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Objavte BMW X6, online  
a interaktívne, napríklad  
v našich galériách obrázkov 
a videí. Stačí, ak si stiahnete 
aplikáciu BMW katalógov 
na vaše zariadenie a zvolíte 
príslušný model.

Pri použití internetu môžu vzniknúť náklady v závislosti 
od zmluvy s mobilným operátorom.

CHCETE OBJAVIŤ VIAC?

V roku 2016 oslávi značka BMW svoje 100. výročie. 
Viac na adrese www.next100.bmw
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BMW X6.
NEOBMEDZENÉ. SILNÉ. 

PREZENTOVANÝ MODEL.

Informácie o spotrebe paliva a emisiách CO2 nájdete na stranách 48 | 49 alebo vám ich  
poskytne váš BMW partner.



Spôsob života: BMW X6. Fascinujúce 
Sports Activity Coupé od BMW je na ceste 
sebavedomé a všade vzbudzuje pozornosť. 
Jedinečný koncept športového kupé spája
silnú dynamiku BMW X, ruší platné konven-
cie a so samozrejmosťou posúva toto výni-
močné vozidlo na absolútny vrchol. 

LÁME
PRAVIDLÁ A KONVENCIE.  

O SRDCIACH NEHOVORIAC. 



OČAKÁVAJTE
 VÝNIMOČNÉ.



Pohľad na športovca: zadná časť BMW X6 dáva zreteľne najavo silný 
X-charakter. Horizontálne línie podčiarkujú široký postoj a nechajú 
vynikajúco vyniknúť dynamiku zadných svetiel s LED technológiou  
v typickom tvare L.

Pohľad na športovca: zadná časť BMW X6 dáva zreteľne najavo silný 
X-charakter. Horizontálne línie podčiarkujú široký postoj a nechajú 
vynikajúco vyniknúť dynamiku zadných svetiel s LED technológiou  
v typickom tvare L.



Uprostred diania: Vďaka vynikajúcim jazdným vlastnostiam a dynamickému 
pocitu z jazdy máte ako vodič BMW X6 premávku vždy pod kontrolou.  
Silný benzínový motor V8 s technológiou BMW TwinPower Turbo  
a 8-stupňovou prevodovkou Steptronic Sport zrýchli BMW X6 xDrive50i 
z 0 na 100 km/h za fantastických 4,8 sekúnd a postará sa o to, že budete 
mať navrch v každom momente. 

OBCHÁDZA
ZÁKONY FYZIKY.

Takisto dynamicky dobýja cesty aj BMW S 1000 R: S výkonom 118 kW 
(160 k) a maximálnym krútiacim momentom 112 Nm pri 9250 otáčkach 
za minútu prijíma tento roadster každú výzvu suve rénne. Nekompro-
misný dizajn a najpokrokovejšia technika sú zárukou toho, že BMW  
S 1000 R bude v každom okamihu vpredu.



S X.
LUXUS SA  
PÍŠE VŽDY

Sedí perfektne: Interiér BMW X6 je pre vás ako stvorený. Zo zvýšenej pozície sedenia  
máte suverénny prehľad o dianí v premávke. Vysoko kvalitne spracované, exkluzívne  
materiály navodzujú dojem, že sedíte v kupé. A tento charakter BMW X6 potvrdzujú  
aj elegantné línie spájajúce kokpit so zadnou časťou interiéru.



Vždy tam, kde sa odohráva váš život - BMW X6 vás privedie do cieľa.  
Jeho dizajn je extravagantný. Jeho jazdná dynamika je extrémne  
strhujúca. To, čo ho robí iným, ho robí tak neodolateľným. Objavte  
ho sami: BMW X6. PRISTANE LEN VÁM.

SAMOSTATNÁ KATEGÓRIA.



MOTORY BMW TWIN POWER TURBO: Kľúčová súčasť BMW EfficientDynamics.

BMW EFFICIENT DYNAMICS: Znížiť spotrebu paliva je jednoduché.

BMW CONNECTED DRIVE: Služby, aplikácie a asistenčné systémy vodiča.

PODVOZOK: Inovatívny systém pre väčšiu radosť z jazdy.

BEZPEČNOSŤ: Technológie na najvyššej úrovni.

 INOVÁCIE 
 A TECHNIKA.



 Motory BMW TwinPower Turbo.
 Kľúčová súčasť BMW EfficientDynamics.

Výkonný benzínový motor BMW TwinPower Turbo V8 kombinuje dve turbodúchadlá, Double-VANOS a vďaka priamemu vstreko-
vaniu High Precision Injection je palivo využité vysoko efektívne. Motor s výkonom 330 kW (450 k) zrýchli vozidlo z 0 na 100 km/h 
za pôsobivých 4,8 sekúnd. Maximálny krútiaci moment, úchvatných 650 Nm, je k dispozícii v rozsahu 2000 až 4500 otáčok.
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BENZÍNOVÝ 8-VALEC BMW TWIN POWER TURBO xDRIVE50i.

Vďaka technológiám v balíku BMW TwinPower Turbo dokáže inovatívna nová generácia benzínových aj naftových motorov 
BMW z palety agregátov BMW EfficientDynamics zabezpečiť agilné jazdné výkony a excelentné reakcie už od nízkych  
otáčok, pri výnimočne nízkej spotrebe paliva aj emisiách. Zvýšená efektívnosť a optimálna dynamika sa postarajú o výrazne 
intenzívnejšiu radosť z jazdy.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
NIŽŠIA SPOTREBA. VIAC RADOSTI Z JAZDY.

╸ BMW TwinPower Turbo radový 6-valcový benzínový motor  
s výkonom 225 kW (306 k) a krútiacim momentom 400 Nm 

╸ Zrýchlenie 0 – 100 km/h: 6,4 s;  
Maximálna rýchlosť: 240 km/h 

╸Kombinovaná spotreba paliva: 8,5 – 8,6 l/100 km1

╸Kombinované emisie CO2: 198 – 200 g/km1

╸ BMW TwinPower Turbo V8 benzínový motor 
s výkonom 330 kW (450 k) a krútiacim momentom 650 Nm

╸ Zrýchlenie 0 – 100 km/h: 4,8 s;  
Maximálna rýchlosť: 250 km/h

╸Kombinovaná spotreba paliva: 9,7 l/100 km1

╸Kombinované emisie CO2: 225 – 227 g/km1

╸ BMW TwinPower Turbo radový 6-valcový naftový motor  
s výkonom 190 kW (258 k) a krútiacim momentom 560 Nm 

╸ Zrýchlenie 0 – 100 km/h: 6,7 s;  
Maximálna rýchlosť: 230 km/h

╸Kombinovaná spotreba paliva: 6,0 l/100 km1

╸Kombinované emisie CO2: 157 – 159 g/km1

Silné a efektívne – BMW X6 xDrive50i s technológiou  
BMW TwinPower Turbo.
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BMW X6 xDrive35i. BMW X6 xDrive30d.

BMW X6 xDrive50i.

╸ BMW TwinPower Turbo radový 6-valcový naftový motor  
s výkonom 230 kW (313 k) a krútiacim momentom 630 Nm 

╸ Zrýchlenie 0 – 100 km/h: 5,8 s;  
Maximálna rýchlosť: 240 km/h

╸Kombinovaná spotreba paliva: 6,2 – 6,3 l/100 km1

╸Kombinované emisie CO2: 163 – 165 g/km1

BMW X6 xDrive40d.

Tento M Performance TwinPower Turbo radový 6-valcový  
naftový motor kombinuje priame vstrekovanie common-rail  
a jedinečné trojstupňové prepĺňanie s variabilnou geometriou 
turbín. Ďalšie informácie na stranách 34 | 35

BMW X6 M50d.

╸ M Performance TwinPower Turbo radový 6-valcový  
naftový motor s výkonom 280 kW (381 k)  
a krútiacim momentom 740 Nm 

╸ Zrýchlenie 0 – 100 km/h: 5,2 s;  
Maximálna rýchlosť: 250 km/h

╸Kombinovaná spotreba paliva: 6,6 l/100 km1

╸Kombinované emisie CO2: 174 g/km1

1 Spotreba paliva a emisie CO2 závisia od zvoleného rozmeru pneumatík (vyššie hodnoty platia pre modely s pneumatikami z doplnkovej výbavy).  
 Ďalšie informácie o spotrebe paliva a emisiách CO2 nájdete na stranách 48 | 49.

