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BMW Group je od svých prvopočátků průkopníkem moderních technologií, který 
se snaží hledat nové cesty budoucího vývoje. V oblasti poháněcích ústrojí je 
trvalým cílem zvyšování účinnosti, tedy snižování spotřeby paliva při zvyšování 
dynamiky. tento přístup je vyjádřen mottem BMW EfficientDynamics. 

Kvalita spalovacích motorů BMW je pověstná, nyní se svými vlastnostmi do 
povědomí dostávají také prvky elektrického pohonu eDrive. oba druhy pohonu 
se potkávají v plug-in hybridních a mild hybridních modelech, v nichž přinášejí to 
nejlepší z obou světů.

KoMPEtENCE 
BMW GRouP.
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ü Je to odpovědné k životnímu prostředí: nižší emise a menší 

 provozní náklady než u konvenčních vozů se spalovacím motorem.

ü Různé jízdní režimy – radost z jízdy a vzrušující dynamika 

 elektrického pohonu.

ü Prediktivní hybridní pohon – rozděluje distribuci elektrické 

 energie podle plánovaného profilu trasy zadané do navigace.

 Jízda na elektřinu je směřována do nízkoemisních zón.

ü Inovativní služby ConnectedDrive, včetně lokací nabíjecích stanic.

ü finanční i nefinanční státní zvýhodnění.

ü Nezávislé topení a klimatizace – jednoduše vytemperuje 

 interiér na požadovanou teplotu ještě před odjezdem.

ü Komfortní nabíjení – elektrické vozy šetří čas, 97 % jejich 

 nabíjení probíhá doma nebo v zaměstnání.

ü Vozy s registrační značkou El (Co2 do 50 g/km) automaticky splňují 

 podmínky pro parkování na modrých a fialových zónách v Praze 

 zdarma a bezplatné využívání tuzemské dálnice.

PRoČ SI PoříDIt 
ElEKtRIfIKoVANÝ VůZ?

Koncepce elektrického pohonu BMW eDrive přináší maximální radost z jízdy – v tichu a bez 
emisí. Součástí kompletního přístupu k elektrickému pohonu BMW eDrive jsou tři hlavní 
komponenty:

1. ElEKtRoMotoR. 
BMW Group elektromotory vyvíjí a vyrábí vlastními silami. Pokroková technická řešení 
přinášejí výjimečnou kombinaci výkonové charakteristiky a  efektivity.

2. lItHIuM-IoNtoVÁ BAtERIE. 
Nedílná součást elektrifikovaného pohonu slouží jako zásobník energie pro pohon. BMW se 
ve vlastním technologickém centru zabývá vývojem bateriových článků a samotné baterie 
si také kompletuje. I proto je poskytována záruka v době trvání 6 let / 100 000 km (plug-in 
hybrid) resp. 8 let / 160 000 km (elektrický pohon).

3. INtElIGENtNí říZENí toKů ENERGIí.
Správná strategie hospodaření s energiemi v elektrifikovaných vozech zintenzivňuje radost 
z jízdy a současně zlepšuje celkovou efektivitu. Inteligentní systém rozhoduje o chování 
systému v různých jízdních režimech, rozhoduje o intenzitě rekuperace, ale například také 
o strategii rozdělení hnací síly mezi spalovací motor a elektromotor u plug-in hybridních modelů. 

BMW eDRIVE.
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PřEHlED PluG-IN HyBRIDNíCH A ElEKtRICKÝCH MoDElů BMW GRouP.

Model

BMW 225xe 
Active tourer

BMW 320e 
Sedan

BMW 330e / 
330e xDrive Sedan

BMW 320e / 
320e xDrive touring

BMW 330e / 
330e xDrive touring

BMW 520e 
Sedan

BMW 530e / 
530e xDrive Sedan

BMW 545e xDrive  
Sedan

BMW 520e 
touring

BMW 530e / 
530e xDrive touring

typ hybridního pohonu Plug-in hybrid Plug-in hybrid Plug-in hybrid Plug-in hybrid Plug-in hybrid Plug-in hybrid Plug-in hybrid Plug-in hybrid Plug-in hybrid Plug-in hybrid

