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KÖR FRAMTIDEN NU.
ELEKTRIFIERAD OCH ALLTID UPPKOPPLAD.
KÖR SMARTARE MED
VÅRT OSLAGBARA UTBUD
AV LADDBARA BILAR.
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STÖRST PÅ LADDBARA
*
BILAR I EUROPA.
Bilindustrin har alltid blickat framåt men tankarna
har ofta stannat vid hur man bygger det ultimata
fordonet. Det räcker inte. På BMW satsar vi runt
42 miljarder kronor varje år på att utveckla det
vi gör och den roll vi har på den här planeten.
Det är en av anledningarna till att vi idag är den
största leverantören av laddbara bilar i hela
Europa. Arbetet har också resulterat i fabriker
drivna av vindkraft och biogas, laddningsbara
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bilar, samarbeten med kollektivtrafiken och
stadsplanerare samt massor av nya idéer kring
vad hållbar mobilitet kan innebära. Även om vi är
europamästare i laddbara bilar med ett av världens
största urval satsar vi på att 2025 ha 25 laddbara
modeller varav 12 ska vara helt eldrivna. Det är en
naturlig utveckling för oss. För det är när vi hedrar
det som varit, och utmanar det som kommer, som
vi skapar vår vision för framtidens mobilitet.

BMW kommer ha
halverat CO2-utsläppen
med 50 % fram till 2020,
jämför med 1995.

I Hong Kong, Oxford
och München kan
man ladda sin bil
via gatulyktstolpar
framtagna av BMW.

BMW kommer att
minska resursförbrukningen (energi, vatten,
avfall, lösningsmedel)
med 45 % per producerad bil år 2020
(jämfört med 2006).

BMW reducerade sina
lastbilstransporter med
80.000 stycken bara i
Tyskland under 2017.
Mer än hälften av alla
BMWs transporter går
istället med tåg.

BMW har reducerat
andelen avfall per
producerad bil med
ca 80 % sedan 2006.

BMW i Europa redan
idag bara använder sig
av förnybar energi i
sina fabriker.

33 % av elektriciteten
som driver fabriken
Rosslyn i Sydafrika
kommer från dynga
producerad av
30.000 kor.

KÖR SMARTARE MED
VÅRT OSLAGBARA UTBUD
AV LADDBARA HYBRIDER.
BMW 530e iPERFOMANCE CONNECTED.

Alla fantastiska egenskaper du förknippar med 5-serien och dessutom en effektiv hybriddrivning
som kombinerar en elmotor med en 4-cylindrig bensinmotor. Det ger dig en fantastisk räckvidd,
mindre utsläpp och möjligheten att köra i helt utsläppsfritt läge. Bilen är också utrustad med den
allra senaste uppkopplade tekniken som suddar ut gränserna mellan dig och bilen.
Billån från 5.568 kr/mån
Rek. pris från 489.800 kr
Förmånsvärde från 4.866 kr/månad
(exkl. Connected)
Företagsleasing från 3.273 kr/månad
Utrustad bl. a. med automat, rattvärme, backkamera,
Active Protection, kupévärmare, Navigation Professional,
RTTI, Concierge service och Bluetooth Professional.

BMW 530e iPerformance Connected. Motoreffekt 252 hk. Bränsleförbrukning vid blandad körning enl EU-norm från 1,9 l/100 km. Koldioxidvärde från 44 g/km. Miljöklass: EU6.
Företagsleasing anges exkl. moms och beräknas på 25 % särskild leasingavgift, 50 % restvärde och 36 månaders avtalstid. Billån anges inkl. moms och beräknas på ränta 3,95 %
(ränteläge mars 2018), 20 % kontantinsats, 50 % restskuld och 36 månaders avtalstid. Effektiv ränta 4,30 %. Uppläggnings- och administrationsavgift samt avgifter från Transportstyrelsen tillkommer.

BMW 225xe iPerformance Active Tourer.
Med Model Advantage, Connectedpaket,
xDrive fyrhjulsdrift och Automat.
Förmånsvärde från 1.146 kr/månad
Företagsleasing från 2.597 kr/månad
Billån från 4.049 kr/månad
Rek. pris från 385.800 kr
BMW 225xe iPerformance Active Tourer. Systemeffekt 224 hk. Bränsleförbrukning vid
blandad körning enl EU-norm från 2,3–2,7 l/100 km. Räckvidd elektrisk drivning: 4,1 mil.
Koldioxidvärde från 61–52 g/km. Miljöklass: EU6.