Informácie o výkone, spotrebe paliva a emisiách CO2 platia pre vozidlá so štandardnou prevodovkou.



Inovácie a Technika20 | 21

 BMW EfficientDynamics
 Nižšia spotreba. Viac radosti z jazdy.

8-stupňová prevodovka Steptronic Sport umožňuje nielen automatické, ale aj manuálne radenie pomocou voliacej páky 
alebo radiacimi pádlami na volante. Možné je všetko, od komfortne plynulej až po mimoriadne dynamickú jazdu, vrátane funkcie 
Launch Control. V režime SPORT sa radenie prispôsobí maximalizácii jazdných výkonov.

ŠPORTOVÁ A EFEKTÍVNA: 8-STUPŇOVÁ PREVODOVKA STEPTRONIC SPORT.

Získajte viac z každého litra paliva vďaka BMW EfficientDynamics: vyšší výkon, vyššiu efektivitu a intenzívnejšiu radosť z jazdy. 
Technické inovácie, ktoré znižujú spotrebu paliva, pri súčasnom zvyšovaní dynamiky jazdy, sú zárukou čistého pôžitku v každom 
jednom BMW.

POHON. 
BMW TwinPower Turbo benzínové motory nadchnú temperamentnou energiou a spontánnou reakciou už pri nízkych 
otáčkach. Zároveň sú úspornejšie, s nižšou tvorbou emisií a výkonnejšie než ich predchodcovia.

BMW TwinPower Turbo naftové motory sa vyznačujú spontánnou reakciou a temperamentnou energiou v celom spektre 
otáčok. Zároveň sa ukazuje, že sú úžasne úsporné, s nízkou tvorbou emisií, efektívne a fascinujú svojou dynamikou.

CELKOVÁ KONCEPCIA.
BMW EfficientLightweight je označenie metódy, pri ktorej sa na jednotlivé komponenty vozidla používajú cielene vyberané 
materiály. Táto inteligentná odľahčená konštrukcia znamená, že BMW použije na každom mieste vo vozidle ten najviac vyhovujúci 
materiál. Metóda BMW EfficientLightweight je integrálnou súčasťou BMW EfficientDynamics a aplikuje sa v každom vozidle. 

ENERGETICKÝ MANAŽMENT.
ECO PRO režim pomáha vodičovi dosiahnuť zníženie spotreby až do 20 percent, v závislosti od individuálneho jazdného  
štýlu. Funkcie ako „plachtenie“, Asistent predvídania trasy a ECO PRO trasa (iba v kombinácii s navigačným systémom  
Professional) prinášajú potenciál úspory ďalších 5 percent.

Funkcia Auto Start Stop vypína motor, keď sa vozidlo dočasne zastaví (napr. na semaforoch alebo v hustej premávke),  
s cieľom znížiť celkovú spotrebu paliva. Keď vodič stlačí spojku (manuálna prevodovka) alebo zloží nohu z brzdy (prevodovka 
Steptronic), motor sa opäť automaticky naštartuje v priebehu zlomku sekundy.

Rekuperácia brzdnej energie znamená, že alternátor vyrába elektrickú energiu v čase, keď vodič nemá nohu na akcelerátore 
alebo brzdí. Doteraz nevyužitá kinetická energia sa mení na elektrickú energiu a ukladá sa v akumulátore.
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 BMW ConnectedDrive
Spojenie s technológiou zajtrajška. 

Náš svet je zo dňa na deň viac prepojený. Pre vodičov BMW je úplne normálne, že aj vo svojom vozidle sú v spojení s vonkajším 
svetom, že si cestou vyžadujú informácie, môžu komunikovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu a sú nepretržite infor-
movaní o najnovšom dianí, aj počas jazdy. Pojem BMW ConnectedDrive1 zahŕňa všetky služby a inovatívne technológie, ktoré 
umožňujú spojenie vozidiel BMW a ich pasažierov s vonkajším svetom a okolitou premávkou.

Doplnková výbava ConnectedDrive Services tvorí základ pre funkcie ConnectedDrive, ktoré poskytujú vodičovi  
množstvo informácií, zábavných a servisných služieb počas jazdy. 

Ponuka obsahuje aj aktuálne, na danú lokalitu viazané informačné služby, napríklad správy, počasie, ako aj online  
vyhľadávanie cez GoogleTM a ďalšie praktické kancelárske funkcie. K službám ako sú napríklad informácie o parkovaní,  
či cestovný a hotelový sprievodca, máte prístup priamo z vozidla aj bez smartfónu, cez menu ConnectedDrive. 

Súčasťou výbavy je bezpečný a komfortný neobmedzený prístup k vybraným smartfónovým aplikáciám. Výbava  
ConnectedDrive Services poskytuje aj prístup do obchodu BMW ConnectedDrive Store2, v ktorom je možné  
objednať a podľa vlastných preferencií prispôsobiť rozličné služby. Výbava ConnectedDrive Services vám takýmto  
spôsobom pomôže premeniť každú cestu vo vašom BMW na skutočný zážitok.

1 Tu použité obrázky boli naposledy aktualizované v máji 2015. Presnejšie informácie o dostupnosti a rozsahu služieb ConnectedDrive  
 na Slovensku vám poskytne váš miestny autorizovaný predajca BMW.
2 Nie je k dispozícii pre Slovensko.
3 Polarizačné slnečné okuliare znížia rozpoznateľnosť údajov na displeji.
4 Bezpečnostné asistenčné systémy vozidiel BMW nepreberajú plnú autonómnu kontrolu nad vozidlom bez nutnosti zásahov vodiča. Pôsobia ako preventívne systémy  
 na zmiernenie účinkov prípadnej kolízie a vodič v každom prípade aspoň čiastočne musí ovládať vozidlo.

BMW ConnectedDrive s inteligentnými službami a asistenčnými systémami má pre každého pripravenú tú správnu ponuku. 
ConnectedDrive Services & Apps ponúkajú viac voľnosti prostredníctvom všestranných pripojení vodiča, vozidla  
a vonkajšieho sveta. Asistenčné systémy BMW ConnectedDrive robia jazdu nielen bezpečnejšou, ale aj pohodlnejšou.  
Inteligentné systémy odbremenia vodiča a minimalizujú nebezpečenstvá cestnej premávky.

Doplnkový plnofarebný BMW Head-up displej premietne všetky dôležité údaje o ceste do zorného poľa vodiča, čím zvyšuje 
jeho schopnosť koncentrovať sa na dopravnú situáciu. Okrem iných údajov sa zobrazuje aj aktuálna rýchlosť, navigačné pokyny, 
informácie o povolenej rýchlosti vrátane značenia o zákaze predbiehania a telefónny zoznam či register zábavy.3

Hudba, ktorá príde kamkoľvek. Aby každá cesta vo vašom 
BMW bola zážitkom, existuje hudobná aplikácia, ktorá v každej 
situácii hrá tú správnu skladbu. Tak si môžete zostaviť vlastnú 
rozhlasovú stanicu na cestu do práce, na potulky po obchodoch 
alebo na dovolenku, vybrať si z početných audio kníh alebo si 
stiahnuť vašu vlastnú hudbu – priamo vo vašom BMW so špe-
ciálnou výbavou služieb ConnectedDrive.

Doplnková výbava Driving Assistant Plus zahŕňa okrem 
Kolízneho varovania a Varovného systému opustenia jazdného 
pruhu aj Aktívny systém udržiavania rýchlosti s funkciou Stop&Go 
a Asistenčný systém pre jazdu počas zhustenej premávky, ktorý 
reguluje rýchlosť do 60 km/h, udržiava bezpečný odstup od 
pred vami idúceho vozidla a preberá aj riadenie, čím zvyšuje 
bezpečnosť a komfort jazdy.4
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 Podvozok.
 Najlepší základ pre viac dynamiky. 

Inteligentný systém pohonu všetkých kolies BMW xDrive sa perfektne prispôsobuje aj zložitým situáciám na ceste 
a nepretržite poskytuje najlepšiu trakciu. So štandardným xDrive a štandardnou Dynamickou kontrolou stability (DSC) ostáva 
vozidlo počas jazdy stabilné a bezpečne si udržiava stopu. Pre optimálnu trakciu xDrive rozdeľuje hnaciu silu bleskurýchlo  
a flexibilne medzi obe nápravy. xDrive tak spája výhody pohonu všetkých kolies - trakciu, stabilitu vedenia stopy a bezpečnosť 
vozidla - s agilitou typickou pre BMW.