Koncepce

spalovací motor 
vpředu, elektromotor 
pro pohon zadních 

kol

spalovací motor 
a elektromotor, 

převodovka 
Steptronic, pohon 

zadních kol

spalovací motor 
a elektromotor, 

převodovka 
Steptronic, pohon 

zadních kol / pohon 
všech kol xDrive

spalovací motor 
a elektromotor, 

převodovka Steptronic, 
pohon zadních kol / 

pohon všech kol xDrive

spalovací motor 
a elektromotor, 

převodovka 
Steptronic, pohon 

zadních kol / pohon 
všech kol xDrive

spalovací motor 
a elektromotor, 

převodovka 
Steptronic, pohon 

zadních kol

spalovací motor 
a elektromotor, 

převodovka 
Steptronic, pohon 

zadních kol / pohon 
všech kol xDrive

spalovací motor 
a elektromotor, 

převodovka 
Steptronic, pohon 
všech kol xDrive

spalovací motor 
a elektromotor, 

převodovka 
Steptronic, pohon 

zadních kol

spalovací motor 
a elektromotor, 

převodovka 
Steptronic, pohon 

zadních kol / pohon 
všech kol xDrive

Celkový výkon, kW (k) 162 (220) 150 (204) 215 (292) 150 (204) 215 (292) 150 (204) 215 (292) 290 (394) 150 (204) 215 (292)

Celkový točivý moment, Nm 385 350 420 350 420 350 420 600 350 420

Spalovací motor
zážehový,  

BMW twinPower 
turbo

zážehový,  
BMW twinPower  

turbo

zážehový,  
BMW twinPower  

turbo

zážehový,  
BMW twinPower  

turbo

zážehový,  
BMW twinPower  

turbo

zážehový, 
BMW twinPower  

turbo

zážehový, 
BMW twinPower 

turbo

zážehový, 
BMW twinPower 

turbo

zážehový, 
BMW twinPower  

turbo

zážehový, 
BMW twinPower 

turbo

Počet válců / zdvihový objem, cm3 3 / 1499 4 / 1998 4 / 1998 4 / 1998 4 / 1998 4 / 1998 4 / 1998 6 / 2998 4 / 1998 4 / 1998

Výkon, kW (k)/1/min 92 (125) / 
5000–5500

120 (163) / 
5000-6500

135 (184) / 
5000–6500

120 (163) / 
5000-6500

135 (184) / 
5000–6500

120 (163) / 
5000-6500

135 (184) / 
5000–6500

210 (286) / 
5000–6000

120 (163) / 5000-
6500

135 (184) / 
5000–6500

točivý moment, Nm/1/min 220 / 1500–3800 300 / 1350-3700 300 / 1350–4000 300 / 1350-3700 300 / 1350–4000 300 / 1350-3700 300 / 1350–4000 450 / 1600–3500 300 / 1350-3700 300 / 1350–4000

Elektromotor
synchronní 

elektromotor, 
BMW eDrive

synchronní 
elektromotor, 
BMW eDrive

synchronní 
elektromotor, 
BMW eDrive

synchronní 
elektromotor, 
BMW eDrive

synchronní 
elektromotor, 
BMW eDrive

synchronní 
elektromotor, 
BMW eDrive

synchronní 
elektromotor, 
BMW eDrive

synchronní 
elektromotor, 
BMW eDrive

synchronní 
elektromotor, 
BMW eDrive

synchronní 
elektromotor, 
BMW eDrive

Výkon, kW (k) 70 (95) 83 (113) 83 (113) 83 (113) 83 (113) 80 (109) 80 (109) 80 (109) 80 (109) 80 (109)

točivý moment, Nm/1/min 165 / 100-3900 265 / 100–2500 265 / 100–2500 265 / 100–2500 265 / 100–2500 265 / 100–2500 265 / 100–2500 265 / 100–2500 265 / 100–2500 265 / 100–2500

Kapacita baterie, kWh 10,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Doba nabíjení střídavým proudem 
(z 0 % na 80 % kapacity baterie)

2,4 h při 3,7 kW 
(Mode 3 Wallbox, 1f) 

 
3,8 h při 2,2 kW 

(Mode 2, 1f)

2,6 h při 3,7 kW 
(Mode 3 Wallbox) 

