobnosti charakterizuje výrazný vzhled. Dynamicky
tvarované šestiúhelníkové světlomety s technologií full-LED
s adaptivním natáčením do zatáček propůjčují BMW X7
jedinečný výraz. Laserové světlomety BMW Laserlight1 zvyšují
komfort jízdy díky dosvitu v režimu dálkových světel až 6 m
a jsou vizuálně zvýrazněny modrými prvky a nápisy BMW Laser.
1

K dispozici jako volitelná výbava.

Ohromující přítomnost, přesná jednoduchost a diskrétní kouzlo. Symfonie tvarů, povrchů a linií tvoří
z designu BMW X7 umělecké dílo, kombinující v sobě
sebevědomí, nadřazenost a čirou přítomnost s nezaměnitelnou sportovní elegancí. Svou impozantní, vzpřímenou siluetou představuje přední část vozu příklad
dominance a síly, kterou těžko něco zlomí. Hlavním
prvkem je rozměrná maska chladiče ve tvaru ledvinek.
Souhra výrazných linií a rozměrných ploch charakterizuje sportovní a moderní výraz boků, stejně jako
sladěné jednotlivé designové prvky. Zadní část samozřejmě také předvádí odhodlání a dokonalost. Působivý
vzhled prvního BMW X7 je symbolem úspěchu.

OCHRANNÝ KRYT INTEGROVANÝ DO PŘEDNÍHO NÁRAZNÍKU
V MATNĚ HLINÍKOVÉM¹, ² PROVEDENÍ VYPADÁ NEJEN FUNKČNĚ,
ALE I LUXUSNĚ.
1
2

K dispozici jako volitelná výbava.
K dispozici pouze v kombinaci s dodatečnou výbavou.

PRVEK, KTERÝ PŘITÁHNE VEŠKEROU POZORNOST:
ROZMĚRNÁ VZPŘÍMENÁ MASKA CHLADIČE BMW.

LEŠTĚNÝ MAGNET PRO OČI:
ELEGANTNÍ DESIGN KOL.

Rozměrná a důrazně vzpřímená maska chladiče ve tvaru ledvinek
tvoří hlavní prvek působivého designu přední části. Její masivnost
je v půvabném kontrastu s velmi nízkými předními světlomety.
Obě části masky chladiče jsou propojeny do jednoho celku, jde
o největší masku ve tvaru ledvinek v nabídce BMW.

Při velikosti 22 palců patří kola z lehké slitiny Multi-spoke 7571, 2, 3
mezi ta největší v nabídce. Při pohledu z boku jsou zcela
nepřehlédnutelná. V leštěném provedení Ferric Grey vypadají
mimořádně noblesně.
1
2
3

K dispozici jako volitelná výbava.
K dispozici pouze ve spojení s Design Pure Excellence.
Není k dispozici pro model M5 d.
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PŮSOBIVÉ. VÝRAZNÉ.
NEPOCHYBNĚ X.
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JACEK FRÖHLICH,
ŠÉF TOP-CLASS DESIGN, BMW

ARCHITEKT A DESIGNÉR
HADI TEHERANI

UMĚNÍM JE PŘEDVÉST SKUTEČNÝ VÝZNAM.
KONVERZACE O LUXUSU, POCITU PROSTORU A PRVNÍM BMW X7 – SE ŠÉFEM TOP-CLASS DESIGNU
V BMW PANEM JACKEM FRÖHLICHEM A HVĚZDNÝM ARCHITEKTEM HADI TEHERANIM.

Pane Fröhlichu a pane Teherani, jak se vytváří
vzrušující design?

Jak lze stvořit prostor, který vypadá zároveň
elegantně a sofistikovaně?

Fröhlich: Velmi důležitou roli hrají jednotlivé
proporce – u návrhu musí vždy hrát roli otázka,
jak do sebe bude pasovat celek, jak dokonale
bude vše koordinováno. Teprve pak tvoříme
linie a materiály, které vozu dávají formu. Charakterové vlastnosti, jako je například dynamika, klid, bezstarostnost nebo luxus, přicházejí
na řadu až poté.

Teherani: Stejně jako filozof vyjadřuje sám
sebe pomocí slov a psaní, my to samé můžeme udělat pomocí prostoru. Jeden extrémní
příklad: Pokud vstoupíte do katedrály, výška
a velikost prostoru něco naznačuje. Člověk
se může cítit malý a zapůsobí na něj všemohoucnost.

Teherani: Aby prostor fungoval, musíte ho
rozčlenit. A právě zde máme mnoho možností, jak říct to, co chceme vyjádřit. Například já,
jakožto architekt, vybírám vozidlo podle toho,
jak se mě dotýká zevnitř. Potřebuji se cítit pohodlně a mít přehled o tom, jak jednotlivosti
fungují dohromady.

Fröhlich: V oblasti automobilového designu
je to tenká linka, protože přirozeně chceme
vždy vytvořit něco nového a vzrušujícího.
Chceme probudit nadšení. A v tomto případě
je velikost důležitým faktorem. Skutečným
uměním je nikdy neudělat chybu ve smyslu
toho, že budeme zvenku slibovat víc, než
jsme schopni nabídnout v interiéru. Pokud
se podíváte na BMW X7, už zvenku vidíte
vysokou kabinu, která naznačuje, že uvnitř
bude výjimečně velký objem prostoru.
Slib, který dodržíme.

Teherani: A pak jsou to detaily, které velkému
prostoru dodají skutečnou útulnost. Požadovaný výraz lze vytvořit cíleně prostřednictvím
proporcí a detailů.