Doplnkový Adaptívny podvozkový balík Comfort obsahuje dynamické riadenie tlmičov a vzduchové pruženie zadnej  
nápravy pre maximálny jazdný komfort. V prípade potreby športového nastavenia podvozku máte k dispozícii dva dynamické 
režimy voliteľné Ovládačom jazdného zážitku.

Jazdná dynamika na najvyššej úrovni: Doplnkový Adaptívny podvozkový balík Dynamic umožňuje, aby sa  dynamický  
potenciál vozidla ďalej optimalizoval. Systémy Dynamic Performance Control a Dynamic Drive garantujú veľmi športovú jazdnú 
dynamiku, ktorá vykazuje neutrálny charakter riadenia a minimálne nakláňanie karosérie v zákrutách – a to všetko pri zachovaní 
vysokého komfortu jazdy.

To najlepšie z oboch svetov: doplnkový Adaptívny podvozkový balík Professional kombinuje prvky adaptívneho podvozko-
vého balíka Comfort a adaptívneho podvozkového balíka Dynamic. Ponúka vysokú mieru jazdného komfortu súčasne s maxi-
málnou jazdnou dynamikou. Pomocou Ovládača jazdného zážitku si môžete kedykoľvek prispôsobiť nastavenie podvozka vášho 
vozidla podľa vašich individuálnych prianí.

Doplnkový systém Dynamic Performance Control optimalizuje trakciu, stabilitu vedenia stopy a agilitu tým, že v zákrute 
prenáša hnaciu silu na vonkajšie zadné koleso.

Doplnkové Aktívne riadenie mení mieru natočenia predných kolies v závislosti od rýchlosti. Pri pomalšej jazde musí byť  
volant menej natočený vďaka väčšiemu uhlu natočenia predných kolies. Pri vyšších rýchlostiach bude riadenie menej strmé, 
menší uhol natočenia predných kolies zabezpečí pokojnejšiu priamu jazdu a tým aj väčšiu stabilitu stopy.

V spojení s doplnkovým M Šport balíkom zahŕňa Adaptívny podvozok dynamické riadenie tlmičov a vzduchové pruženie 
zadnej nápravy. Jeho dynamické základné naladenie sa dá zmeniť prostredníctvom Ovládača jazdného zážitku s režimom 
SPORT a SPORT+ na ešte športovejšie nastavenie.

Dynamická kontrola stability (DSC) s rozšírenou  
funkčnosťou rozozná každú hrozbu šmyku a v predstihu  
stabilizuje vozidlo.

 Bezpečnosť. 
 Optimálna ochrana vďaka najnovším technológiám BMW.

 Adaptívne predné svetlomety  s variabilnou distribúciou 
svetla v meste a na diaľnici, vrátane odbočovacích svetiel pre  
optimálne osvetlenie vozovky a systému BMW Selective Beam 
(asistenčný systém proti oslneniu).



Tlak v každej pneumatike sledujú senzory. Indikátor  
včas upozorní na stratu tlaku.
 Ochranná štruktúra priestoru pre cestujúcich opti-

malizuje pasívnu bezpečnosť špeciálnymi stabilnými nosníkmi 
v oblasti prahov, priečnymi výstuhami a využitím vysokopev-
ných materiálov.



Hill Descent Control (HDC) platí pre modely s pohonom 
xDrive. Pri aktivovaní vozidlo automaticky zabezpečí zjazd z kopca 
bez nutnosti použitia brzdy samotným vodičom.

 Active Protection je preventívny systém ochrany cestujú-
cich. Týka sa bezpečnostných opatrení v kritických situáciách 
a navyše tiež spomaľuje vozidlo po nehode.



 Štandardná výbava   Doplnková výbava



 INDIVIDUALITA 
 A ROZMANITOSŤ.
VÝBAVA: Design Pure Extravagance, Model M Šport, BMW M Performance,  
BMW Individual, to najlepšie z výbavy, kolesá a pneumatiky, ako aj Originálne  
BMW príslušenstvo.

FARBY: Paleta farieb pre exteriér a interiér. 

TECHNICKÉ ÚDAJE: Hmotnosť, motor, prevodovka, jazdné výkony, spotreba,  
kolesá a technické výkresy.

BMW SERVIS: BMW Service, BMW Financial Services a BMW Experience.
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BMW X6 xDrive30d s doplnkovou vonkajšou farbou metalíza Glacier Silver  
a doplnkovými 19-palcovými diskami z ľahkej zliatiny X-spoke style 595, 9 J x 19,  
pneumatiky 255/50 R19.1

 ZÁKLADNÁ VÝBAVA.

01

02

Výbava

Doplnkový navigačný systém Professional s dotykovým displejom, štandardné  
rádio Professional a štandardný stereo systém so šiestimi reproduktormi poskytnú zábavu  
na každej ceste.

[ 01 | 03 ] [ 02 ]

1 Tu zobrazené sú koncovky výfuku, ktorých očakávaná dostupnosť pre X6 xDrive30d je od decembra 2016.

04 05

03

Štandardné kožené čalúnenie Coral Red a doplnkové športové sedadlá zdôrazňujú 
dynamický dizajn interiéru.

19-palcové disky z ľahkej zliatiny Y-spoke style 594, 9 J x 19, pneumatiky 255/50 R19 
(štandard pre BMW X6 xDrive35i, BMW X6 xDrive30d a BMW X6 xDrive40d).

[ 04 ] [ 05 ]
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Poťahy v dvojfarebnom exkluzívnom rozšírenom koženom spracovaní Cognac/Black  
s kontrastným hnedým prešívaním vyžarujú najvyššiu eleganciu.

 DESIGN PURE EXTRAVAGANCE.

Rozsah výbavy v exteriéri:

 BMW obličky s exkluzívne tvarovanými lištami aj s rámom v spracovaní 
Cerium Grey  

 Predný nárazník so špecifickými dizajnovými prvkami v spracovaní  
Cerium Grey a vizuálna ochrana podvozka z nehrdzavejúcej ocele

 LED hmlové svetlomety
 20-palcové disky z ľahkej zliatiny V-spoke style 597, so zmiešanými  

pneumatikami, k dispozícii sú aj ďalšie kolesá 
 Kryty zrkadiel v spracovaní Cerium Grey, galvanizované
 Výduchy Air Breather s ozdobným prvkom v spracovaní Cerium Grey 
 Lemovanie bočných okien a kryty pontónov dverí v spracovaní Cerium 

Grey, B-stĺpiky, základne a držiaky zrkadiel vo vysokolesklom čiernom 
spracovaní 

 Zadná vizuálna ochrana podvozka z nehrdzavejúcej ocele
 Lišta na veku batožinového priestoru v spracovaní Cerium Grey 
 Kľúč od vozidla s tlačidlami a zdobením Pearl Chrome

Rozsah výbavy v interiéri: 

 Prahové lišty v hliníkovom spracovaní vo všetkých dverách, vpredu  
s označením BMW a podsvietené 

 Sedadlá čalúnené exkluzívnou kožou Nappa Ivory White/Black  
s rozšíreným rozsahom a sivým kontrastným prešívaním, alebo  
exkluzívnou kožou Nappa Cognac/Black s rozšíreným rozsahom  
a hnedým kontrastným prešívaním

 Kľúč od vozidla s tlačidlami a zdobením Pearl Chrome  
 Interiérové lišty v drevenom spracovaní American Oak  

(s čalúnením Ivory White/Black) alebo v drevenom spracovaní Fineline 
Stripe (s čalúnením Cognac/Black)

 Interiérové lišty v drevenom spracovaní Fineline Pure, v drevenom  
spracovaní Poplar Grain, v lesklom hliníkovom spracovaní alebo  
dekoratívne lišty BMW Individual

 Palubná doska čalúnená kožou Walknappa Black so sivým kontrastným 
prešívaním (s čalúnením Ivory White/Black) alebo Walknappa Black  
s hnedým kontrastným prešívaním (s čalúnením Cognac/Black)

 Panely dverí čalúnené kožou Walknappa Black so sivým kontrastným  
prešívaním (s čalúnením Ivory White/Black) alebo Walknappa Black  
s hnedým kontrastným prešívaním (s čalúnením Cognac/Black)

01  02 

Výbava

Voľne kombinovateľné s interiérom modelu Design Pure Extravagance,  
kožou Dakota aj s alternatívnymi kolesami. Špeciálne odporúčanie pre Design 
Pure Extravagance: strešné nosníky vo vysokolesklom čiernom spracovaní.