 
4,3 h při 2,3 kW 

(Mode 2)

2,6 h při 3,7 kW 
(Mode 3 Wallbox) 

 
4,3 h při 2,3 kW 

(Mode 2)

2,6 h při 3,7 kW 
(Mode 3 Wallbox) 

 
4,3 h při 2,3 kW 

(Mode 2)

2,6 h při 3,7 kW 
(Mode 3 Wallbox) 

 
4,3 h při 2,3 kW 

(Mode 2)

2,6 h při 3,7 kW 
(Mode 3 Wallbox) 

 
4,3 h při 2,3 kW 

(Mode 2)

2,6 h při 3,7 kW 
(Mode 3 Wallbox) 

 
4,3 h při 2,3 kW 

(Mode 2)

2,6 h při 3,7 kW 
(Mode 3 Wallbox) 

 
4,3 h při 2,3 kW 

(Mode 2)

2,6 h při 3,7 kW 
(Mode 3 Wallbox) 

 
4,3 h při 2,3 kW 

(Mode 2)

2,6 h při 3,7 kW 
(Mode 3 Wallbox) 

 
4,3 h při 2,3 kW 

(Mode 2)

Dojezd na elektrickou energii, km 55 61 60 59 / 57 60 / 56 60 60 / 54 56 57 57 / 52

Zrychlení 0–100 km/h, s 6,7 7,6 5,8 7,9 / 8,2 5,9 / 5,9 7,9 5,9 / 6,4 4,6 8,2 6,1

Maximální rychlost, km/h 202 225 230 220 / 219 230 / 225 225 235 / 230 250 218 225

Maximální rychlost na elektrickou energii, km/h 135 140 140 140 140 140 140 140 140 140

Spotřeba paliva, l/100 km 1,5 1,3 1,3 / 1,4 1,4 / 1,5 1,4 / 1,6 1,4 1,4 / 1,6 1,7 1,5 1,5 / 1,8

Spotřeba elektrické energie, kWh/100 km 14,4 16,2 16,6 16,7 / 17,3 16,3 / 17,4 16,4 16,4 / 17,6 17,4 17,0 17,1 / 18,6

Emise Co2, g/km 35 30 30 / 32 32 / 35 32 / 36 31 31 / 37 38 35 35 / 41

Poháněná kola hybridní xDrive zadní zadní / xDrive zadní / xDrive zadní / xDrive zadní zadní / xDrive xDrive zadní zadní / xDrive

Parkování v Praze zdarma 1) ANo ANo ANo ANo ANo ANo ANo ANo ANo ANo

fotografie vozidel jsou ilustrativní. 

Výrobce si vyhrazuje právo na chyby v tisku a opomenutí, změny technických parametrů a výbavy bez předchozího upozornění. Další podrobné informace Vám 
poskytne BMW, BMW i, MINI Autorizovaný Dealer. uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích Co2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ve znění platném v době schválení typu vozidla. Údaje se vztahují k vozidlu v sériovém provedení. Veškeré hodnoty jsou již 
založené na nové metodice WltP (Worldwide Harmonized light Vehicles test Procedure).

1) Vztahuje se k vozu v sériovém provedení. Na výslednou hodnotu spotřeby paliva a emisí Co2 má vliv volitelná výbava. 
2) Dostupnost od Q4/2021. Předběžné informativní technické údaje. 
3) Nabíjení z 0 % na 100 % kapacity baterie 
4) Nabíjení z 10 % na 80 % kapacity baterie 
5) V závislosti na okolních podmínkách může být krátkodobě k dispozici o cca 10 % vyšší výkon, než je udávaná hodnota. Doba dosažení maximálního výkonu 
 se s klesající teplotou prodlužuje (přibližně 5 s při +25 °C, přibližně 40 s při -20 °C)

ČÁSt 1
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PřEHlED PluG-IN HyBRIDNíCH A ElEKtRICKÝCH MoDElů BMW GRouP.