Co mají lidé cítit, když nastoupí do BMW X7?
Teherani: Na základě designu vás prostor
automobilu buď přijme, nebo odmítne. Pokud
jste ve vozidle, chcete se cítit bezpečně.
Fröhlich: Pocit prostornosti považuji za fascinující. V interiéru BMW X7 se vše netočí
jen kolem řidiče, ale interiér nabízí všem pasažérům prostor, o kterém se jim ani nesnilo.
A tento prostor je navržen tak, aby díky své
estetice a výbavě rozdmýchal určité emoce.
V interiéru jsme obklopili cestující pokračující
a nepřerušenou linií zpředu dozadu. Pasažéři
se tak budou cítit objati, což je evidentní například v kokpitu. A to ve stejném okamžiku
vytváří pocit svobody a bezpečí.
Teherani: V architektuře říkáme: Prostor
je luxus. Čím větší místnost, tím více luxusu
může nabídnout. Zvládnete to i s menším
prostorem, ale štědrost je krásným pocitem,
který naší prací můžeme vytvořit. Je to žádoucí forma luxusu.

Je jednodušší navrhnout něco velmi velkého,
nebo naopak něco malého?
Fröhlich: Jako automobilový designér jsem
často konfrontován s výzvami dokazujícími,
že vše se mění proporčně – kromě lidí. Úkolem
je tedy vždy dodat určitému prostoru správný
impuls. Požadavky návrhů nejsou závislé na
velikosti – ale větší prostor nabízí více možností.
Pro designéra. A nakonec i pro zákazníka.
Teherani: Velmi podobné je to i v architektuře.
Samozřejmě, že pracujeme i s extrémně rozměrnými věcmi například, když navrhujeme
vlakovou stanici, která je 7 metrů dlouhá.
Půvab ovšem vždy tkví v nalezení správného
řešení ve správném okamžiku – a přitom je
jedno, zdali navrhujete něco malého, nebo
něco skutečně obrovského.

UNITED AIRCRAFT CORPORATION
KANCELÁŘSKÁ BUDOVA ZHUKOVSKY, RUSKO (2011)
HADI TEHERANI ARCHITECTS GMBH
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VÍCE MÍSTA PRO VJEMY: RYCHLÝ POHLED
NA BUDOUCNOST DOKONALÉHO CESTOVÁNÍ –
V BMW X7.

Luxus nezná hranic. Ale pouze při samotném cestování je zřejmé,
zdali luxusní koncepty skutečně naplňují své poslání. Nejdůležitější
parametry pro cestující zůstávají stále stejné: maximální intimita,
neomezený komfort a průkopnická rychlost. Cesta je vnímána jako
potěšení pouze když je rychlá, příjemná a každý okamžik je jedinečný – a když je dostupný co největší soukromý prostor. Tyto
základní principy přetrvávají celou historií náročného cestování,
od luxusních vlaků a jachet až po soukromé tryskáče a prostorné
vozy. Rychlost je stále chytřejším způsobem ovlivněná systémy
autonomní jízdy, zatímco soukromí a komfort jsou v umění příjemného cestování stále důležitější. Celkový výsledek: V konstrukci
vozidel poznáváme nové, dokonale tvarované cesty.

Ta umožňují zažít zcela novou perspektivu – od hvězdné oblohy
Sky Lounge1 až po panoramatickou skleněnou střechu, která posiluje dojem prostoru zaplaveného světlem, o němž by si výrobci
tryskových letounů mohli nechat zdát. Protože tou nejdůležitější
věcí při cestování – která bývá často opomíjena – není ani samotná
cesta, ani cíl. Je to vědomí, že nikdy nemusíte omezovat své vjemy.
To je skutečný luxus cestování.

Radost z dokonalého pohodlí znamená, že každý moment a každá
delší cesta budou výjimečné. Výbava tvoří rozdíly. Audiosystém
Bowers & Wilkins Diamond1 s prostorovým zvukem a 2 reproduktory vytváří 3D prostorový zvukový zážitek, který rezonuje i ve
velkých prostorech. Pečlivě navržené nepřímé osvětlení v interiéru
vytváří specifickou atmosféru. BMW Individual celokožené čalounění
v barevné kombinaci Ivory White (bílá) a Midnight Blue (modrá)1, 2
vyvolává speciální dojem, zatímco infotainmentový systém se
dvěma 1 ,2" displeji nabízí příjemnou možnost „zaslání“ písní
nebo zajímavého souboru vedlejšímu cestujícímu. A to je rozdíl
par excellence. Luxusní standardy se mění, objevují se zcela
nové komfortní zóny.

Z pohledu vnímání exteriéru se BMW X7 podařilo dosáhnout toho,
v čem mnoho luxusních konceptů selhalo: Odlišnosti pomocí pouhé
přítomnosti. Největší maska chladiče ve tvaru ledvinek v nabídce
vyjadřuje jasný postoj. Interiér otevírá zcela nové perspektivy
a kombinace rafinovanosti a komfortu se stává jedinečným prodejním tahákem. Dokonalost se kombinuje se štědrostí, kterou
zažijete díky enormnímu prostoru pro nohy i hlavu a jedinečné
nabídce místa, a to na všech sedmi sedadlech1, 2. V případě touhy
po větším soukromí je nabízena i šestimístná konfigurace se
dvěma samostatnými komfortními sedadly1 ve druhé řadě.

HLEDÁNÍ
DOKONALOSTI.

Při jízdě v BMW X7 se na věci podíváte novým pohledem. Nastavuje nové standardy luxusu. Jmenovitě se věnuje otázce, kdy je
každý okamžik skutečným potěšením. Bez rozdílu, jestli potěšení
přichází z toho, jaký zážitek máte z okolí – nebo z komfortu uvnitř
vozu. Objevili jsme maximální pochopení okamžiku přítomnosti.
Nová forma cestování.