Interiér modelu Design Pure Extravagance sa dá perfektne kombinovať aj  
s modelom M Šport a programom BMW Individual (na stranách 36 | 37).

Športovosť v exkluzívnom prostredí - typická orientácia na vodiča a štandardný športový 
kožený volant s integrovanými radiacimi pádlami zabezpečia optimálnu kontrolu.

[ 01 ] [ 02 ]

04  06 

03 

BMW X6 s doplnkovou vonkajšou farbou metalíza Sophisto Grey s briliantovým 
efektom a doplnkovými 20-palcovými diskami z ľahkej zliatiny Star-spoke style 491 Black so 
zmiešanými pneumatikami.

Nástupný rám z brúseného, eloxovaného hliníka v spracovaní Cerium Grey predstavuje 
obzvlášť výraznú črtu a umožňuje komfortný vstup do vozidla.

07 

08 05 

 Štandardná výbava   Doplnková výbava

Palubná doska na spodnej strane v spracovaní Cognac a interiérové lišty v drevenom 
spracovaní Fineline Stripe vytvárajú s vysokokvalitnou kožou harmonický a zladený celok.

Výduchy Air Breather usmerňujú prúdenie vzduchu okolo predných kolies, čím zlepšujú  
aerodynamiku a znižujú spotrebu paliva aj emisie CO2.

20-palcové disky z ľahkej zliatiny V-spoke style 597 so zmiešanými pneumatikami,  
vpredu 10 J x 20, pneumatiky 275/40 R20, vzadu 11 J x 20, pneumatiky 315/35 R20.

[ 03 | 06 ]

[ 04 ]

[ 05 ]

[ 07 ]

[ 08 ]
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M kožený volant s multifunkčnými tlačidlami, vencom potiahnutým kožou Walknappa 
Black a tvarovanými opierkami na palce.

MODEL M ŠPORT.

Rozsah výbavy v interiéri:

 M nástupné lišty, M opierka pre nohu vodiča
 Športové predné sedadlá čalúnené kombináciou Alcantara/koža  

Anthracite s logom M na lemovaní, k dispozícii sú aj ďalšie čalúnenia
 M kožený volant s multifunkčným ovládaním a radiacimi pádlami
 BMW Individual strop Anthracite
 BMW Individual strop Alcantara
 Interiérové lišty Aluminium Hexagon, k dispozícii sú aj ďalšie lišty
 Kľúč od vozidla s exkluzívnym logom M

Rozsah výbavy v exteriéri:

 M aerodynamický balík s predným nástavcom, bočnými prahovými  
nástavcami a lemami blatníkov vo farbe karosérie a zadným nástavcom  
s vložkou difúzora v metalíze Dark Shadow.

 LED hmlové svetlomety
 19-palcové M disky z ľahkej zliatiny Star-spoke style 623 M so  

zmiešanými pneumatikami, alternatívne 20-palcové M disky  
z ľahkej zliatiny Double-spoke style 469 M so zmiešanými  
pneumatikami, k dispozícii sú aj ďalšie kolesá

 Adaptívny M podvozok alebo adaptívny podvozkový balík Dynamic
 BMW Individual prvky vo vysokolesklom spracovaní Shadow Line,  

alternatívne BMW Individual Exterior Line s prvkami v matne leštenom 
hliníkovom spracovaní

 M logo na bokoch
 Kryty vonkajších zrkadiel vo farbe karosérie
 Koncovky výfuku vo vysokolesklom chrómovanom spracovaní  

a dizajne špecifickom pre M Šport balík
 Exkluzívna vonkajšia farba metalíza Carbon Black, k dispozícii  

sú aj ďalšie farby
 Výduchy Air Breather vo vysokolesklom čiernom spracovaní

01  02 

Výbava

Model M Šport sa dá perfektne kombinovať aj s Design Pure Extravagance.

Elegantné, elektricky nastaviteľné športové sedadlá s pamäťovou funkciou v kombinácii 
Alcantara/koža Anthracite s označením M ponúkajú vodičovi a spolujazdcovi optimálnu  
bočnú oporu.

[ 01 ] [ 02 ]

Perfektným doplnkom k modelu M Šport je ponuka programu BMW Individual 
(na stranách 36 | 37).

04  06 

03 

BMW X6 v doplnkovej vonkajšej farbe metalíza Flamenco Red s briliantovým  
efektom.

19-palcové M disky z ľahkej zliatiny Double-spoke style 623 M so zmiešanými pneuma-
tikami, vpredu 9 J x 19, pneumatiky 255/50 R19, vzadu 10 J x 19, pneumatiky 285/45 R19.

07 

08 05 

 Štandardná výbava   Doplnková výbava

Strop v spracovaní Anthracite dodáva interiéru výnimočný pôvab.

Len čo otvoríte dvere, privítajú vás špecifické nástupné lišty s logom M, ako náznak 
zážitkov, ktoré na vás čakajú.

20-palcové M disky z ľahkej zliatiny Double-spoke style 469 M so zmiešanými pneuma-
tikami, vpredu 10 J x 20, pneumatiky 275/40 R20, vzadu 11 J x 20, pneumatiky 315/35 R20.

[ 03 | 06 ]

[ 04 ]

[ 05 ]

[ 07 ]

[ 08 ]
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 S GÉNMI M.
BMW X6 M50d. V novom BMW X6 M50d sa spája inovatívny pohon, perfektne  
vyladená technika podvozka a výnimočný dizajn do jedného vozidla, ktoré vás nadchne 
vďaka čistej dynamike, komfortu a každodennej použiteľnosti: Radový naftový 6-valec  
M Performance TwinPower Turbo s trojstupňovým prepĺňaním a priamym vstrekovaním 
common-rail kombinuje pôsobivý výkon s bleskovou reakciou a plynulým ťahom. Zrých-
lenie z 0 na 100 km/h absolvuje silné BMW X6 M50d s výkonom 280 kW (381 k) len za 
5,2 sekundy, pri efektívnej kombinovanej spotrebe 6,6 litra na 100 km a emisiách CO2 
174 g/km. Adaptívny M podvozok a dynamické riadenie tlmičov súčasne zabezpečia, že  
BMW X6 M50d posúva športovosť na úplne novú úroveň - dovolí vám zažiť mimoriadne 
presné ovládanie a maximálnu agilitu.

Označenie. Výrazné označenie M50d v tmavom chróme. Koncovka výfuku. Lichobežníkové koncovky výfuku vľavo a vpravo sú  
lemované tmavým chrómom.

Výbava

 BMW X6 M50d.
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 BMW Individual
 Vyjadrenie osobnosti.

BMW X6. Inšpirované BMW Individual.

Už samotné riadenie BMW je dôkazom osobitého charakteru. Avšak stále 
sú aj takí, ktorí chcú, aby ich vozidlá boli ešte individuálnejším odrazom 
ich osobnosti. Kolekcia BMW Individual a manufaktúra BMW Individual 
uspokoja tieto potreby otvorením zdanlivo neobmedzených možností  
na odlíšenie sa.

Precízne zladená s každým modelom: Kolekcia BMW Individual ponúka 
vysoko exkluzívny výber z výbavových možností: v lesku a lámaní svetla 
fascinujúce lakovanie. Koža, vo farbe a rozsahom aplikácii jedinečná, 
dokončená šikovnými kontrastami a dekoratívnym prešívaním. Interiérové 
lišty z najexkluzívnejšieho dreva, bezchybného klavírneho laku alebo 
najlepšej kože.

Ale aj napriek tomu, ešte je možnosť ako toto všetko prekonať – vďaka 
manufaktúre BMW Individual. Tu existuje jediný cieľ: realizovať takmer 
akúkoľvek požiadavku zákazníka, aj tú najosobnejšiu, so štýlovou  
a remeselnou precíznosťou.

Výbava

ZAŽITE BMW INDIVIDUAL INTERAKTÍVNE,  
POMOCOU APLIKÁCIE BMW INDIVIDUAL PRE iOS A ANDROID.

BMW Individual rozšírená kožená výbava Merino Taupe  
s dekoratívnou perforáciou a kontrastným prešívaním.