Model

BMW 745e / 745le / 
745le xDrive

BMW X1 xDrive25e 5) BMW X2 xDrive25e 5) BMW X3 xDrive30e BMW X5 xDrive45e
MINI Cooper  SE All4 

Countryman 5)
BMW iX3 BMW iX 2) BMW i3 / i3s MINI Cooper SE 

typ hybridního pohonu Plug-in hybrid Plug-in hybrid Plug-in hybrid Plug-in hybrid Plug-in hybrid Plug-in hybrid Elektrický pohon Elektrický pohon Elektrický pohon Elektrický pohon

Koncepce

spalovací motor 
a elektromotor, 

převodovka Steptronic, 
pohon zadních kol / 
pohon zadních kol / 

pohon všech kol xDrive

spalovací motor 
vpředu, elektromotor 
pro pohon zadních 

kol

spalovací motor 
vpředu, elektromotor 
pro pohon zadních 

kol

spalovací motor 
a elektromotor, 

převodovka Steptronic, 
pohon všech kol xDrive

spalovací motor 
a elektromotor, 

převodovka 
Steptronic, pohon 
všech kol xDrive

spalovací motor 
vpředu, elektromotor 

vzadu pro pohon 
zadních kol

elektromotor, 
převodovka 

Steptronic, pohon 
zadních kol

elektromotor, 
převodovka 

Steptronic, pohon 
všech kol xDrive

vzadu umístěný 
elektromotor, pohon 

zadních kol

vpředu umístěný 
elektromotor, pohon 

předních kol

Celkový výkon, kW (k) 290 (394) 162 (220) 162 (220) 215 (292) 290 (394) 162 (220) 210 (286) > 370 kW (500 k) 125 (170) / 135 (184) 135 (184)

Celkový točivý moment, Nm 600 385 385 420 600 385 400 - 250 / 270 270

Spalovací motor
zážehový, 

BMW twinPower 
turbo

zážehový, 
BMW twinPower 

turbo

zážehový, 
BMW twinPower 

turbo

zážehový, 
BMW twinPower  

turbo

zážehový, 
BMW twinPower 

turbo

zážehový, 
MINI twinPower 

turbo
- - - -

Počet válců / zdvihový objem, cm3 6 / 2998 3 / 1499 3 / 1499 4 / 1998 6 / 2998 3 / 1499 - - - -

Výkon, kW (k)/1/min 210 (286) / 
5000–6000

92 (125) / 
5000-5500

92 (125) / 
5000-5500

135 (184) / 
5000–6500

210 (286) / 
5000–6000

92 (125) / 
5000-5500 - - - -

točivý moment, Nm/1/min 450 / 1600–3500 220 / 1500-3800 220 / 1500-3800 300 / 1350–4000 450 / 1600–3500 220 / 1500-3800 - - - -

Elektromotor
synchronní 

elektromotor, 
BMW eDrive

synchronní 
elektromotor, 
BMW eDrive

synchronní 
elektromotor, 
BMW eDrive

synchronní 
elektromotor, 
BMW eDrive

synchronní 
elektromotor, 
BMW eDrive

synchronní 
elektromotor

hybridní synchronní 
elektromotor, 
BMW eDrive

2 hybridní synchronní 
elektromotory, 
BMW eDrive

hybridní synchronní 
elektromotor, 
BMW eDrive

hybridní synchronní 
elektromotor

Výkon, kW (k) 83 (113) 70 (95) 70 (95) 80 (109) 83 (113) 70 (95) 210 (286) > 370 kW (500 k) 125 (170) / 135 (184) 135 (184)

točivý moment, Nm/1/min 265 / 100–2500 165 / 100-3900 165 / 100-3900 265 / 100–2500 265 / 100–2500 165 / 100-3900 400 - 250 / 270 270

Kapacita baterie, kWh 12,0 10,0 10,0 12,0 24,0 10,0 80,0 > 100,0 42,2 32,6

Doba nabíjení střídavým proudem 
(z 0 % na 80 % kapacity baterie)

2,6 h při 3,7 kW 
(Mode 3 Wallbox) 

 
4,3 h při 2,3 kW 

(Mode 2)

2,4 h při 3,7 kW 
(Mode 3 Wallbox) 

 
3,8 h při 2,3 kW 

(Mode 2)

2,4 h při 3,7 kW 
(Mode 3 Wallbox) 

 
3,8 h při 2,3 kW 

(Mode 2)