1
2

K dispozici jako volitelná výbava.
K dispozici pouze v kombinaci s dodatečnou výbavou.
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VŽDY NEJLEPŠÍ MÍSTA:
DVĚ SAMOSTATNÁ SEDADLA V DRUHÉ ŘADĚ.
Šest sedadel – a každé z nich je tím nejlepším místem: Pokud
u prvního BMW X7 zvolíte 6místnou konfiguraci interiéru1, 2,
budou ve druhé řadě dvě samostatná komfortní sedadla nahrazující standardní třímístnou lavici. Díky tomu si můžete užívat celou
řadu výhod: Dvě sedadla nabízejí cestujícím nejvyšší možnou úroveň soukromí, ale současně i maximální komfort sezení: Opřete
se o komfortní polštářek hlavové opěrky, položte paži na loketní
opěrku uprostřed a nechce krajinu kolem ubíhat. A něco navíc:
Dvě samostatná sedadla umožňují ještě rychlejší a pohodlnější
přístup ke třetí řadě sedadel – pro maximální úroveň flexibility
za všech situací. Pokud s sebou chcete vozit více osob, řešením je
sedmimístná verze: Díky plnohodnotné lavici ve druhé řadě sedadel
budou mít i tři pasažéři dostatek prostoru. Nezáleží na zvoleném
provedení, v BMW X7 budete vždy sedět na nejlepších místech.
1
2

Luxus prostoru a svobody: V BMW X7 je každá
cesta definicí pohybu – a to i když vůz stojí.
Ať už je to rafinovaná palubní deska, samostatná
sedadla ve druhé řadě nebo komfortní třetí řada,
do níž se snadno nastupuje, vždy budete mít
to nejlepší sedadlo. Stejně jako v případě šperku,
i zde jsou pečlivě zvolené materiály uspořádány
v propracovaných a uměleckých formách, jimiž
korunují interiér. V kombinaci s nekonečným
objemem vnitřního prostoru je interiér duší
unikátního uměleckého díla, kterým je BMW X7.

K dispozici jako volitelná výbava.
K dispozici pouze v kombinaci s dodatečnou výbavou.

PASTVA PRO OČI:
DYNAMICKÉ OSVĚTLENÍ INTERIÉRU.
Dynamické osvětlení interiéru ozařuje vnitřní prostor nesrovnatelným způsobem, kombinujícím v sobě to nejlepší z nepřímého,
prostorového osvětlení. U mnoha LED světelných zdrojů a optických vláken lze měnit barvy. Pokud nastupujete nebo vystupujete
například během telefonování, přednastavené dynamické světelné
efekty vytvářejí okouzlující vizuální zážitek díky harmonické souhře
všech světelných elementů.

JAKO NA MRÁČKU:
KOMFORT SEZENÍ DÍKY MASÁŽNÍ FUNKCI.

LEŠTĚNÁ NÁDHERA:
SKLENĚNÉ PRVKY CRAFTED CLARITY.

Komfortní sedadla1 v BMW X7 vás ponoří do ohromného pocitu
uvolnění a pohodlí. Pouhým stiskem tlačítka můžete aktivovat
masážní funkci1, 2, takže se řidič a spolujezdec budou cítit jako při
návštěvě lázní. Vyzkoušejte osm masážních programů určených
pro různé části těla. Podle vašeho přání si u každého masážního
programu můžete zvolit ze tří různých úrovní intenzity. Svaly jsou
specificky uvolňovány nebo protahovány – a váš pocit fyzické
pohody se při každé jízdě zlepší.

Ručně vyráběné skleněné povrchy jsou jedinečným zážitkem pro
ruce a oči1: Vysoce kvalitní skleněné povrchy použité na vybraných
ovladačích dodávají již tak elegantnímu interiéru ještě noblesnější
atmosféru. Jsou aplikovány na voliči převodovky, tlačítku Start-Stop,
stejně jako ovladačích iDrive a hlasitosti.

1
2

K dispozici jako volitelná výbava.
K dispozici pouze v kombinaci s dodatečnou výbavou.

1

K dispozici jako volitelná výbava.

DESIGN A SPECIALITY – SMYSL PRO PROSTOR

NEJKRÁSNĚJŠÍ LUXUS:
SVOBODNÝ PROSTOR.

JÍZDNÍ KOMFORT
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ZMĚNA HRY: JÍZDNÍ ZÁŽITEK S PODVOZKEM
EXECUTIVE DRIVE PRO.
Regulační systém podvozku Executive Drive Pro1, 2 je výsledkem
nejvyššího inženýrství a zajišťuje jízdní výkony charakteristické
stabilitou a harmonií ve všech situacích. I při dynamickém zatáčení
jsou náklony karoserie redukovány na minimum. Dokonce i na
rovných silnicích zajišťuje důmyslná souhra aktivních stabilizátorů
přední a zadní nápravy, adaptivního podvozku a informací z navigačního systému, analýzy jízdního stylu a předpovědi dat z kamerového systému neporovnatelně sebevědomý pocit převahy
a lehkosti, díky nimž je každá jízda nejen dynamičtější, ale také
příjemnější. Dvě duše v souhře – Executive Drive Pro.
1
2

Zážitek z jízdy v BMW je vždy výjimečný – a první
BMW X7 v tomto ohledu nastavuje nové standardy:
Stejným dílem komfortní, úchvatně luxusní a se
vzrušující dynamikou. Toto je působivý příklad toho,
co se stane, když se technologické vize stanou
skutečností.

K dispozici jako volitelná výbava.
Pro xDrive5 i a M5 d k dispozici pouze ve spojení s další výbavou.

SPRÁVNÁ ÚROVEŇ: ADAPTIVNÍ VZDUCHOVÉ
ODPRUŽENÍ NA OBOU NÁPRAVÁCH.

ČTYŘI SLOVA, ŽÁDNÉ KOMPROMISY:
PAKET xOFFROAD.

Nepřekonatelný komfort a maximální dynamika – adaptivní vzduchové odpružení na obou nápravách se systémem adaptivně ovládaných tlumičů zvládá obojí. Vzduchové odpružení udržuje stálou
světlou výšku bez ohledu na zatížení. Při vyšších rychlostech se
podvozek automaticky sníží, díky čemuž dochází ke zmenšení odporu vzduchu a snížení spotřeby paliva. Pro více jízdní dynamiky
lze podvozek snížit, pro jízdu mimo zpevněný povrch jej lze naopak
zvýšit. Ovladačem na středové konzole lze snadno a pohodlně
vybrat jednu z pěti úrovní výšky v rozsahu přibližně 8 mm.