BMW Individual rozšírená kožená výbava Merino Taupe s palubnou doskou v koženom spracovaní,  
interiérovými lištami v drevenom spracovaní Sen Light Brown a kožený volant s drevenou aplikáciou.

BMW Individual vonkajšia farba metalíza Pyrite Brown  
a 20-palcové disky z ľahkej zliatiny V-spoke style 551 I.
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Elektrické strešné okno umožňuje pohodlné vetranie  
a príjemnú vnútornú klímu. Zabudovaný deflektor zaručuje 
zvukový komfort.

TO NAJLEPŠIE Z VÝBAVY. 
Výbava

[ 01 ] 

Ťažné zariadenie s elektricky výklopným (ukrytým) hákom 
a stabilizačnou kontrolou sa dá použiť pre prívesy s hmotnosťou 
až do 3500 kg. 

[ 02 ] 

Nástupné vonkajšie prahové nástavce z eloxovaného hli-
níka predstavujú obzvlášť výraznú črtu a umožňujú komfortné 
nasadanie do vozidla (tu zobrazené v spracovaní Cerium Grey).

[ 03 ] 

M kožený volant sa výborne drží. S multifunkčnými  
tlačidlami a integrovanými radiacimi pádlami ponúka vysoký 
komfort.

[ 04 ] 

Adaptívne LED svetlomety produkujúce svetlo podobné 
dennému, automaticky prispôsobujú distribúciu svetla v závis-
losti od rýchlosti vozidla a natočenia volantu.

[ 05 ] 

 Systém samočinného dovierania Soft-Close automatic-
ky elektromechanicky pritiahne dvere vozidla.
[ 06 ] 

So športovým koženým volantom s integrovanými radia-
cimi pádlami môžete vozidlo riadiť oboma rukami, preraďovať 
alebo ovládať iné funkcie.

[ 07 ] 

Špeciálne odporúčanie pre Design Pure Extravagance: 
strešné lišty vo vysokolesklom čiernom spracovaní.
[ 08 ] 

BMW Individual kožený volant v športovom dizajne 
s drevenou aplikáciou sa výborne hodí ku všetkým BMW  
Individual interiérovým lištám. 

[ 09 ] 

01  05 

02 

06  08 

04 

03 

07  09 

1  V čiernej s čalúnením Amaro Brown, Nutmeg alebo Criollo Brown. Vo farbe Scotch Dark s čalúnením Smoke White alebo Taupe. 
2  Kontrastné prešívanie sa nachádza v hornej a dolnej časti palubnej dosky a vo výplniach dverí. Len v spojení s BMW Individual jemnozrnnou kožou Merino. 
3  Polarizačné slnečné okuliare môžu obmedziť viditeľnosť displeja. Presný obsah zobrazenia závisí aj od výbavy vozidla.

 Štandardná výbava   Doplnková výbava

10  17 

11  14  18 

13 

12  15 

19 

16 

BMW Individual palubná doska v koženom spracovaní 
(XT1) v hornej časti v koži Walknappa1 a v dolnej časti v jem-
nozrnnej koži Merino vo farbe čalúnenia.2

[ 10 ] 

Driving Assistant Plus ponúka najmodernejšie varovné  
a predkolízne funkcie, ktoré napomáhajú pri kritických a mono-
tónnych dopravných situáciách.

[ 11 ] 

Multifunkčný displej prístrojového panelu ponúka pôso-
bivé vizualizácie.
[ 12 ] 

Ovládač jazdného zážitku umožňuje vodičovi zvoliť si 
komfortný, obzvlášť úsporný alebo mimoriadne športový jazdný 
režim. 

[ 14 ] 

Ovládač iDrive Touch Controller (súčasť navigačného 
systému Professional): intuitívne ovládanie vďaka dotykovej 
ploche na ovládači.

[ 15 ] 

V stredovej konzole vpredu sa nachádzajú dva držiaky ná-
pojov, ďalšie dva sú v stredovej lakťovej opierke vzadu, spolu  
s odkladacími priestormi na fľaše vo všetkých dverách.

[ 16 ] 

Exkluzívne keramické aplikácie na ovládacích prvkoch ako 
riadiaca páka, ovládanie hlasitosti zvuku a teploty dodávajú vyso-
kokvalitný vzhľad.

[ 17 ] 

Bang & Olufsen High End Surround Sound systém 
fascinuje poslucháčov prvotriednym zvukom, podsvietením 
krytov a vysúvacím stredovým reproduktorom.

[ 18 ] 

Automatická klimatizácia so 4-zónovou reguláciou má 
dodatočné ovládacie prvky s displejom na zadných sedadlách 
k individuálnej regulácii teploty.

[ 19 ] 

Plnofarebný BMW Head-Up displej premieta informá-
cie, dôležité pre jazdu, priamo do zorného poľa vodiča.3
[ 13 ] 
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Cúvacia kamera zobrazuje oblasť za vozidlom na displeji 
systému iDrive. Interaktívne vodiace čiary a označenia preká-
žok v zobrazení pomáhajú vodičovi pri cúvaní.

TO NAJLEPŠIE Z VÝBAVY.
Výbava

[ 01 ] 

Nová generácia parkovacieho asistenta maximálne na-
pomáha vodičovi - vďaka prevzatiu ovládania riadenia, voľby 
prevodového stupňa, akcelerácie aj brzdenia.

[ 02 ] 

Balík výbavy Zábava Professional na zadných sedadlách 
poskytne vynikajúce rozptýlenie pre zadných pasažierov 
pomocou dvoch samostatných farebných displejov.

[ 03 ] 

Real Time Traffic Information (RTTI) poskytuje 
informácie o premávke na diaľniciach, hlavných aj vedľajších 
vidieckych a mestských cestách takmer v reálnom čase.3

[ 05 ] 

BMW Night Vision s funkciou Dynamic Light Spot rozo-
znáva osoby a väčšie zvieratá v tme v predstihu, z bezpečnej 
vzdialenosti.

[ 06 ] 

Speed Limit Info s indikáciou zákazu predbiehania 
zobrazuje vodičovi rýchlostné limity a upozorňuje ho na zóny, 
kde nie je povolené predbiehanie.3

[ 07 ] 

xDrive Status ponúka pri jazde v teréne prehľad  
informácií: napríklad sklon a uhol stúpania či kompas.
[ 08 ] 

Aktívne vetranie sedadiel vpredu zabezpečuje v lete 
chladnú a príjemnú teplotu sedadla a tým aj zreteľne vyšší 
komfort.

[ 09 ] 

01  02 

03 

07 

08 

04 

06 

05 

Mobilná kompatibilita vrátane bezdrôtového nabíja-
nia ponúka komplexný balík telefonickej výbavy s Bluetooth 
konektivitou, NFC rozhraním a technickou prípravou pre WiFi 
hotspot.1, 2, 3

[ 04 ] 

09 

 Štandardná výbava   Doplnková výbava

10  14 

11 

17 

15 

13 

12 

16 

S výbavou Komfortný vstup stačí, ak je kľúč v tesnej 
blízkosti vozidla a odomknutie dverí prebehne automaticky, 
bez nutnosti kľúč manuálne použiť.4, 5

[ 10 ] 

Elektrické nastavovanie s pamäťou umožňuje uložiť si 
individuálne predvoľby pre pozíciu sedadla, volantu aj vonkajších 
spätných zrkadiel.

[ 11 ] 

Elektrické nastavovanie zvýši komfort ovládania sedadla 
a pomocou pamäťovej funkcie umožní uložiť preferovanú 
pozíciu, spolu s vonkajšími zrkadlami.

[ 12 ] 

Balík so zväčšeným počtom odkladacích priestorov zahŕňa 
viaceré šikovné riešenia, s ktorými sa veľké a malé predmety, ako  
aj jednotlivé kusy batožiny, dajú dobre uložiť a zabezpečiť.

[ 13 ] 

Koncept sedadiel 4 + 1 pozostáva z dvoch vizuálne  
tvarovaných samostatných zadných sedadiel a dodáva vozid-
lu charakter športového kupé, pričom ponúka priestor pre 
piatich cestujúcich.

[ 14 ] 

S vakom na lyže a snowboard zostáva v zadnej časti vozidla 
dostatok miesta až pre 2 osoby.
[ 15 ] 

Opierky na kolená na stredovej konzole pre vodiča  
a spolujazdca dodávajú nohám pohodlnú bočnú oporu,  
obzvlášť v rýchlych zákrutách.