2,4 h při 3,7 kW 
(Mode 3 Wallbox) 

 
4,4 h při 2,3 kW 

(Mode 2)

5,2 h při 3,7 kW 
(Mode 3 Wallbox) 

 
8,8 h při 2,3 kW 

(Mode 2)

2,4 h při 3,7 kW 
(Mode 3 Wallbox) 

 
3,8 h při 2,3 kW 

(Mode 2)

0,56 h při 150 kW 
(stejnosměrný) 

 
7,5 h při 11,0 kW 

(Mode 3 Wallbox) 3) 
 

40,0 h při 2,3 kW 
(Mode 2) 3)

< 0,67 h při 200 kW 
(stejnosměrný) 4) 

 
< 11,0 h při 11,0 kW 
(Mode 3 Wallbox) 3)

0,7 h při 50 kW 
(stejnosměrný) 

 
3,2 h při 11,0 kW 

(Mode 3 Wallbox)  
 

9,7 h při 2,3 kW 
(Mode 2) 

0,6 h při 50 kW 
(stejnosměrný) 

 
2,5 h při 11,0 kW 

(Mode 3 Wallbox) 

Dojezd na elektrickou energii, km 55 / 55 / 52 52 53 51 88 51 459 > 600 308 / 283 234

Zrychlení 0–100 km/h, s 5,2 / 5,3 / 5,1 6,9 6,8 6,1 5,6 6,8 6,8 < 5,0 7,3 / 6,9 7,3

Maximální rychlost, km/h 250 193 195 210 235 196 180 - 150 / 160 150

Maximální rychlost na elektrickou energii, km/h 140 135 135 135 135 135 180 - 150 / 160 150

Spotřeba paliva, l/100 km 1,8 / 1,8 / 2,0 1,7 1,7 1,9 1,2 1,7 0,0 0 0 0

Spotřeba elektrické energie, kWh/100 km 17,9 / 18,1 / 18,8 15,0 14,9 18,6 24,4 14,8 18,6 < 21,0 15,3 / 16,2 15,2

Emise Co2, g/km 40 / 41 / 46 40 38 44 27 39 0 0 0 0

Poháněná kola zadní / zadní / xDrive hybridní xDrive hybridní xDrive xDrive xDrive hybridní All4 zadní xDrive zadní přední

Parkování v Praze zdarma 1) ANo / ANo / ANo ANo ANo ANo ANo ANo ANo ANo ANo ANo

ČÁSt 2

fotografie vozidel jsou ilustrativní. 

Výrobce si vyhrazuje právo na chyby v tisku a opomenutí, změny technických parametrů a výbavy bez předchozího upozornění. Další podrobné informace Vám 
poskytne BMW, BMW i, MINI Autorizovaný Dealer. uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích Co2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ve znění platném v době schválení typu vozidla. Údaje se vztahují k vozidlu v sériovém provedení. Veškeré hodnoty jsou již 
založené na nové metodice WltP (Worldwide Harmonized light Vehicles test Procedure).

1) Vztahuje se k vozu v sériovém provedení. Na výslednou hodnotu spotřeby paliva a emisí Co2 má vliv volitelná výbava. 
2) Dostupnost od Q4/2021. Předběžné informativní technické údaje. 
3) Nabíjení z 0 % na 100 % kapacity baterie 
4) Nabíjení z 10 % na 80 % kapacity baterie 
5) V závislosti na okolních podmínkách může být krátkodobě k dispozici o cca 10 % vyšší výkon, než je udávaná hodnota. Doba dosažení maximálního výkonu 
 se s klesající teplotou prodlužuje (přibližně 5 s při +25 °C, přibližně 40 s při -20 °C)6 I I 7



 
 
 

 
  
 

 

 
 
 

MIlD HyBRIDNí PoHoN.
oproti plug-in hybridnímu systému má mnohem slabší elektrickou část (obvykle 48 V) se startér-generátorem, který je 
schopen rekuperovat část kinetické energie a tu následně využít k pohonu. Mild hybridní systém umožňuje během jízdy 
častěji vypínat motor. Úspora paliva se obvykle pohybuje do 10 %.