Nezáleží na povrchu – paket xOffroad1, 2, 3 nabízí na všech typech
povrchů maximální trakci a absolutní bezpečnost. Je snadno
ovládán pomocí voliče jízdních režimů xOffroad a umožňuje výběr
režimů xSand, xRocks, xGravel a xSnow. Na základě zvoleného
povrchu dochází k úpravě charakteristiky převodovky, což společně
s mechanickou uzávěrkou diferenciálu zajišťuje přesné a ovladatelné jízdní vlastnosti i v náročném terénu. Displej v přístrojovém
panelu a kontrolní displej poskytují další informace, zatímco ochranný
kryt vpředu zajišťuje potřebnou funkčnost. Paket xOffroad v sobě
speciálním způsobem kombinuje design, formu a funkčnost, takže
každá cesta za poznáním je bezpečná a výjimečným způsobem
vzrušující.
1
2
3

K dispozici jako volitelná výbava.
Pro xDrive5 i k dispozici pouze ve spojení s další výbavou.
Není k dispozici pro model M5 d.

DESIGN A SPECIALITY – JÍZDNÍ KOMFORT

TAKHLE VYPADÁ
EXCELENTNOST.

VIZE

3
EMOCE
VYJÁDŘENÉ
INOVACEMI.

Myšlenky se zrodily, nápady byly
realizovány a know-how bylo dovedeno
do extrému. Inovativní technologie byly
vyvinuty, komfort a hospodárnost posíleny
a výkon navýšen. Ale to vše se nedělalo
kvůli tomu, aby se do popředí dostaly
zkušenosti, schopnosti a průkopnický
duch, ale proto, aby byl stvořen jedinečný
speciální pocit, ještě intenzivnější
než kdy předtím: Radost z jízdy.
Technologie přeměněné v emoce –
Bayerische Motoren Werke.
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ASISTENČNÍ SYSTÉMY

Inteligentní technologie BMW Personal CoPilot
jsou připraveny na palubě všech vozidel od
Bayerische Motoren Werke. Podporují vás ve všech
jízdních situacích a zvyšují komfort a bezpečnost.
Díky tomu můžete v pohodlí hledět vpřed a věnovat
se nejdůležitější věci: ryzí radosti z jízdy. Dnes, zítra
a také v budoucnosti: Asistenční systémy ve vozech
od Bayerische Motoren Werke definují to, co je
technicky proveditelné – a jako spolehlivý partner
zajišťují, že sebevědomě zvládnete všechny výzvy.

JE TU, KDYŽ HO POTŘEBUJETE:
DRIVING ASSISTANT PROFESSIONAL.
Uklidňující pocit: Výbava Driving Assistant Professional1 obsahuje
inteligentní inovativní systémy, díky nimž je řízení pohodlnější
a bezpečnější, a to například při monotónních cestách, v kolonách
a složitých situacích. Poloautomatické funkce, jako je aktivní systém
udržování rychlosti s funkcí Stop&Go, a funkce jako Speed Limit
Assist podporují řidiče automatickým udržováním a přizpůsobováním rychlosti a vzdálenosti od vozidla vpředu, zatímco asistent
jízdy v pruzích s aktivní ochranou proti bočnímu nárazu zabrání
nechtěnému opuštění jízdního pruhu zásahy do řízení. Tím je zásluhou skryté inteligence každá jízda jednodušší a bezpečnější.
1

K dispozici jako volitelná výbava.

ZPÁTKY STEJNĚ SNADNO JAKO VPŘED:
COUVACÍ ASISTENT.

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM: SYSTÉM VAROVÁNÍ
PŘED KŘIŽOVATKOU S BRZDNOU FUNKCÍ.

Ať už jste na dálnici nebo v horském pasu: Couvání se občas
může stát skutečnou výzvou. Je uklidňující mít vlastní vševědoucí
asistent. Couvací asistent1, 2 vás zbaví tohoto nelehkého úkolu:
Zapamatuje si posledních 5 metrů trasy při jízdě do rychlosti
35 km/h. Jakmile budete chtít couvat, asistent převezme řízení
a vy se můžete plně soustředit na sledování okolí vozu. Dokonce
i manévrování v úzkých nebo křivolakých cestách a parkování
jsou snadnými úkoly.

Semafory, značky a projíždějící vozidla – systém varování před křižovatkou s brzdnou funkcí1, 2 detekuje potencionální zdroje nebezpečí a pomáhá tak předcházet nehodám. Systém aktivně pomáhá
s procesem brzdění a řidiče varuje vizuálně a akusticky. Pokud se
kolizi nelze vyhnout, systém zasáhne, a tak pomůže snížit rychlost
při nárazu a vzniklou škodu.

1
2

K dispozici jako volitelná výbava.
Součást paketů Parking Assistant nebo Parking Assistant Plus.

1
2

K dispozici jako volitelná výbava.
Součást paketu Driving Assistant Professional.

INOVACE A TECHNOLOGIE– ASISTENČNÍ SYSTÉMY

PODPORA
BEZ VYRUŠOVÁNÍ.
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KONEKTIVITA A INFOTAINMENT

BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ NEJLEPŠÍM MOŽNÝM
ZPŮSOBEM: BEZDRÁTOVÉ DOBÍJENÍ TELEFONU.
Váš digitální svět, integrovaný do vašeho BMW X7: Díky integrované
bezdrátové dobíjecí stanici nebude jednoduché pouze samotné
bezdrátové nabíjení. Pomocí Bluetooth totiž můžete ke svému vozu
navíc připojit až dva telefony a mobilní přehrávač hudby a přenášet
fotografie kontaktů z adresáře a SMS zprávy na kontrolní displej
vozu. S přípravou pro WiFi hotspot můžete surfovat internetem
rychlostí LTE a díky střešní anténě si vychutnávat optimální příjem
signálu. Dokonce i kvalita hovorů bude lepší: Druhý mikrofon nabízí
ideální kvalitu hands-free hovorů vám i spolujezdci vpředu a pomáhá
efektivně eliminovat hluk z oblastí vpředu a vzadu.1, 2, 3
1
2

3

K dispozici jako volitelná výbava.
K dispozici je bezdrátové nabíjení pro mobilní telefony standardem QI. V rámci BMW Originálního příslušenství jsou k dispozici speciální obaly pro chytré telefony, které nepodporují bezdrátové nabíjení podle standardu QI.
WiFi hotspot umožňuje využívání internetového připojení s maximálním standardem LTE.
Používání je zpoplatněno.