BMW 330e iPerformance Sedan.

Med Automat, Model Sport och Connectedpaket.
Förmånsvärde från 1.396 kr/månad
Företagsleasing från 3.140 kr/månad
Billån från 4.597 kr/månad
Rek. pris från 438.000 kr
BMW 330e iPerformance Sedan. Systemeffekt 252 hk. Bränsleförbrukning vid
blandad körning enl EU-norm från 1,9–2,1 l/100 km. Räckvidd elektrisk drivning: 4 mil.
Koldioxidvärde från 44–49 g/km. Miljöklass: EU6.

BMW X5 xDrive40e iPerformance.
Med Komfortpaket inkl. navigation.

Förmånsvärde från 3.338 kr/månad
Företagsleasing från 4.964 kr/månad
Billån från 7.244 kr/månad
Rek. pris från 690.100 kr
BMW X5 xDrive40e iPerformance. Systemeffekt från 313 hk. Bränsleförbrukning vid
blandad körning enl EU-norm från 3,3–3,4 l/100 km. Räckvidd elektrisk drivning: 3 mil.
Koldioxidvärde från 77–78 g/km. Miljöklass: EU6.

BMW 740e iPerformance.
Förmånsvärde från 5.158 kr/månad
Företagsleasing från 7.283 kr/månad
Billån från 10.549 kr/månad
Rek. pris från 1.012.500 kr
BMW 740e iPerformance. Systemeffekt från 326 hk. Bränsleförbrukning vid
blandad körning enl EU-norm från 2,0–2,2 l/100 km. Räckvidd elektrisk drivning: 4,4 mil.
Koldioxidvärde från 45–50 g/km. Miljöklass: EU6.

BMW i3. MER ÄN EN ELBIL.

Byggd i en vindkraftdriven fabrik, av material som aluminium, kolfiber, växtfiber, ull och
PET-flaskor och dessutom återvinningsbar till 95 %. BMW i3 är så mycket mer än bara en elbil.

BMW i3 är laddad med lång räckvidd. I vanlig, verklig körning kommer du 20 mil på en laddning, även
med luftkonditioneringen och andra elförbrukande system igång. Om du vill jämföra med andra elbilars
siffror är räckvidden 30 mil enligt den officiella branschmetoden (NEDC). Behöver du mer räckvidd än så
finns BMW i3 REX vars lilla bensinmotor ger dig ytterligare 13 mil. Trogen BMWs själ erbjuder även den
en inspirerande körupplevelse med gott om kraft.
BMW i3 Comfort Edition.
Privatleasing från 4.495 kr/månad
Rek. pris från 373.500 kr
Förmånsvärde från 1.117 kr/månad
Företagsleasing från 2.687 kr/månad
I Comfort Edition ingår bland annat:
Snabbladdning, multifunktionsratt, automatiskt avbländbara
inner- och ytterspeglar (inkl. elektrisk infällning), mittarmstöd,
förvaringspaket, regnsensor, klimatautomatik, farthållare med
bromsfunktion samt ett laddkort tankat med 300 kr från Clever.

BMW i3 Comfort Edition. Effekt. 170hk. 250 Nm vridmoment. Räckvidd elektrisk drivning 20 mil. Energiförbrukning 13,1kWh/100km.

DEN FÖRSTA BMW i8 ROADSTER NÅGONSIN.
Känn friheten i världens första hybridcabriolet från BMW.
Unikt formgiven för att bemästra vind och vikt är den inte
bara vacker att se på utan också oerhört kraftfull.
Med 374 hk accelererar den från 0–100 km/h på bara
4,6 sekunder. Nya BMW i8 Roadster är den naturliga
utvecklingen i vårt sökande efter den ultimata körglädjen.
BMW i8 Roadster
Rek. pris från 1.631.500 kr
BMW i8 Roadster. Effekt 374 hk. Bränsleförbrukning vid blandad
körning enl EU-norm från 2,0 l/100 km. Koldioxidvärde från 46 g/km. Miljöklass: EU6.