[ 16 ] 

Balík LED osvetlenia pre exteriér a interiér zvyšuje  
užívateľský komfort vozidla.
[ 17 ] 

1 Nadviazanie internetového pripojenia cez SIM kartu s mobilnou sieťou 4G/LTE si vyžiada dodatočné poplatky, ktoré samostatne účtuje poskytovateľ mobilných komunikačných služieb.
2 Súčasť navigačného balíka ConnectedDrive.
3 K dispozícii iba v kombinácii s navigačným systémom.
4 Bezdotykové otváranie a zatváranie dverí batožinového priestoru nie je k dispozícii v kombinácii s exteriérovým balíkom výbavy Design Pure Extravagance.
5 Tu zobrazené sú koncovky výfuku, ktorých očakávaná dostupnosť pre X6 xDrive30d je od decembra 2016.
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19-palcové disky z ľahkej zliatiny Y-spoke style 594,  
9 J x 19, pneumatiky 255/50 R19 (štandardne pre 
BMW X6 xDrive35i, BMW X6 xDrive30d 
a BMW X6  x Drive40d).

 KOLESÁ A PNEUMATIKY.
Výbava

[ 01 ] 

19-palcové disky z ľahkej zliatiny Y-spoke style 595,  
9 J x 19, pneumatiky 255/50 R19 (štandardne pre  
BMW X6 xDrive50i).

[ 02 ] 

20-palcové disky z ľahkej zliatiny Y-spoke style 451 so 
zmiešanými pneumatikami, veľkosť vpredu 10 J x 20, pneu-
matiky 275/40 R20, veľkosť vzadu 11 J x 20, pneumatiky 
315/35 R20.

[ 03 ] 

20-palcové disky z ľahkej zliatiny Star-spoke style 491 
so zmiešanými pneumatikami vo vysokolesklej čiernej, veľkosť 
vpredu 10 J x 20, pneumatiky 275/40 R20, veľkosť vzadu 
11 J x 20, pneumatiky 315/35 R20.

[ 04 ] 

19-palcové disky z ľahkej zliatiny Star-spoke style 490, 
BMW EfficientDynamics, 9 J x 19, pneumatiky 255/50 R19.
[ 05 ] 

20-palcové BMW Individual disky z ľahkej zliatiny 
V-spoke style 551 I so zmiešanými pneumatikami, veľkosť 
vpredu 10 J x 20, pneumatiky 275/40 R20, veľkosť vzadu 
11 J x 20, pneumatiky 315/35 R20.

[ 06 ] 

21-palcové BMW M Performance disky z ľahkej zliatiny 
Double-spoke style 310 M Bicolor Ferric Grey, vysokolesklé, 
s M logom, so zmiešanými pneumatikami, veľkosť vpredu 
10 J x 21, pneumatiky 285/35 R21, veľkosť vzadu 11,5 J x 21, 
pneumatiky 325/30 R21.1

[ 07 ] 

21-palcové disky BMW Performance Y-spoke style 375 
Bicolor Ferric Grey, vysokolesklé, nápis BMW Performance,  
so zmiešanými pneumatikami, veľkosť vpredu 10 J x 21, pneu- 
matiky 285/35 R21, veľkosť vzadu 11,5 J x 21, pneumatiky 
325/30 R21.1

[ 08 ] 

01  04  
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06 

03 

1 Tieto a ďalšie disky nájdete v Originálnom BMW príslušenstve na www.bmw.sk/prislusenstvo

08 

  Štandardná výbava    Doplnková výbava    Príslušenstvo  ORIGINÁLNE BMW PRÍSLUŠENSTVO.

BMW predajca vám ochotne poradí a predstaví celkovú ponuku Originálneho BMW príslušenstva a zabezpečí pre vás aj špeciálny katalóg príslušenstva.  
Ďalšie informácie nájdete aj na www.bmw.sk/prislusenstvo
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04

Nosič bicykla určený na transport 2 bicyklov (max. 60 kg). 
Bezpečná montáž na hák ťažného zariadenia. Sklápacia funkcia 
pre jednoduchý prístup do batožinového priestoru.

[ 01 ] 

Vak na lyže a snowboard Luxury, pre bezpečný transport 
až 4 párov lyží alebo 3 snowboardov. Vďaka transportným ko-
lieskam a použitiu pravej kože je vak pohodlný aj elegantný.

[ 02 ] 

Vysokokvalitná čierna kožená kľúčenka so štýlovou spo-
nou z ušľachtilej ocele zabraňuje neúmyselnému stlačeniu tlači-
diel a chráni kľúč pred poškriabaním a nečistotami.

[ 03 ] 

Presne na mieru tvarované odolné rohože s vyvýšeným 
okrajom a ozdobou z ušľachtilej ocele chránia priestor na nohy 
pred vlhkosťou a nečistotami.

[ 04 ] 

Pripojte univerzálny snap-in adaptér, pre všetky kompa-
tibilné telefóny s mikro USB portom. Nabíja, zlepšuje príjem 
signálu a postará sa o bezpečné uloženie.

[ 07 ] 

BMW Junior sedačka skupiny 1, Black/Anthracite,  
určená pre deti od cca. 12 mesiacov do 4 rokov (cca. 9 – 18 kg), 
montáž na ISOFIX základňu (nutné objednať zvlášť). So vzdu-
chovými vankúšikmi pre väčšiu ochranu pri bočnom náraze.

 

[ 05 ] 

Disky z ľahkej zliatiny Orbit Grey Bicolour, matné a na  
viditeľných stranách leštené, s pätkami z valcovanej ocele  
a logom "M". Kompletná sada so systémom kontroly tlaku  
a dojazdovými pneumatikami zmiešanej veľkosti.

[ 06 ] 
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 PALETA FARIEB EXTERIÉRU.

1 Štandardne dostupné pre model M Šport. 
2 Dostupné iba v kombinácii s modelom M Šport.
3  Doplnkovo dostupné aj pre model M Šport.

Uni lak 300 Alpine White2 Metalíza A52 Space Grey3Uni lak 668 Black Metalíza 416 Carbon Black2

Metalíza 475 Black Sapphire3 Metalíza A83 Glacier Silver  Metalíza C06 Flamenco Red s briliantovým 
 efektom3

  Metalíza C07 Sparkling Storm s briliantovým 
efektom



Metalíza A96 Mineral White3 Metalíza A90 Sophisto Grey s briliantovým efektomMetalíza C2P Atlas Ceder 

 Štandardná výbava   Doplnková výbava

BMW INDIVIDUAL

BMW Individual metalíza X01 Pearl Silver3 BMW Individual metalíza X03 Ruby Black3 BMW Individual metalíza S34 Azurite Black3BMW Individual metalíza X13 Pyrite Brown3

[ BMW konfigurátor ] Zostavte si s BMW konfigurátorom vaše na mieru prispôsobené BMW. Všetky aktuálne motory, farby a výbavy sú vám k dispozícii na výber.  
Viac na www.bmw.sk/konfigurator

[ Vzorkovník ] Tu zobrazený vzorkovník vám má sprostredkovať prvé dojmy z farieb a materiálov pre vaše BMW. Podľa našich skúseností, v jednotlivých prípadoch nemusia tlačiarenské farby presne reprodukovať originálny
farebný tón lakovania, čalúnenia a interiérových líšt. Prediskutujte preto výber farieb so svojím BMW predajcom alebo vo vašej pobočke. Tam vám okrem toho odprezentujú vzorky a pomôžu pri špeciálnych požiadavkách.
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 VYHOTOVENIA INTERIÉRU.

Koža Dakota LCCY Canberra Beige,
Farba interiéru Canberra Beige1, 15



ČALÚNENIE

BMW INDIVIDUAL ČALÚNENIE

Koža Dakota LCSW Black, 
 Farba interiéru čierna1, 15


Koža Dakota LCB8 Terra, 
Farba interiéru čierna1, 15
 Koža Dakota LCD1 Coral Red,  

Farba interiéru čierna2


Koža Dakota LCEW Ivory White, 
Farba interiéru čierna3
 Koža Dakota LCRI Cognac, 

Farba interiéru čierna3


BMW Individual Merino jemnozrnná koža  
ZAP3 Criollo Brown2, 7


BMW Individual Merino jemnozrnná koža  
ZAP5 Amaro Brown2, 7


BMW Individual Merino jemnozrnná koža  
ZAFU Smoke White2, 7
 BMW Individual Merino jemnozrnná koža  

ZAN3 Taupe2, 7
 BMW Individual Merino jemnozrnná koža  

ZAML Nutmeg2, 7


Prosím vezmite na vedomie, že aj pri štandardnom používaní interiéru sa môžu skôr či neskôr vyskytnúť na 
poťahoch neodstrániteľné nečistoty. Spôsobiť ich môže oblečenie, ktoré púšťa farbu.