OTEVŘEN NOVÝM ZÁŽITKŮM:
DIGITÁLNÍ KLÍČ.

Zůstat nad vším, a přesto zcela spojen se svým
světem: Pokud jde o konektivitu a infotainment,
Bayerische Motoren Werke nenásleduje žádné
trendy, ale určuje standardy. Se službami
BMW ConnectedDrive budete kdekoliv optimálně
připojeni a kdykoliv budete mít zajištěn přístup
k celé řadě služeb z oblastí komunikace, informací
a zábavy. A navíc, osobní asistent mobility
BMW Connected spojí vás a váš chytrý telefon
s vozidlem i mimo něj, aby vás podporoval
v každodenních situacích. Protože ryzí radost
z jízdy začíná mnohem dřív, než nastoupíte,
a nekončí v okamžiku, kdy svůj vůz opustíte.

JEMNĚJŠÍ ZVUK PRO RYZÍ ZÁŽITEK Z HUDBY:
BOWERS & WILKINS DIAMOND SURROUND
SOUND SYSTEM.
Sedm hliníkových středových kevlarových reproduktorů. Pět hliníkových reproduktorů. Dva diamantové reproduktory. Dva subwoofery s jádrem Rohacell. Čtyři širokopásmové reproduktory pro
3D zvukový efekt. A navíc 1 kanálový zesilovač a dynamická zvuková regulace s mikrofonem, jež díky jemné regulaci reproduktorů
v každé jízdní situaci přináší špičkový zvuk. Audiosystém Bowers
& Wilkins Diamond1 s prostorovým zvukem spojuje vybrané materiály se špičkovou technologií a vytváří unikátní zvukový zážitek.
1

K dispozici jako volitelná výbava.

S digitálním klíčem1 lze podpis klíče od vozidla snadno uložit do
aplikace BMW Connected ve vašem telefonu. Klika dveří BMW X7
rozezná tento podpis a to dveře odemkne – bezpečně, spolehlivě
a bez nutnosti mít s sebou klíč. Současně lze vytvořit dokonce
několik podpisů klíčů, díky čemuž je možné jednoduše na dálku
vozidlo půjčovat.
1

Součást paketu Komfortní přístup.

NÁVŠTĚVA DIVADLA VZADU: ZÁBAVNÍ SYSTÉM PRO
ZADNÍ SEDADLA PROFESSIONAL.
INOVATIVNÍ INFORMACE: BMW LIVE COCKPIT
PROFESSIONAL S INOVATIVNÍM KONCEPTEM
OVLÁDÁNÍ.
Inovativní BMW Live Cockpit Professional s učícím se navigačním
systémem je novým prvkem pro BMW typické zaměření na řidiče.
Všechny informace jsou atraktivním způsobem zobrazeny na síti
displejů tvořené kontrolním displejem a displejem přístrojového
panelu. Díky individuálně nastavitelnému konceptu ovládání BMW
Operating System 7. je možné ještě intuitivnější ovládání funkcí
vozu pomocí gest, hlasu, dotykového displeje a ovladače iDrive.
S rozšířenou funkčností ovladače je možné všechny digitální služby a aplikace1 vybírat přímo a celý systém nastavit dle osobních
preferencí.
1

K dispozici jako volitelná výbava.

Vrcholná zábava také na zadních sedadlech: Dva nezávisle nastavitelné dotykové 1 ,2" displeje s vysokým rozlišením a možností
přehrávání zvuku přes reproduktory nebo sluchátka vytvářejí
na každém sedadle atmosféru skutečného kina. Díky nabídce
Blu-ray přehrávače, přístupu do zábavních funkcí BMW X7 a možnosti připojení MP3 přehrávačů nebo herních konzolí se cestující
vzadu nebudou nudit – a to bez ohledu na to, jak je cesta dlouhá.1
1

K dispozici jako volitelná výbava.

INOVACE A TECHNOLOGIE – KONEKTIVITA A INFOTAINMENT

PŘIPOJENI AŽ DO
NEJMENŠÍHO DETAILU.
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KOMFORT A PRAKTIČNOST

Vozidla od Bayerische Motoren Werke nevynikají jen
nekonečnou radostí z jízdy, ale zároveň nabízejí mimořádně inspirativní zážitky z cesty. Všechno kolem
vás je navrženo pro maximální komfort a maximální
praktičnost. Od důmyslně řešeného světelného designu při nastupování do vozu, přes dokonalý zvukový
projev high-endové audioaparatury až po komfortní
multifunkční sedadla: Čeká vás mnohem víc, protože
vše je navrženo tak, aby se každá cesta změnila ve
výjimečnou událost.

VŽDY SE SPRÁVNOU TEPLOTOU:
DRŽÁKY NÁPOJŮ S OVLÁDÁNÍM TEPLOTY.
Teplá káva nebo osvěžující voda – cestující si v prvním BMW X7
vždy vychutnají své nápoje ve správné teplotě. Nezáleží na tom,
jak máte svůj nápoj nejraději: Držáky nápojů s ovládáním teploty1
vždy zajistí tu správnou teplotu. Jejich obsah lze samostatně
vyhřívat nebo chladit, a to pouhým stiskem tlačítka. Barevné nepřímé osvětlení navíc na první pohled noblesní iluminací indikuje,
zdali jsou nápoje chlazeny nebo zahřívány, a to pomocí červené
nebo modré barvy uvnitř držáků nápojů. Takže i poslední lok bude
během cesty stejně dobrý jako ten první.
1

K dispozici jako volitelná výbava.

RAFINOVANÝ VE VŠECH TEPLOTÁCH:
PAKET HEAT COMFORT PRO PŘEDNÍ ČÁST.