MoDEly:
BMW M340i xDrive / 320d (At) / 320d xDrive / 330d / 330d xDrive / M340d xDrive Sedan
BMW M340i xDrive / 320d (At) / 320d xDrive / 330d / 330d xDrive / M340d xDrive touring
BMW M440i xDrive / 420d / 420d xDrive / 430d xDrive / M440d xDrive Coupé
BMW M440i xDrive / 420d Cabrio
BMW 520i / 530i / 530i xDrive / 540i / 540i xDrive / 518d / 520d / 520d xDrive / 530d / 530d xDrive / 540d xDrive Sedan
BMW 520i / 530i / 530i xDrive / 540i xDrive / 518d / 520d / 520d xDrive / 530d / 530d xDrive / 540d xDrive touring
BMW 630i / 640i / 640i xDrive / 620d / 620d xDrive / 630d / 630d xDrive / 640d xDrive Gran turismo
BMW 730d / 730d xDrive / 730ld / 730ld xDrive / 740d xDrive / 740ld xDrive
BMW 840d xDrive (Coupé / Cabrio / Gran Coupé)
BMW X3 sDrive18d / xDrive20d / xDrive30d / M40d
BMW X4 xDrive20d / xDrive30d / M40d
BMW X5 xDrive40i / xDrive30d / xDrive40d
BMW X6 xDrive40i / xDrive30d / xDrive40d
BMW X7 xDrive40i / xDrive40d

Hlavní přednosti:
ü Cenově nejdostupnější řešení
ü Spotřeba nižší až o 10 %
ü Komfortnější činnost systému Auto Start Stop I 252

DRuHy 
ElEKtRIfIKoVANÝCH 
PoHoNů.

SPAloVACí
MotoR

MIlD
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PluG-IN HyBRIDNí PoHoN.
Kombinují pro pohon více zdrojů síly, obvykle zážehový motor s elektromotorem. Elektrická 
část systémů umožňuje rekuperovat kinetickou energii, která v běžných vozech zaniká při 
brzdění, a následně ji využít pro pohon. tím zvyšuje účinnost a šetří palivo. Plug-in hybridní 
modely lze navíc nabíjet a následně absolvovat na čistě elektrický pohon desítky kilometrů (v 
závislosti na modelu až 88 km).

Hlavní přednosti:
ü to nejlepší z obou světů: bezemisní provoz jako elektromobil a dlouhý dojezd 
 s flexibilitou konvenčního spalovacího motoru
ü Intenzivní zátah
ü Nízká spotřeba paliva
ü Nezávislé topení a klimatizace
ü Nízké provozní náklady
ü Parkování na modrých a fialových zónách v Praze zdarma a bezplatné využívání 
 tuzemské dálnice 

Podle technického řešení lze plug-in hybridní vozy BMW Group rozdělit na dva druhy:

1. Elektrický pohon všech kol a zážehové tříválce. 
Kola přední nápravy pohání spalovací motor a elektromotor pohání zadní kola.

MoDEly:
BMW 225xe Active tourer
BMW X1 xDrive25e
BMW X2 xDrive25e
MINI Cooper SE All 4 Countryman

2. Elektromotor mezi spalovacím motorem (4- nebo 6válec) a  převodovkou. V těchto 
modelech je elektrická část instalována v podobě jen několik centimetrů širokého 
elektromotoru mezi spalovacím motorem a automatickou převodovku Steptronic. Mezi 
spalovacím motorem a elektromotorem je elektronicky řízená spojka. Podle konkrétního 
modelu a jeho zaměření se liší velikosti baterie, a tudíž i dojezd čistě na elektrickou energii.

MoDEly:
BMW 320e / 330e / 330e xDrive Sedan
BMW 320e / 320e xDrive / 330e / 330e xDrive touring
BMW 520e / 530e / 530e xDrive / 545e xDrive Sedan
BMW 520e / 530e / 530e xDrive touring
BMW 745e / 745le / 745le xDrive
BMW X3 xDrive30e
BMW X5 xDrive45e

ElEKtRICKÝ PoHoN.
Vozidlo pohání výhradně elektromotor (elektromotory) zásobovaný elektřinou z baterie 
umístěné v podlaze vozu. Elektromotor slouží při zpomalování a brzdění jako generátor. 
Dojezd je kromě jízdního stylu řidiče závislý především na kapacitě baterie.