Kombinácia Alcantara/koža 
GMAT Anthracite, farba interiéru čierna2, 3, 5, 6 


Exkluzívna koža Nappa, rozšírená,  
NAEN Ivory White, farba interiéru čierna1, 4
 Exkluzívna koža Nappa, rozšírená,  

NARQ Cognac, farba interiéru čierna1, 4


1  V spojení s doplnkovou výbavou aktívneho vetrania sedadiel vpredu získa koža Dakota perforovaný povrch na 
predných sedadlách, exkluzívna koža Nappa a BMW Individual rozšírená jemnozrnná kožená výbava Merino 
perforovaný povrch na predných aj zadných sedadlách. 

2  Nie je k dispozícii so sériovými sedadlami. 
3  Nie je k dispozícii v spojení s komfortnými sedadlami.
4  Exkluzívne k dispozícii pre interiérový balík Design Pure Extravagance v spojení s komfortnými sedadlami. 
5  K dispozícii len v spojení s balíkom M Šport.
6 Štandardne pre BMW X6 M50d.

 Štandardná výbava   Doplnková výbava

BMW Individual interiérové lišty  
XE7 Piano Black


INTERIÉROVÉ LIŠTY

INTERIÉROVÉ FARBY

4CV Drevené obklady American Oak   
 vysokolesklé Anthracite8


4D0 Drevené obklady Fineline Stripe9 BMW Individual interiérové lišty  
XEW Drevené  Sen Light Brown


4DY Oxide Silver Dark matné10

4AC Drevené Poplar Grain11

4B9 Brúsený hliník 4MR Aluminium Hexagon5, 6 BMW Individual interiérové lišty  
4WC Drevené Ash Vulcano Brown


BMW Individual strop  
775 Anthracite6, 12


BMW Individual strop  
XD5 Alcantara Smoke White13


BMW Individual strop  
776 Alcantara Anthracite


BMW Individual strop  
XD5 Alcantara Scotch Dark14


Black Canberra Beige

BMW INDIVIDUAL  
INTERIÉROVÉ LIŠTY

BMW INDIVIDUAL STROP

4DD Drevené Fineline Pure tmavé

7  BMW Individual rozšírená jemnozrnná kožená výbava Merino zahŕňa sedadlá vpredu a vzadu vrátane opierok 
hlavy, zadné panely operadiel predných sedadiel, výplne dverí, stredovú konzolu vrátane lakťovej opierky, lak-
ťové opierky dverí a kľučky. Sedadlá s kontrastným prešívaním a dekoratívnou perforáciou (dekoratívna perfo-
rácia nie je k dispozícii v spojení s doplnkovým vybavením aktívneho vetrania predných sedadiel).

8 Štandardne v interiérovom balíku Design Pure Extravagance v spracovaní Ivory White/Black.
9 Štandardne v interiérovom balíku Design Pure Extravagance v spracovaní Cognac/Black.
10 Štandardne pre BMW X6 xDrive35i a BMW X6 xDrive30d.

11 Štandardne pre BMW X6 xDrive50i a BMW X6 xDrive40d.
12 Štandardne pre balík M Šport.
13  K dispozícii len v spojení s jemnozrnným koženým čalúnením BMW Individual Merino v spracovaní Amaro 

Brown, Criollo Brown alebo Smoke White.
14  K dispozícii len v spojení s jemnozrnným koženým čalúnením BMW Individual Merino Taupe alebo Nutmeg.
15 Dostupnosť s kontrastným prešívaním je plánovaná od decembra 2016.



Technické údaje48 | 49

X6
 x

D
riv

e3
5i

X6
 x

D
riv

e5
0i

X6
 x

D
riv

e3
0d

X6
 x

D
riv

e4
0d

X6
 M

50
d

Hmotnosť
Pohotovostná hmotnosť EU1 kg 2100 2245 2140 2180 2260

Celková hmotnosť kg 2740 2885 2780 2820 2900 

Užitočná hmotnosť kg 715 715 715 715 715

Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu kg 750 750 750 750 750

Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu, max. 12% stúpanie2 / max. 8% stúpanie2 kg 3500/3500 3500/3500 3500/3500 3500/3500 3500/3500

Objem batožinového priestoru l 550–1525 550–1525 550–1525 550–1525 550–1525

Motor3, 4

Valce/ventily 6/4 8/4 6/4 6/4 6/4

Zdvihový objem cm3 2979 4395 2993 2993 2993

Max. výkon / pri otáčkach kW (k)
/1/min

225 (306)/  
5800–6400

330 (450)/  
5500–6000

190 (258)/  
4000

230 (313)/  
4400

280 (381)/ 
4000–4400

Max. krútiaci moment / pri otáčkach Nm/1/min 400/ 
1200–5000

650/  
2000–4500

560/  
1500–3000

630  
1500–2500

740  
2000–3000

Prevodovka a pohon
Pohon všetky štyri kolesá všetky štyri kolesá všetky štyri kolesá všetky štyri kolesá všetky štyri kolesá

Štandardná prevodovka 8-stupňová Steptronic 8-stupňová Steptronic 8-stupňová Steptronic 8-stupňová Steptronic 8-stupňová Steptronic

Jazdné výkony
Max. rýchlosť km/h 240 2505 230 240 2505

Zrýchlenie 0 – 100 km/h s 6,4 4,8 6,7 5,8 5,2

Spotreba paliva3, 4

V meste l/100km 11,3–11,4 13,0–13,1 6,7–6,8 7,0–7,1 7,2

Mimo mesta l/100km 6,9–7,0 7,7–7,8 5,5–5,6 5,7–5,8 6,3

Kombinovaná l/100km 8,5–8,6 9,7 6,0 6,2–6,3 6,6

Emisie CO2 kombinované g/km 198–200 225–227 157–159 163–165 174

Objem nádrže na palivo, cca. l 85 85 85 85 85

Kolesá
Rozmer pneumatík 255/50 R19 W 255/50 R19 W 255/50 R19 W 255/50 R19 W 255/50/285/45 R19 W

Rozmer diskov kolies 9 J x 19 9 J x 19 9 J x 19 9 J x 19 9/10 J x 19

Materiál diskov kolies ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina
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Všetky rozmery v technických výkresoch sú uvedené v milimetroch.

 Objem batožinového priestoru: 580 – 1 525 litrov.

1  V uvádzanej hodnote sú zohľadnené: 90 % naplnenie nádrže, 68 kg hmotnosť vodiča a 7 kg hmotnosť bato-
žiny. Pohotovostná hmotnosť platí pre vozidlá v štandardnej výbave. Doplnkové výbavy zvyšujú túto hodnotu.

2  Platí iba pre originálne továrensky montované ťažné zariadenie, inak platí hodnota 2700 kg.
3  BMW odporúča používať super bezolovnatý 95-oktánový benzín. Povolené sú aj palivá s oktánovým číslom 

od 91 a s vyšším oktánovým číslom, ako aj s 10-percentným podielom etanolu. Informácie týkajúce sa vý-
konu a spotreby paliva sa vzťahujú na použitie 98-oktánového paliva. BMW X6 M50d je určené na použitie 
nafty bez obsahu síry.

4  Všetky motory spĺňajú emisnú normu Euro 6. Ako základ na zistenie spotreby paliva platí jazdný cyklus ECE 
(93/116/EG). Tento sa skladá z približne jednej tretiny mestskej dopravy a dvoch tretín jazdy mimo mesta (na 
meranom úseku cesty). Okrem spotreby paliva sa merajú aj emisie CO2. Doplnkové výbavy môžu tieto hodnoty 
zvýšiť. Podrobné informácie o spotrebe paliva, emisiách CO2 a  triede efektivity nájdete v cenníku.