AŽ DO KONCE DOBŘE VYMYŠLENÉ:
AUTOMATICKÁ 5ZÓNOVÁ KLIMATIZACE.

Zahřáté ruce a dlaně dokonce i v chladných dnech: S paketem
Heat Comfort pro přední1 část je husí kůže vyvolána maximálně
pocitem prostoru, ale nikoliv chladnou sezonou. Spolu s vyhříváním předních sedadel obsahuje paket Heat Comfort také vyhřívané
loketní opěrky v předních dveřích, středové konzole a rovněž vyhřívaný volant. Řidič a spolujezdec vpředu si mohou vybrat vlastní
teplotu jednoduše pomocí menu iDrive a ovládacího tlačítka. Každý
si tak může vytvořit příjemnou atmosféru dle své chuti.

Příliš chladno! Ne, příliš teplo! Znáte to? Když do vozidla sedají
různí lidé, jejich představy o příjemném teplotním komfortu mohou být dosti odlišné. Ale díky automatické klimatizaci s 5 zónami1
se první BMW X7 stává vozem, který v tomto ohledu splní každý
sen. V oblastech řidiče a předního spolujezdce, na levé a pravé
straně druhé řady sedadel a pro třetí řadu sedadel lze teplotu nastavit nezávisle podle příslušných preferencí cestujících. Ať už je
žádáno příjemné teplo, osvěžující proud chladného vzduchu nebo
něco mezi tím – každý zde najde svou komfortní teplotu a navíc,
díky samostatnému ovládání pro každou zónu, ji může sám ovládat.

1

K dispozici jako volitelná výbava.

1

K dispozici jako volitelná výbava.
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ZÁŽITEK PRO
VŠECHNY SMYSLY.
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VIZE

4
POUZE VAŠE CESTA
VEDE K VAŠIM
VLASTNÍM CÍLŮM.

Materiály – ručně vyráběné, vynikající
kvalita a exkluzivita. Barvy, povrchy a tvary
jsou stejně individuální jako oči, které si je
prohlížejí. Nápady a očekávání se propojují
bez kompromisu – a tím to nekončí.
Emoce je následkem designu:
Bayerische Motoren Werke.
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V YJÁ D ŘEN Í J ED I N EČN É O SO B N O STI .

BMW X7 už v základní výbavě obsahuje vše, po čem zákazníci touží. BMW Individual vás
vezme ještě o krok dál: Ještě mimořádnější, ještě exkluzivnější – možnosti BMW Individual
jsou nekonečné. Ať už si vyberete z mimořádně kvalitních možností výbavy exteriéru
a interiéru, nebo si splníte svůj vlastní sen jedinečným BMW X7, zásluhou BMW Individual
jsou otevřeny všechny možnosti. Nechte se inspirovat!

Metalický lak karoserie BMW Individual Ametrine přitahuje pohledy zejména díky svému bohatému barevnému lesku a unikátnímu
efektu měňavých barev. Důvodem tohoto jevu je pigmentace Xirallic, vytvářející díky kovovým šupinkám oslnivý třpytivý efekt, který
je na slunci ještě výraznější – jedinečný lak pro jedinečný vůz.
K dispozici od 8/2 19.

Brilantní žádostivost: Hluboký lesk obložení interiéru BMW Individual v provedení
Piano Black je výsledkem složitého procesu, u něhož se nanáší několik vrstev
dřevěné dýhy, která je pak v mnoha vrstvách lakována a leštěna, dokud nevznikne
povrch jako u klavíru. Výsledek: unikátní povrch vyzařující noblesní jas.

Nechte se inspirovat: Umělecký design ukazuje výjimečný výběr rozdílných materiálů BMW Individual pro první BMW X7.1
1

Předpokládaná dostupnost od 8/2 19.

Sheer
Driving Pleasure

BMW Individual rozšířené kožené čalounění Merino Coffee je ztělesněním
dokonalosti BMW Individual: Používá se pouze kůže bez nejmenších defektů,
která není během zpracování a barvení v kádích s pigmentací vystavena nepřirozeným tlakům nebo úpravám povrchu.

POZNEJTE KOMPLETNÍ NABÍDKU BMW INDIVIDUAL PRO
TENTO MODEL. POMOCÍ APLIKACE BMW CATALOGUES
PRO IOS A ANDROID.

VÝBAVA – BMW INDIVIDUAL

BM W INDI V IDUA L.

PROSTOR PRO NEPŘEDSTAVITELNÉ.
A VAŠE NÁPADY. PRVNÍ BMW X7 –
INSPIROVANÉ BMW INDIVIDUAL.
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VÝBAVA – BMW INDIVIDUAL

BMW INDIVIDUAL ZNAMENÁ: TVOŘIT NĚCO
MIMOŘÁDNÉHO. JAK SE AUTOMOBILOVÉ
SNY STÁVAJÍ SKUTEČNOSTÍ.

Sheer
Driving Pleasure

POZNEJTE KOMPLETNÍ NABÍDKU BMW INDIVIDUAL PRO
TENTO MODEL. POMOCÍ APLIKACE BMW CATALOGUES
PRO IOS A ANDROID.
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VÝBAVA – SVĚT BAREV EXTERIÉRU

JAKÁ BARVA VÁM DÁVÁ
RADOST Z JÍZDY?
SVĚT BAREV EXTERIÉRU
Phytonic Blue nebo Vermont Bronze? Manhattan nebo Ametrine?
Paleta výrazných laků karoserie pro první BMW X7 vás nechá tápat ve výběru.
Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv lak: Vždy si vyberete úchvatný design
a nekompromisní dynamiku, která skvěle doplní vášeň a charakter.
 ZÁKLADNÍ VÝBAVA.