ÅR 2020 LANSERAS BMW iX3 – DEN HELT
ELEKTRIFIERADE VERSIONEN AV DEN
POPULÄRA BMW X3.

Den elektriska motorn i BMW Concept iX3 har en effekt
på över 270 hk. Högspänningsbatteriet har en nettoeffekt
på över 70kWt. Detta ger BMW iX3 en räckvidd på över
400 km. Bilen delar naturligtvis stora delar av designen
och egenskaperna med den senaste generationen
BMW X3 men några detaljer skiljer sig. Den stängda
grillen är en nytolkning av den klassiska BMW-designen.
Frontspoilern är också mer sluten, med mindre luftintag
och nya linjer. De stängda njurarna i frontdesignen bidrar
till en bättre aerodynamik.
Registrera ditt intresse redan idag på bmw.se/ix3

INNOVATIV
HÅLLBARHET.

RENARE DIESEL.

Även utvecklingen av våra effektiva och världsledande dieselmotorer är en
del av BMW Group ständiga rörelse framåt. Våra dieselbilar har vunnit flera
priser och uppnått rekordlåga utsläppsvärden av kväveoxider. BMW har
dessutom det lägsta snittvärdet för utsläpp i hela bilindustrin.*

DRIVENOW.

Forskning visar att en bilpoolsbil på sikt kommer att kunna ersätta upp till tio
privatägda bilar. Därför har vi utvecklat DriveNow, som finns i elva europeiska
storstäder och har drygt 850.000 användare. Du kör helt enkelt nya BMWoch MINI-bilar och betalar bara för de minuter du använder bilen. I Stockholm
har DriveNow 20.000 registrerade användare. Just nu finns över 6.000 bilar
tillgängliga bara i Europa. Varav över 900 är laddbara. Världens största
elektriska DriveNow-flotta finns i Köpenhamn som består av 400 BMW i3.
DriveNow finns också i Helsingfors samt flera andra europeiska städer.

Hållbarhet är ett ord som rymmer många löften. Från stora framtidsvisioner till åtgärder
här och nu. För oss på BMW är det en del av vårt DNA, precis på samma sätt som
körglädje alltid varit. En indikation på att vi är på rätt väg är att vi tolv gånger utnämnts
till världens mest hållbara biltillverkare av Dow Jones Sustainability Index. Hållbarhet är
en attityd och ett ställningstagande som varken har en början eller ett slut.

ECOPRO.

I alla våra bilar med automatlåda finns EcoPro som ställer in bilen för att köra
så bränslesnålt som möjligt, bland annat genom att automatlådan växlar
optimalt för att spara bränsle. Beroende på hur du kör kan den reducera upp
till 25 % av bränsleförbrukningen och därmed garantera maximal effektivitet.

95 % ÅTERVINNINGSBAR.

BMW i3 är till 95 % återvinningsbar när den levt hela sin livscykel.
Dessutom tillverkas den i en fabrik i Leipzig som drivs av fyra
vindkraftverk, som är 100 % CO2-fria.

CHARGENOW.

BMWs laddningsservice ChargeNow erbjuder världens största
laddningsnätvärk med mer än 137.000 laddningsstationer i 29 länder.

IONITY

(EN STORSATSNING PÅ ELEKTRISK INFRASTRUKTUR).

Vi samarbetar tillsammans med andra stora biltillverkare för att bygga
400 nya laddstationer i Europa fram till år 2020.

SMARTARE
MATERIAL SOM
HAR FRAMTIDEN
FÖR SIG.

I BMW i3 och BMW i8 täcks
den bärande kolfiberstrukturen
av delvis återvunnen termoplast.
Tyget på sätena i BMW i3 är
också gjorda av fårull och garn
som man spunnit från PET-flaskor.
Enligt ADAC.

*

Vi ersätter efter hand konstgjorda material med förnybara
naturmaterial. Några exempel
är klädsel av ylle, bomull i ljudisoleringspaneler och sisalfibrer
i dörrpaneler.

Kenaf är den växt som kan
ta upp mest CO2 på kort tid.
Vi använder till exempel
kenaffibrer istället för plast
i bland annat instrumentpanelen i BMW i3.

Panelen framför framsätespassageraren i BMW i3 med
utrustningspaketet LODGE
är gjort av europeiskt
odlad eukalyptus.