5  Elektronicky limitovaná. 



 SERVISNÝ KONCEPT BMW:
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S kúpou BMW sa rozhodujete aj pre perfektné služby a komplexnú starostlivosť. 
Napríklad sa kontinuálne preveruje stav opotrebovaných dielov a prevádzkových 
kvapalín, pomocou servisu založeného na aktuálnom stave (Condition Based 
Service), aby sa v prípade potreby zobrazilo zodpovedajúce hlásenie na displeji. 
Vy vďaka tomu zájdete k svojmu BMW servisnému partnerovi iba vtedy, keď je to 
skutočne nutné.

Tam sa o vaše vozidlo postarajú naši kvalifikovaní BMW servisní špecialisti 
s najnovšími servisnými technológiami a pri výhradnom použití originálnych 
BMW dielov. A to celosvetovo vo viac než 3 300 BMW partnerských servisných 
prevádzkach, vo viac než 150 krajinách tak, aby radosť z jazdy naďalej pretrvávala.

BMW SERVICE. BMW FINANCIAL SERVICES.

BMW Service Inclusive: Servisné ba-
líky BMW Service Inclusive sa postarajú 
o pokrytie nákladov na údržbu, kontroly 
a opotrebované diely počas zmluvného 
obdobia, čo vám umožní neobmedzene 
si užívať radosť z jazdy. K dispozícii sú 
na celom svete, u každého zúčastneného 
BMW servisného partnera. Viac informácií 
nájdete na 
www.bmw.sk/serviceinclusive

BMW predĺžená záruka: Balíky BMW 
predĺženej záruky ponúkajú pre vaše novo 
zakúpené BMW garanciu nad rámec zá-
konom stanoveného obdobia. Môžete si 
tak vychutnať ďalšie tri roky bezstarost-
ného jazdenia (do celkového veku vozidla 
5 rokov). Viac zistíte na 
www.bmw.sk/serviceinclusive

BMW Mobile Service: Tento servis je 
tu pre vás v prípade poruchy nepretržite 
po celých 24 hodín. Špeciálne vyškolení 
BMW technici cez telefón alebo na mies-
te urobia všetko preto, aby vaše vozidlo 
bolo čo najrýchlejšie opäť schopné jazdy. 
Ponúkame rozsiahlu, pre jednotlivé kra-
jiny špecifickú ponuku mobility pre prípad 
poruchy. K tomu pridáme aj sprievodné 
listy, ktoré vás zaistia, kryjú a ochránia pri 
nehode alebo odcudzení. A keď sa vám 
raz stane, že havarujete, zavolajte našu 
BMW Hotline linku. My zabezpečíme 
zavolanie policajtov, záchranky, odťaho-
vej služby, náhradné vozidlo, hlásenie 
poisťovni a oveľa viac. Informácie získate 
na  www. bmw. sk / mobilecare

BMW Teleservices: Na základe vyhod-
notenia údajov CBS sa na informačnom 
displeji vozidla zobrazí servisný termín. 
V prípade súhlasu budú relevantné údaje 
o vozidle automaticky odoslané do BMW. 
Váš BMW servisný partner vás na základe 
odoslaných údajov bezplatne kontaktuje 
s návrhom termínu návštevy. Predpo-
kladom na  používanie systému BMW 
 Teleservices je doplnková výbava BMW 
Emergency Call v rámci  ConnectedDrive 
Services. V prípade potreby si môžete 
službu deaktivovať. Viac informácií  
k tejto téme nájdete na www.bmw.sk

BMW Financial Services: Finan-
covanie ušité na mieru: BMW Financial 
Services vám ponúkajú atraktívne 
programy na lízing, úver a poistenie. 
Viac sa dozviete v cenníku alebo na 
 www. bmw. sk/fs, prípadne si dajte 
 vypracovať individuálnu ponuku u svojho 
autorizovaného BMW predajcu.

S BMW ZAŽIJETE VIAC.

BMW TV  

BMW TV: Zažite značku BMW v celej 
jej rozmanitosti na    www. bmw. tv. 
V  reportážach, portrétoch a správach in-
formuje z oblasti automobilov, inovácií, 
športu a lifestylu.

BMW Driving Experience: Čím lep-
šie ovládate svoje BMW, tým väčšie je 
potešenie z jazdy. Využite naše ponuky, 
skúste sami, čo znamená na rôznych 
povrchoch dosiahnuť na hranice fyzikál-
nych možností a zistite, na čo si dávať 
pozor, aby ste aj v extrémnych situáciách 
ovládali vozidlo. Viac na  
www.bmwdrivingexperience.com

BMW Welt: Vyzdvihnutie nového vozid-
la v centre BMW Welt patrí k najlepším 
okamihom, aké dokáže vodič zažiť. Pre-
meňte túto udalosť na nezabudnuteľný 
deň a povýšte prevzatie svojho nového 
BMW na súčasť unikátneho programu 
aktivít, zostaveného podľa vašich osob-
ných preferencií. V továrni BMW, v BMW 
múzeu a v sídle vedenia BMW Group 
vás obklopí fascinujúca história, dych 
vyrážajúca prítomnosť a pozoruhodné 
vízie budúcnosti. Viac zistíte na 
www.bmw-welt.com

BMW Magazín: V BMW Magazíne 
 zažijete najnovšie modely BMW pred 
pôsobivými kulisami. Objavíte nové 
 dizajnové trendy, cestovateľské desti-
nácie a rozma nitosť moderného života. 
Stretnete pritom ľudí, ktorí so svojimi 
vizionárskymi myšlienkami hýbu svetom. 
Viac na   www.bmw.com/magazine

BMW Events: Všetky ponuky podujatí, 
ako aj možnosti rezervácie lístkov, nájdete 
na  www. bmw- events. de

BMW konfigurátor vozidiel: Od 
 motora cez farbu až po výbavu – na 
  www. bmw. sk si môžete zostaviť 
vaše vlastné auto snov.

V prípade akýchkoľvek otázok zo sveta značky  
BMW vám radi poradíme na kontaktných číslach 
nášho zákazníckeho servisu:

BMW Group Slovakia
Zákaznícky servis

Tel: 0850 26 98 35
Fax: 0850 26 93 29
E-mail: zakaznicky.servis.sk@bmw.com

http://www.facebook.com/BMW.Slovensko

ZODPOVEDNOSŤ 
ZA BUDÚCNOSŤ

BMW Group bola v roku 2015 opäť vyhlásená za naj-
udržateľnejšieho výrobcu automobilov na svete, podľa 
Dow Jones Sustainability Indexu. Je to jediná automobilka, 
ktorá bola zaradená do tohto renomovaného indexu kaž-
dý rok od jeho vzniku. Vývoj efektívnejších koncepcií 
vozidiel a výrobných procesov šetrných k životnému 
prostrediu až po recykláciu je časť našej vývojovej filo-
zofie. Vďaka riešeniam BMW EfficientDynamics bola 
od roku 1995 znížená produkcia CO2 našich európskych 
vozidlových parkov o viac než 30 %. K tomu chceme 
zredukovať spotrebu zdrojov vo výrobe, ako je napríklad 
voda a energia, od roku 2006 do roku 2020 o 45 %. 
Naša továreň na výrobu motorov v rakúskom meste 
Steyr funguje od roku 2007 bez vzniku odpadovej 
vody. Samozrejme, každé naše vozidlo sa na konci 
svojej životnosti dá bez problémov recyklovať alebo 
 zužitkovať. Ohľadom možnosti vrátenia vášho starého 
vozidla sa, prosím, obráťte na vášho autorizovaného 
BMW predajcu. Informujte sa o tom na našich interne-
tových stránkach.

www.bmw.com/EfficientDynamics
www.bmwgroup.com/responsibility
www.bmw.com/recycling



Viac o BMW

www.bmw.sk Radosť z jazdy

Tento katalóg zobrazuje modely, rozsahy výbav a konfiguračné možnosti (štandardné a doplnkové 
výbavy), ktoré dodáva BMW AG vo vozidlách pre nemecký trh. V ostatných členských štátoch  
Európskej únie sa môžu vyskytnúť rozdiely v opisovaných rozsahoch výbav a konfiguračných mož-
ností v tomto katalógu - týka sa to štandardných a doplnkových výbav jednotlivých modelov. Prosím, 
informujte sa u vášho autorizovaného BMW predajcu o ponuke odlišných verzií pre jednotlivé kraji-
ny. Ilustrácie a opisy  podliehajú zmenám v špecifických detailoch. Zmeny v dizajne, konštrukcii a vý-
bave sú vyhradené.

© BMW AG, Mníchov/Nemecko. Dotlač len s písomným súhlasom BMW AG, Mníchov.
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