MoDEly:
BMW iX3
BMW iX (Dostupnost v Q4/2021)
BMW i3 / i3s
MINI Cooper SE (3dveřový)

Hlavní přednosti:
ü Bezemisní provoz
ü Intenzivní zátah
ü Minimální hlučnost
ü Nezávislé topení a klimatizace
ü Nízké provozní náklady
ü Parkování na modrých a fialových zónách v Praze zdarma a bezplatné využívání 
 tuzemské dálnice

DRuHy 
ElEKtRIfIKoVANÝCH 
PoHoNů.
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Nabíjení elektrifikovaných vozů nahrazuje tankování. BMW Group zajistí snadné 
nabíjení a maximální využití potenciálu plug-in hybridních a elektrických modelů, 
a to jak doma, tak na cestách.

DoMA. V ZAMěStNÁNí. NA CEStÁCH.

Všechny elektrifikované modely lze nabíjet z běžné elektrické sítě. Pro zkrácení 
časů dobíjení má BMW ve své nabídce dobíjecí stanice BMW i Wallbox s nabíjecím 
výkonem od 7,4 kW až po 22 kW. Instalaci zařízení zprostředkujeme naším 
externím partnerem. Veřejné nabíjecí stanice obvykle poskytují vyšší nabíjecí 
výkony, běžně až 150 kW (výjimečně až 350 kW), a tudíž několikanásobně rychlejší 
nabíjení. Pro snadné využívání veřejných nabíjecích stanic má BMW vlastní systém 
BMW Charging, umožňující nabíjet s jednou kartou u různých poskytovatelů.

SNADNÉ NABíJENí.
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Elektrifikované modely mají nízké provozní náklady dané nejen nízkou spotřebou, 
ale například také minimálním opotřebením brzd. u plug-in hybridních modelů v 
reálném světě velmi záleží na způsobu používání. Kdo pravidelně nabíjí a například 
do zaměstnání mu stačí elektrický dojezd, nemusí teoreticky při běžných jízdách 
spotřebovat ani kapku benzinu. Kdo naopak plug-in hybridní vůz nabíjet nebude, 
nemůže očekávat spotřebu výrazně nižší než u konvenčních modelů.

PARKoVÁNí A DÁlNICE ZDARMA.

Elektrifikované modely BMW Group s registrační značkou El (Co2 do 50 g/km)
automaticky splňují podmínky pro parkování na modrých a fialových zónách 
v Praze zdarma a bezplatné využívání tuzemské dálnice.

NíZKÉ PRoVoZNí 
NÁKlADy.
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WALLBOXY.
SNADNÉ DOBÍJENÍ. 
DOMA A NA CESTÁCH.
Kabel pro rychlé dobíjení umožňuje až 
třikrát rychlejší dobíjení na veřejných 
dobíjecích stanicích – v závislosti na 
místní elektrické infrastruktuře – a díky 
jeho spirálové konstrukci se velmi snadno 
používá. Kabel nově podporuje třífázové 
dobíjení o výkonu až 22 kW. Brašna na kabel 
ulehčuje každodenní použití – dodávanou 
utěrku z mikrovlákna je možné použít 
na otření rukou a kabelu, zavazadlový 
prostor tak zůstává čistý. Brašna na kabel 
je vyrobena z voděodolného materiálu z 
recyklovaných PEt lahví; a díky praktickému 
rolovacímu mechanizmu je její použití rychlé 
a jednoduché.

INtEGRoVANÁ DEtEKCE ÚNIKu
StEJNoSMěRNÉHo PRouDu.
Povinný bezpečnostní prvek pro domácnost 
s instalovaným wallboxem. Díky integraci přímo 
ve wallboxu šetří náklady při instalaci.

INtElIGENtNí říZENí DoBíJENí.
Regulace nabíjecí energie. Vždy je zaručen 
maximální dostupný nabíjecí proud, aniž by 
docházelo k přetížení.

HIStoRIE DoBíJENí.
Data jsou zaznamenávána a můžete k  nim 
získat přístup pomocí aplikace BMW iV.