Till läderklädseln i BMW i3
används skinn som till 100 %
garvats med naturliga ämnen
från olivträdsblad.

MORGONDAGENS
KÖRGLÄDJE.
Hur vi skapar framtidens självkörande teknik.

DEN UPPKOPPLADE
BILEN.
Få ut mer av din bil med BMW Connected Drive.

Snart kommer du kunna köra med hjälp från förarsystemen eller låta bilen själv köra.
BMW har samlat all innovativ teknik för förarassistans och självkörande funktioner
under namnet BMW Personal CoPilot. Inom det kommer vi jobba för en framtid
där det är säkrare, effektivare och framförallt roligare att köra en BMW.

DÄR SCIENCE FICTION BLIR VERKLIGHET.

På BMW Autonomous Driving Campus precis utanför München
arbetar 1.800 människor med att implementera självkörande
teknik i morgondagens BMW-bilar. Byggnaden har utformats
för att möjliggöra nya samarbeten mellan discipliner och låta
utvecklare testa sin kod i någon av de 500 testbilarna direkt.
Målet är att så småningom tillverka en bil som klarar av nivå 5
på listan till höger.

1. Feet off
2. Hands off
3. Eyes off
4. Attention off
5. Passenger
Vi har redan kommit långt i utvecklingen i våra senast modeller,
men målet är att inom några år komma ända till nivå 5.

Även om elektrifierad och självkörande teknik innebär stora
förändringar ser vi att många innovationer kommer förändra
hur vi väljer att interagera med bilen både i och utanför den.

BMW ON-STREET PARKING INFORMATION.

Få saker är mer frustrerande än att jaga parkeringsplats i
en trafiktät storstad. Med lanseringen av BMW:s nya smarta
lösning är det bara att följa de färgade linjerna på bilens
informationsskärm. Linjerna indikerar var sannolikheten att
hitta en parkeringsplats är som störst. Bilar som letar efter
parkering inne i storstäderna står för ca 30 % av citybiltrafiken.
Därför lanserar nu BMW denna tjänst som i framtiden kommer
att minska utsläppen i städerna. Sverige är först ut i Norden
med On-Street Parking Information.

BMW CONNECTED DRIVE.

Med BMW ConnectedDrive får du tillgång till BMWs innovativa
digitala tjänster som underlättar din mobila vardag både i och
utanför bilen. Låt Real Time Traffic Information hjälpa dig att
hitta den optimala rutten till ditt resmål och låt On Street Parking
Information visa dig vart du troligtvis hittar parkering när du
kommit fram. Med appen BMW Connected styr du din bil från
din mobiltelefon och kan kontrollera klimatanläggningen, skicka
adresser till din navigation och se relevant statusinformation
såsom till exempel bränslenivå, bilposition och när du behöver
serva din bil. Detta och mycket mer är tillgängligt redan idag och
vi jobbar ständigt för att utveckla nya innovativa lösningar för att
ytterligare underlätta din mobila vardag.
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VI LADDAR UPP
FÖR FRAMTIDEN.
BMW i Vision Dynamics och BMW iNEXT.

BMW i Vision Dynamics är en elektrifierad Gran Coupe med en räckvidd på 600 km, topphastiget
på över 200 km/h och acceleration från 0–100 på fyra sekunder. I den helelektriska bilen BMW iNEXT
kombinerar vi alla nya tekniska lösningar som kännetecknar framtidens fordon i en bil. iNEXT är
helelektrisk, fullt ansluten till våra olika digitala tjänster och erbjuder en hög grad av automatiserad
körning. Båda bilarna bryter ny mark för BMW och visar tydligt vår vision för framtidens elektrifierade
mobilitet. De börjar produceras 2021.
De innovationer som sker nu kommer definiera bilens roll i samhället under en lång tid framöver.
Det är därför vi satsar mer än någonsin på att leda utvecklingen för hela industrin. För även om
vägen framåt är lång är vi säkra på en sak, framtiden är elektrisk.

Läs mer på bmw.se
Priserna är rekommenderade cirkapriser. Vi reserverar oss för felskrivningar, eventuella fel i data, specifikationer och pris,
samt förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående avisering. För senaste prisuppgifter och utrustning, se bmw.se
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