 VOLITELNÁ VÝBAVA

 Metalický lak C1N Sunstone (béžová)2
 BMW Individual metalický lak X1B
Ametrine (fialová)2, 4

 BMW Individual metalický lak X13 Pyrite
Brown (hnědá)2, 4

 Nemetalický lak 668 Black (černá)1, 3
 Metalický lak A9 Sophisto Grey (šedá)
se zářivým efektem3

 BMW Individual metalický lak X 3 Ruby
Black (černá)2, 4

 Nemetalický lak 3
 Metalický lak A96 Mineral White (bílá)2

 Metalický lak 475 Black Sapphire (černá)2

 Metalický lak C27 Arctic Grey (šedá)
s briliantovým efektem2

Alpine White (bílá)5

BMW INDIVIDUAL

1

[ BMW Konfigurátor ] Použijte Konfigurátor k vytvoření vašeho osobního, jedinečného BMW. K dispozici jsou všechny dostupné motory, barvy a prvky výbavy. Pro více informací navštivte
adresu www.bmw.de/konfigurator [ Příklady barev ] Tyto barevné vzorky mají sloužit pro první seznámení s barvami a materiály dostupnými pro vaše BMW. Zkušenosti však ukázaly,
že tištěné vzorníky barev laků, čalounění a obložení interiéru nemohou ve všech případech věrohodně reprodukovat vzhled originální barvy. Vámi vybraný barevný odstín proto prosím konzultujte
se svým BMW Autorizovaným dealerem. Tam je také k dispozici originální vzorník a získáte rady týkající se speciálních přání.

2
3
4
5

Není k dispozici pro model M5 d.
Volitelně k dispozici pro M sportovní paket.
K dispozici od 4/2 19.
K dispozici od 8/2 19.
Standard s M sportovním paketem a pro základní model od 4/2 19.

 Metalický lak 416 Carbon Black (černá)

 Metalický lak C1L Terra Brown (hnědá)3
 Metalický lak C3D Manhattan4

 BMW Individual metalický lak C3Z
Tanzanite Blue (modrá)2, 4

 Metalický lak C1Z Vermont Bronze
(bronzová)1
 Metalický lak C1M Phytonic Blue
(modrá)3

MODEL M SPORT
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STVOŘENO V ESTETICKÉ DOKONALOSTI

NEPOROVNATELNÁ JEDINEČNOST: KRÁSA JEMNÉHO LESKLÉHO
DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ BMW INDIVIDUAL ASH GRAIN SILVER GREY
VYTVÁŘÍ CELEK, JEHOŽ PRECIZNOST JE ZŘEJMÁ I Z NEJMENŠÍCH
DETAILŮ.

Luxusní prostředí s jedinečným stylem je tvořeno
čalouněním stropu BMW Individual z alcantary1
v kombinaci s BMW Individual celokoženým
čalouněním Merino Bicolour Ivory White (bílá)/
Midnight Blue (modrá)1, 2, stejně jako jemným lesklým
dřevěným obložením interiéru BMW Individual
Ash Grain Silver Grey1, které harmonicky doplňuje
celokožené čalounění interiéru a doplňuje celkový
dojem vysoké kvality.
1
2

K dispozici jako volitelná výbava.
K dispozici pouze v kombinaci s dodatečnou výbavou.

V BAREVNÉ KOMBINACI IVORY WHITE A MIDNIGHT BLUE PŘINÁŠÍ
BMW INDIVIDUAL CELOKOŽENÉ ČALOUNĚNÍ INTERIÉRU MERINO
EFEKT, DÍKY NĚMUŽ Z KAŽDÉHO DETAILU POCÍTÍTE NOBLESNÍ,
VYSOCE KVALITNÍ CHARAKTER INTERIÉRU.

VÝBAVA – SVĚT BAREV INTERIÉRU

OHROMUJÍCÍ
VZHLED.
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OTÁZKA
STYLU.

REVOLUČNÍ KLASIKA

ELEGANCE ČERNÉ NA BÍLÉ

Základ kultivované elegance a moderně technicistního
stylu: BMW Individual celokožené čalounění Merino
s jemnou strukturou Ivory White1, 2 tvoří dokonalou
souhru s jemným černým dřevěným obložením interiéru BMW Individual Fineline s hliníkovými prvky1, 2.
1
2

K dispozici jako volitelná výbava.
K dispozici pouze v kombinaci s dodatečnou výbavou.

LESK DŘEVĚNÉHO ČERNÉHO OBLOŽENÍ FINELINE S KOVOVÝM
EFEKTEM DODÁVÁ KLASICKÉ ELEGANCI DŘEVA NĚCO NAVÍC.

BMW INDIVIDUAL CELOKOŽENÉ ČALOUNĚNÍ MERINO S JEMNOU
STRUKTUROU V BARVĚ IVORY WHITE MÁ VÝRAZNÉ PROŠÍVÁNÍ,
KTERÉ PODTRHUJE JEDINEČNOU KVALITU TÉTO VÝBAVY.

DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ INTERIÉRU BMW INDIVIDUAL FINELINE BLACK
S HLINÍKOVÝMI PRVKY VYPADÁ MODERNĚ A JEMNĚ ZEJMÉNA DÍKY
PRECIZNĚ NAVRŽENÝM HLINÍKOVÝM AKCENTŮM.

BMW Individual rozšířené kožené čalounění Merino
Tartufo1, 2 ztělesňuje unikátní, nadčasový styl. Pokud je
doplněno o obložení interiéru Fineline Black s lesklým
kovovým efektem1, 2, výsledkem je interiér, který vám
rozbuší srdce už v okamžiku, kdy do vozu nastoupíte.
1
2

K dispozici jako volitelná výbava.
K dispozici pouze v kombinaci s dodatečnou výbavou.

BMW INDIVIDUAL ROZŠÍŘENÉ KOŽENÉ ČALOUNĚNÍ MERINO TARTUFO
PŘESVĚDČÍ DOKONALOU KVALITOU A VÝJIMEČNÝM POCITEM
DOTYKU PRODYŠNÉ KŮŽE, STEJNĚ JAKO MIMOŘÁDNĚ INTENZIVNÍ
BARVOU.

VÝBAVA – SVĚT BAREV INTERIÉRU

UNIKÁTNÍ CHARAKTER
SI ZASLOUŽÍ UNIKÁTNÍ STYL.
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1805
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2000

2218

M5 d

Provozní hmotnost podle EU1

kg

2395

2445

2535

Povolená celková hmotnost

kg

3155

322

329
83

kg

835

85

kg

75

75

Přípustná hmotnost brzděného přívěsu při max. 12% stoupání/max. 8% stoupání2

kg

Objem zavazadlového prostoru

l

22

/22

22

326 – 212

75

/22

326 – 212

26

/26

326 – 212

1805

Povolené zatížení
Povolená hmotnost nebrzděného přívěsu2

11006644

Hmotnost

Motor
Počet válců/ventilů
Zdvihový objem

cm3

Výkon/otáčky

kW (k)/1/min

Max. točivý moment/otáčky

Nm/1/min

6/4

6/4

6/4

2998

2993

2993

25 (34 )/55
45 /15

– 65
– 52

195 (265)/4
62 /2

110013

xDrive3 d

1705

11001133

xDrive4 i

1684

VÝBAVA – TECHNIKA

TECHNIKA.

– 25

294 (4

)/44

76 /2

–3

874
874

3105
3105

1172
1172

5151
5151

Převodovka
Pohon
Sériová převodovka

Pohon všech kol

Pohon všech kol

Pohon všech kol

1684

1705

Automatická převodovka
Steptronic

Automatická převodovka
Steptronic

Automatická převodovka
Steptronic Sport

2000

2218

2456

2276

6,1

7,

Jízdní výkony
3, 6

5,46

km

1 ,6 –1 ,36

7,36

8,3 –7,86

l/1

km

8,2 –7,56

6,5 – 6,16

6,8 – 6,66

Kombinovaná

l/1

km

9, – 8,76

6,8 – 6,56

7,4 –7,

EU6d-temp

EU6d-temp

EU6d-temp

2 5 –1986

178 –1716

193 –1856

Emisní standard (certifikováno)
Emise CO2

g/km

Energetická třída
Objem palivové nádrže (cca)

l

6

–6

–6

–6

83

8

8

275/5 R 2 W

275/5 R 2 W

8,5 J x 2

8,5 J x 2

9,5 J x 21

Lehká slitina

Lehká slitina

Lehká slitina

1527

l/1

Mimo město

1064

– Všechny motory plní emisní normu EU6

Město

1013

s

25

1560

Spotřeba paliva

4, 5

6

1218

km/h

6

1805
1805

Zrychlení –1

km/h

1013

Maximální rychlost

Kola / pneumatiky
1684
1684

2000
2000

1705

3105
5151

1527
1527

1560
1560

874

1172

2218
2218

1013

874

1064

Materiál

285/45 R 21 Y

1218
1218

Rozměr kol

1013

Rozměry pneumatik

3105

1172

3
4

5

6

Hmotnostní údaje platí pro vozidla se standardní výbavou a neobsahují volitelnou výbavu. Uvedená hodnota platí pro palivovou nádrž naplněnou na 9 % a hmotnost řidiče se zavazadly 75 kg.
Volitelná výbava může ovlivnit hmotnost vozidla, jeho užitečné zatížení a maximální rychlost, pokud má zvolené vybavení vliv na aerodynamiku vozidla.
Aktuální celková hmotnost přívěsu nesmí překročit maximální povolenou hmotnost přívěsu a v potaz se bere i maximální svislé zatížení tažného zařízení.
Elektronicky omezeno.
Údaje o výkonu zážehových motorů platí pro vozidla používající palivo s oktanovým číslem 98. Uvedené údaje o spotřebě paliva byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 2 7/715 v platném znění. Jsou přípustná bezolovnatá paliva s oktanovým číslem 91 a vyšším s maximálním podílem etanolu 1 % (E1 ). BMW doporučuje používat bezolovnatý
benzin Super s oktanovým číslem 95.
Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2 7/715 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 byly odvozené
již na základě nové normy WLTP a pro srovnání byly zpět přepočítány na hodnoty NEDC. [Pro tato vozidla mohou při určování daní a jiných poplatků vycházejících (také) z hodnot emisí CO2 platit
jiné než udávané hodnoty.]
Předběžné hodnoty; chybějící hodnoty nebyly v době uzávěrky publikace k dispozici.

1218

2

1527

1

1560

5151

Tento katalog obsahuje modely, výbavu a možnosti konfigurace
(sériové výbavy a speciální výbavy) vozů společnosti BMW AG dodávaných na německý trh. Rozsahy výbavy a možnosti konfigurací v podobě
standardní a volitelné výbavy se u jednotlivých modelů mohly po redakční uzávěrce 3. 9. 2 18 změnit, to platí též pro specifické požadavky
na jednotlivých trzích. Více detailů vám rád poskytne BMW Autorizovaný
Dealer. Design a výbava se mohou změnit.
© BMW AG, Mnichov, Německo. Kopírování celku nebo jen částí je bez
písemného povolení BMW AG (Mnichov) zakázáno.
411 7 342 86 2 2 18 BC. Vytištěno v Německu 2 19.

BMW Individual X7 xDrive40i Design Pure Excellence:
Zážehový 6válec BMW TwinPower Turbo 25 kW (34 k), 22" kola
z lehké slitiny BMW Individual Y-spoke 758 Bicolour s kombinovanými
pneumatikami, metalický lak Ametrine (fialová), celokožené čalounění
BMW Individual Merino komfortních sedadel Ivory White (bílá), černé
dřevěné obložení interiéru BMW Individual Fineline s hliníkovými lištami.
BMW X7 xDrive40i:
Zážehový 6válec BMW TwinPower Turbo 25 kW (34 k), 22" kola
z lehké slitiny BMW Individual Multi-spoke 757 Bicolour s kombinovanými
pneumatikami, metalický lak Arctic Grey (šedá) s briliantovým efektem,
celokožené čalounění BMW Individual Merino komfortních sedadel Ivory
White (bílá)/Midnight Blue (modrá), lesklé dřevěné obložení interiéru
BMW Individual Ash Grain Silver Grey.