MíStNí INtEGRACE Do DoMÁCí Sítě.
umožňuje používání aplikací chytré domácnosti 
(aktuální partneři: loxone a MyGekko) 
s připojením přes lAN.

INtEGRoVANÁ ČtEČKA ČIPoVÝCH KAREt.
Přístupová práva k BMW i Wallboxu Plus až pro 
dvacet uživatelů. Registrace uživatele pomocí 
individuálních RfID karet. 

přednosti 
dobíjecích stanic.

DAlší fuNKCE PRo 
BMW i WAllBoX PluS

Vyšší RyCHloSt DoBíJENí.
Kapacita dobíjení až 22 kW díky jednofázové 
nebo třífázové technologii dobíjení. Nadčasové 
řešení pro budoucí generace akumulátorů.

oKAMŽItÉ ZAHÁJENí DoBíJENí.
Dobíjení se spustí automaticky, jakmile je dobíjecí 
zástrčka připojena k vozu. Žádná další činnost 
není vyžadována.

MAXIMÁlNí BEZPEČNoSt.
Zařízení je certifikováno a testováno v souladu 
s mezinárodními normami (třída elektrické 
ochrany IP54 a třída mechanické ochrany IK08).

DoKoNAlÁ oDolNoSt VůČI
PoVětRNoStNíM VlIVůM.
Maximální odolnost vůči povětrnostním vlivům 
díky odolnému plastu a vícevrstvé povrchové 
úpravě vnějších částí.

ČASoVě říZENÉ DoBíJENí.
Podporuje dobíjení v individuálně zvolených 
časech – např. aby bylo možné využít nejlevnější 
sazbu za energii.

tEMPERoVÁNí.
Předehřátí a vychlazení vozu během dobíjení bez 
spotřebovávání energie z akumulátoru vozu.

PRAKtICKÉ uloŽENí KABElu.
Jednoduché odvíjení a navíjení – není nutné se 
ohýbat.

KoMPAKtNí MoDERNí DESIGN.
Elegantní a ergonomický design, organický 
tvar. špičková vícevrstvá povrchová úprava 
odpovídající vzhledu vozu.

šPIČKoVÉ A uDRŽItElNÉ MAtERIÁly.
Pouzdro je vyrobeno z vysoce kvalitních 
a ekologicky šetrných recyklovaných materiálů 
z certifikované udržitelné výroby.

lED DISPlEJ.
Stavový displej s lED technologií na předním 
panelu.

+
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BMW Wallbox Essential.
Nová verze vycházející z BMW i 
Wallboxu. Nově ještě kompaktnější 
a pohodlnější. Kompatibilní se všemi 
vozy BMW i a BMW iPerformance.

BMW i Wallbox plus.
Nabízí možnost rychlejšího dobíjení 
spojeného s nejmodernější technologií 
a maximálním pohodlím při dobíjení 
– to je nový BMW i Wallbox Plus. 
Kompatibilní se všemi vozy BMW i 
a BMW.



Veškeré uvedené ceny jsou cenami doporučenými. Výrobce si vyhrazuje právo na chyby v tisku a opomenutí, změny cen, technických parametrů a výbavy bez předchozího upozornění. Další podrobné informace o 
výbavách a dodacích podmínkách Vám poskytne BMW Autorizovaný Dealer.
©2021 BMW Czech Republic s.r.o.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS BMW.

Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete se obrátit také na 
Zákaznický servis BMW na telefonním čísle 296 330 555   
v pracovních dnech od 8 do 18 h nebo prostřednictvím  
e-mailu zakaznicky.servis.cz@bmw.com.

Více informací na:

www.bmw.cz
www.facebook.com/BMW.Ceska.Republika
www.twitter.com/BMWCZ
www.pinterest.com/bmwcz
www.instagram.com/bmwcz

PHEV-CZ

VÁš SVět. VAšE APlIKACE 
My BMW / MINI. 

Nové generace aplikací pro majitele vozů 
BMW / MINI. Nové služby podporující 
individuální elektromobilitu, intuitivní 
uživatelské rozhraní a nový design.

Aplikaci My BMW si můžete 
stáhnout zde:

Aplikaci MINI si můžete 
stáhnout zde:


