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Odkrywaj BMW X6 cyfrowo 
i interaktywnie: pobierz na 
swoje urządzenie aplikację 
Katalogi BMW i wybierz 
 żądany model.

W zależności od posiadanej umowy z operatorem 
 telefonii komórkowej korzystanie z internetu może być 
odpłatne.

A MOŻE BY TAK COŚ EKSTRA?

W 2016 r. marka BMW świętuje stulecie  
swego  istnienia. Więcej informacji na stronie  
bmw.pl/nastepne100
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Kwestia charakteru: BMW X6. Fascynujące 
Sports Activity Coupé BMW emanuje na drodze 
pewnością siebie i wszędzie przyciąga uwagę. 
Jego unikalna koncepcja łącząca sportowy 
charakter coupé i dynamikę BMW X wymyka się 
konwencjom i stawia ten wyjątkowy samochód 
bezsprzecznie na topie.

ŁAMIE
REGUŁY, KONWENCJE  

I SERCA.



EKSTRAWAGANCKO
ALBO WCALE.



Tak wygląda sportowiec: tył BMW X6 wyraźnie demonstruje  
przynależność auta do serii X. Poziome kontury podkreślają 
 szeroki rozstaw kół i jeszcze bardziej uwidaczniają dynamikę 
w pełni diodowych lamp tylnych w typowym kształcie L.



W samym centrum wydarzeń: wyśmienite prowadzenie i wyczucie dy-
namiki jazdy dają kierowcy BMW X6 pełne panowanie nad sytuacją na 
drodze. Potężny silnik benzynowy V8 BMW TwinPower Turbo i 8-stop-
niowa sportowa skrzynia Steptronic w BMW X6 xDrive50i zapewniają 
przyspieszenie od 0 do 100 km/h w sensacyjnym czasie 4,8 s, dając 
kierowcy przewagę w każdej sytuacji.

TU
GRA FIZYKA.

Równie dynamiczne na drodze jest BMW S 1000 R: moc 118 kW (160 KM)  
i maksymalny moment obrotowy 112 Nm przy 9250 obr/min pozwala 
temu roadsterowi podjąć każde wyzwanie. Również bezkompromisowa  
stylistyka i nowoczesne rozwiązania techniczne gwarantują BMW S 1000 R 
pozycję lidera zawsze i wszędzie.



PRZEZ X.
LUXUS PISZEMY Tu można się zasiedzieć: wnętrze BMW X6 jest jak skrojone na miarę. Podwyższona pozycja 

siedzenia pozwala Ci patrzeć na drogę z góry. Świetne wykończenie i ekskluzywne materiały 
dają wnętrzu charakter luksusowego coupé, a eleganckie linie łączą kokpit z tylną częścią 
kabiny, jeszcze bardziej upodobniając BMW X6 do coupé.



Niezależnie od Twojego trybu życia – z BMW X6 osiągniesz swój cel.  
Jego stylistyka: ekstrawagancka. Jego dynamika jazdy: ekstremalnie  
porywająca. To, co je wyróżnia, sprawia, że trudno mu się oprzeć.  
Przekonaj się o tym – poznaj BMW X6. IDEALNIE PASUJE DO CIEBIE.

NIE PASUJE DO ŻADNEJ KATEGORII, ALE



SILNIKI BMW TWIN POWER TURBO: Serce BMW EfficientDynamics.

BMW EFFICIENT DYNAMICS: Łatwa oszczędność paliwa.

BMW CONNECTED DRIVE: Usługi, aplikacje i systemy wspomagające kierowcę.

UKŁAD JEZDNY: Innowacyjne systemy dające jeszcze większą radość z jazdy.

BEZPIECZEŃSTWO: Technologie na najwyższym poziomie.

 INNOWACJE 
 I TECHNOLOGIE.



 Silniki BMW TwinPower Turbo.
 Serce BMW EfficientDynamics.

Potężny silnik benzynowy BMW TwinPower Turbo wyposażony jest w dwie turbosprężarki, układ Double VANOS i High Pre-
cision Injection, który zapewnia oszczędne zużycie paliwa. Silnik o mocy 330 kW (450 KM) przyspiesza od 0 do 100 km/h  
w niewiarygodnym czasie 4,8 s. W zakresie od 2000 do 4500 obr/min do dyspozycji jest maksymalny moment obrotowy wyno-
szący imponujące 650 Nm.
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SILNIK BENZYNOWY BMW TWIN POWER TURBO.

Innowacyjne silniki benzynowe i wysokoprężne BMW z rodziny BMW EfficientDynamics oferują dzięki technologii BMW TwinPower  
Turbo znacznie lepszą charakterystykę mocy oraz spontaniczną reakcję silnika już na niskich obrotach. I mają przy tym wyjątkowo  
niskie parametry zużycia paliwa i emisji spalin. Wyższa wydajność i optymalna dynamika gwarantują odczuwalnie większą 
radość z jazdy. 

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MNIEJSZA EMISJA. WIĘKSZA RADOŚĆ Z JAZDY.

╸6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny BMW TwinPower  
 Turbo o mocy 225 kW (306 KM) i momencie obrotowym  
 400 Nm 
╸przyspieszenie 0 – 100 km/h: 6,4 s; prędkość maksymalna:  
 240 km/h 
╸zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 8,6 – 8,5 l/100 km1 
╸emisja CO2 w cyklu mieszanym: 200 – 198 g/km1

╸Silnik benzynowy V8 BMW TwinPower Turbo o mocy  
 330 kW (450 KM) i momencie obrotowym 650 Nm 
╸przyspieszenie 0 – 100 km/h: 4,8 s; prędkość maksymalna:  
 250 km/h 
╸zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 9,7 l/100 km1 
╸emisja CO2 w cyklu mieszanym: 227 – 225 g/km1

╸6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny BMW TwinPower  
 Turbo o mocy 190 kW (258 KM) i momencie obrotowym  
 560 Nm 
╸ przyspieszenie 0 – 100 km/h: 6,7 s; prędkość maksymalna:  
 230 km/h 
╸ zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 6,0 l/100 km1 
╸ emisja CO2 w cyklu mieszanym: 159 – 157 g/km1

Moc i wydajność – BMW X6 xDrive50i z silnikiem  
w technologii TwinPower Turbo.
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BMW X6 xDrive35i. BMW X6 xDrive30d.

BMW X6 xDrive50i.

╸6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny BMW TwinPower  
 Turbo o mocy 230 kW (313 KM) i momencie obrotowym  
 630 Nm 
╸przyspieszenie 0 – 100 km/h: 5,8 s; prędkość maksymalna:  
 240 km/h 
╸zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 6,3 – 6,2 l/100 km1 
╸emisja CO2 w cyklu mieszanym: 165 – 163 g/km1

BMW X6 xDrive40d.

6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny M Performance 
TwinPower Turbo wyposażony jest we wtrysk bezpośredni 
CommonRail i unikalne trzystopniowe turbodoładowanie  
ze zmienną geometrią turbiny. Więcej informacji na  
stronach 34 I 35.

BMW X6 M50d.

╸6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny M Performance  
 TwinPower Turbo o mocy 280 kW (381 KM) i momencie  
 obrotowym 740 Nm 
╸przyspieszenie 0 – 100 km/h: 5,2 s; prędkość maksymalna:  
 250 km/h 
╸zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 6,6 l/100 km1 
╸emisja CO2 w cyklu mieszanym: 174 g/km1

1 Informacje dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 zależą od wybranego rozmiaru opon (wyższe wartości odnoszą się do modeli z kołami z oferty wyposażenia dodatkowego).  
 Więcej informacji na temat zużycia paliwa, emisji CO2 i klas energetycznych znajduje się na stronach 48 | 49 i w cenniku.

Podane osiągi, zużycie paliwa i emisji CO2 obowiązują dla samochodów ze standardową skrzynią biegów.
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 BMW EfficientDynamics
Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy.

Automatyczna 8-stopniowa sportowa skrzynia biegów Steptronic oprócz automatycznego wyboru biegów oferuje także 
możliwość ręcznej zmiany według zaleceń wskaźnika zmiany biegów. Paleta możliwości sięga od komfortowej jazdy po bardzo 
dynamiczną, na życzenie również z włączoną funkcją Launch Control. W trybie SPORT zmiana biegów przystosowana jest do 
najwyższych osiągów.

SZYBKA I WYDAJNA: 8-STOPNIOWA SPORTOWA SKRZYNIA STEPTRONIC.

BMW EfficientDynamics pozwala wyciągnąć maksimum z każdego litra paliwa: zapewnia wyższą moc, wyższą wydajność 
i większą radość z jazdy. Niesamowita dynamika dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technicznym obniżającym zużycie paliwa 
i zwiększającym radość z jazdy – w każdym BMW.

NAPĘD.
Silniki benzynowe BMW TwinPower Turbo fascynują pełną temperamentu charakterystyką mocy i spontaniczną reakcją już 
od niskich obrotów. Mają przy tym niższe zużycie paliwa i emisję spalin oraz wyższą moc niż ich poprzednie generacje.

OGÓLNA KONCEPCJA.

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ.
Tryb ECO PRO umożliwia zależnie od indywidualnego stylu jazdy obniżenie zużycia paliwa nawet o 20 procent, co pokazały 
badania przeprowadzone przez BMW. Kolejne 5 procent można oszczędzić dzięki dodatkowym funkcjom swobodnego toczenia, 
asystenta przewidywania i trasy ECO PRO (tylko z systemem nawigacyjnym Professional).

Funkcja Auto Start Stop wyłącza silnik podczas krótkich przerw w jeździe, na przykład na światłach lub w korku, zmniejszając  
przez to zużycie paliwa. Po naciśnięciu sprzęgła (skrzynia manualna) albo zwolnieniu hamulca (skrzynia Steptronic) silnik włącza 
się automatycznie w ułamkach sekundy.

Odzysk energii hamowania oznacza, że alternator wytwarza prąd przede wszystkim wtedy, gdy kierowca zdejmie nogę z gazu 
lub hamuje – niewykorzystana dotąd energia kinetyczna przekształcana jest na energię elektryczną, która zasila akumulator.

Silniki wysokoprężne BMW TwinPower Turbo wyróżniają się spontaniczną reakcją i doskonałą charakterystyką mocy we 
wszystkich zakresach obrotów. Mają przy tym wyjątkowo niskie zużycie paliwa, niską emisję spalin i świetną dynamikę.

Inteligentna lekka konstrukcja oznacza w BMW stosowanie właściwych materiałów we właściwym miejscu. Dla każdej 
części dobierany jest najlepiej nadający się do tego materiał. Ta filozofia, zwana również BMW EfficientLightweight, jest 
 dzisiaj integralnym elementem strategii BMW EfficientDynamics i występuje standardowo w każdym samochodzie BMW.
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 BMW ConnectedDrive
 Rozwiązania, które dają wolność.

Z dnia na dzień nasz świat jest coraz bardziej połączony. Kierowcy BMW przyzwyczaili się już, że również ich samochód łączy 
się z otoczeniem – że w podróży mogą uzyskiwać zawsze aktualne informacje i komunikować się telefonicznie lub pocztą 
elektroniczną. BMW ConnectedDrive1 obejmuje wszystkie usługi umożliwiające komunikację pomiędzy samochodami BMW, 
ich pasażerami, światem zewnętrznym i ruchem drogowym.

Usługi BMW ConnectedDrive dostarczają w drodze wielu informacji, rozrywki i oferują dodatkowe usługi i funkcje. Oferta 
obejmuje na przykład dostęp do aktualnych informacji lokalnych takich jak pogoda, wiadomości, wyszukiwarka online GoogleTM 
czy praktyczne funkcje biurowe. Oprócz tego w menu ConnectedDrive można korzystać bezpośrednio w aucie i bez używania  
smartfonu z takich usług i funkcji jak informacje o parkingach czy przewodniki turystyczne i hotelowe. Wyposażenie obejmuje 
również komfortowe, bezpieczne i nieograniczone czasowo korzystanie z aplikacji na smartfony. Usługi ConnectedDrive umożliwiają  
dostęp do Sklepu BMW ConnectedDrive, w którym zawsze i wszędzie można wygodnie zestawiać, zamawiać i przedłużać 
usługi i aplikacje według indywidualnych potrzeb. Oprócz tego usługi ConnectedDrive oferują jeszcze inne funkcje, dzięki  
którym jazda BMW jest niezwykłym przeżyciem.

1  Więcej informacji na temat BMW ConnectedDrive, a w szczególności o okresach ważności usług i kosztach, uzyskać można na stronie bmw.pl/connecteddrive,  
w cenniku oraz w infolinii BMW ConnectedDrive pod numerem +48 885 269 269. Pn. – pt. w godzinach od 08:00 do 20:00.

2  Z polaryzacyjnymi okularami przeciwsłonecznymi wskazania widoczne są w ograniczonym zakresie.

BMW ConnectedDrive z inteligentnymi usługami i systemami wspomagającymi kierowcę oferuje właściwe wyposażenie dla 
każdego. Usługi i aplikacje BMW ConnectedDrive zapewniają więcej swobody poprzez różnorodne formy łączności po-
między kierowcą, samochodem i światem zewnętrznym. Systemy wspomagające kierowcę BMW ConnectedDrive 
podnoszą bezpieczeństwo i komfort jazdy BMW. Inteligentne systemy odciążają kierowcę i minimalizują zagrożenia w ruchu 
drogowym.

Opcjonalny pełnokolorowy wyświetlacz BMW Head Up poprzez projekcję optyczną transmituje informacje istotne podczas 
jazdy w bezpośrednim polu widzenia kierowcy, ułatwiając mu skupienie się na drodze. Wyświetlane są m.in. aktualna prędkość, 
wskazówki nawigacyjne, Speed Limit Info ze wskazaniem zakazu wyprzedzania oraz listy kontaktów i odtwarzania.2

Muzyka, która dociera wszędzie. Aby każda trasa w Twoim 
BMW była samą przyjemnością, dostępne są aplikacje muzycz-
ne, które w każdej sytuacji grają odpowiedni utwór. Możesz więc 
sobie stworzyć własną stację radiową, której będziesz słuchać 
jadąc do pracy, na zakupy czy na urlop, możesz również wybrać 
jeden z licznych audiobooków bądź streamować własną mu-
zykę – bezpośrednio w Twoim BMW z opcjonalnymi usługami 
ConnectedDrive.

Opcjonalny system asystujący kierowcy plus oprócz 
ostrzegania przed kolizją i ostrzegania przed zjechaniem z pasa 
ruchu obejmuje również aktywny regulator prędkości z funkcją 
Stop&Go oraz asystenta jazdy w korku, który do prędkości 
60 km/h reguluje odstęp od poprzedzającego pojazdu i przej-
muje kierowanie, zwiększając bezpieczeństwo i komfort jazdy.
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 Układ jezdny.
 Najlepsza baza dla wyższej dynamiki jazdy.

Inteligentny napęd na cztery koła BMW xDrive idealnie dostosowuje się do nawet najtrudniejszych warunków na drodze, gwa-
rantując zawsze lepszą trakcję. Standardowy napęd xDrive i standardowy układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC) pozwala 
zachować stabilność i pewny kurs jazdy. W ułamku sekundy xDrive zmienia adekwatnie do sytuacji rozdział siły napędu na obie 
osie, gwarantując optymalną przyczepność kół do podłoża. W ten sposób xDrive łączy zalety napędu na cztery koła – trakcję, 
stabilny kurs i bezpieczeństwo – z typową dla BMW zwinnością. 

Opcjonalny pakiet adaptacyjnego układu jezdnego Comfort obejmuje dynamiczną kontrolę amortyzatorów oraz pneumatyczne 
zawieszenie osi tylnej oferujące maksimum komfortu. Jeżeli ustawienie układu jezdnego ma być czasem nieco bardziej sportowe, 
to przełącznik właściwości jezdnych oferuje jeszcze dwa bardziej dynamiczne tryby. 

Dynamika jazdy na najwyższym poziomie: opcjonalny pakiet adaptacyjnego układu jezdnego Dynamic umożliwia jeszcze 
większą optymalizację dynamiki jazdy. Zawarty w pakiecie układ Dynamic Performance Control oraz Dynamic Drive zapewniają 
zasadniczo bardzo sportową dynamikę jazdy widoczną m.in. w bardzo neutralnej pracy układu kierowniczego i minimalnych 
przechyłach karoserii na zakrętach – i to przy wysokim komforcie jazdy.

Idealne połączenie: opcjonalny pakiet adaptacyjnego układu jezdnego Professional obejmuje wyposażenie pakietu 
Comfort i Dynamic. Oferuje on maksimum komfortu przy maksymalnej dynamice jazdy. Dzięki temu możesz w każdej chwili 
dostosować charakterystykę układu jezdnego do swych indywidualnych życzeń za pomocą przełącznika właściwości jezdnych.

Opcjonalny układ Dynamic Performance Control optymalizuje trakcję, stabilność kursu i zwinność poprzez zwiększenie 
momentu napędowego na tylne koło po zewnętrznej stronie zakrętu.

Opcjonalny aktywny układ kierowniczy zmienia kąt skrętu kół zależnie od prędkości jazdy. Podczas jazdy z mniejszą prędkością 
większy skręt kół sprawia, że do kierowania potrzebne są mniejsze obroty kierownicy. Przy większych prędkościach układ kierowniczy 
działa bardziej bezpośrednio, a mniejszy skręt kół skutkuje spokojniejszą jazdą na wprost, a tym samym większą stabilnością kursu.

W połączeniu z pakietem sportowym M adaptacyjny układ jezdny M obejmuje dynamiczną kontrolę amortyzatorów i pneu-
matyczne zawieszenie osi tylnej. Jego dynamiczny charakter można jeszcze bardziej usportowić, włączając przełącznikiem 
właściwości jezdnych tryb SPORT lub SPORT+.

Dynamiczna kontrola stabilności (DSC) o rozszerzo-
nym zakresie funkcji rozpoznaje niestabilność pojazdu i natych-
miast stabilizuje samochód.

 Bezpieczeństwo.
 Optymalne bezpieczeństwo dzięki najnowszym technologiom BMW.

 Reflektory adaptacyjne ze zmiennym miejskim i auto-
stradowym rozdziałem światła, ze światłami zakrętowymi  
zapewniającymi optymalne oświetlenie jezdni i BMW Selective 
Beam (nieoślepiającym asystentem świateł drogowych).



Czujniki mierzą ciśnienie w oponach w każdym kole. 
W przypadku utraty ciśnienia wskaźnik ciśnienia w oponach 
natychmiast ostrzega kierowcę.

 Kabina pasażerska dzięki funkcjonalnej strukturze 
wzmocnień i połączeń oraz wysoko wytrzymałym materiałom 
zapewnia maksymalne bezpieczeństwo w przypadku kolizji.



Hill Descent Control (HDC) w modelach z xDrive to 
układ kontroli zjazdu ze stoków, który nawet na najbardziej 
stromych stokach automatycznie utrzymuje prędkość nieco 
wyższą od prędkości pieszego – bez konieczności naciskania 
pedału hamulca.

 System Active Protection to prewencyjna ochrona pasa-
żerów. Reaguje w krytycznych sytuacjach i wyhamowuje sa-
mochód po kolizji.



 wyposażenie standardowe   wyposażenie dodatkowe



 INDYWIDUALNOŚĆ I
WSZECHSTRONNOŚĆ.
WYPOSAŻENIE: Stylistyka Pure Extravagance, pakiet sportowy M i samochody 
BMW M Performance, BMW Individual, najważniejsze wyposażenie, obręcze kół 
i opony oraz oryginalne akcesoria BMW. 

KOLORY: Kolorystyka karoserii i wnętrza.

DANE TECHNICZNE: Masa, silnik, skrzynia biegów, osiągi, zużycie paliwa, obręcze 
kół, instalacja elektryczna i rysunki. 

SERWIS BMW: Serwis BMW, BMW Financial Services i Świat BMW.
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BMW X6 xDrive30d w opcjonalnym lakierze metalizowanym w kolorze srebra 
lodowcowego i z opcjonalnymi 19-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich Y Spoke 595,  
9 J x 19 z oponami 255/50 R19.1

 BMW X6.

01

02

Wyposażenie

Opcjonalny system nawigacyjny Professional z ekranem dotykowym, standardowe  
radio BMW Professional i standardowy system stereo z 6 głośnikami zapewniają rozrywkę 
podczas jazdy.

[ 01 | 03 ] [ 02 ]

1 Przedstawione tu końcówki rur wydechowych w X6 xDrive 30d dostępne od 12/2016.

04 05

03

Sportową stylistykę wnętrza podkreślaj szczególnie standardowa tapicerka skórzana  
w kolorze koralowym i opcjonalne fotele sportowe.

19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Y Spoke 594, 9 J x 19, opony 255/50 R 19 
(standard w BMW X6 xDrive35i, BMW X6 xDrive30d oraz BMW X6 xDrive40d). 

[ 04 ] [ 05 ]
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Tapicerka w dwukolorowej wersji ze skóry Exclusive w kolorze koniaku i czarnym  
w wersji rozszerzonej z kontrastującymi szarymi szwami w kolorze brązowym.

 STYLISTYKA PURE EXTRAVAGANCE.

Zakres wyposażenia zewnętrznego: 
 
atrapa chłodnicy BMW z ekskluzywnie ukształtowanymi listwami grilla w kolorze 
szarego ceru, ramki atrapy w kolorze szarego ceru  
zderzak przedni ze specyficznymi elementami stylistycznymi w kolorze  
szarego ceru i atrapą osłony podwozia w kolorze stali szlachetnej  
diodowe światła przeciwmgielne  
20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 597 z ogumieniem miesza-
nym; oferowane są też inne obręcze kół  
obudowy lusterek zewnętrznych galwanizowane w kolorze szarego ceru  
skrzela z elementem ozdobnym w kolorze szarego ceru  
obramowania i kołnierze wpustowe bocznych szyb w kolorze szarego ceru, słup-
ki B, trójkąty i nóżki lusterek zewnętrznych w błyszczącym kolorze  
czarnym  
atrapa osłony podwozia z tyłu w kolorze stali szlachetnej  
listwa ozdobna na pokrywie bagażnika w kolorze szarego ceru



 




 






Zakres wyposażenia wewnętrznego:
 
listwy progowe z aluminium z napisem „BMW” we wszystkich drzwiach, z przo-
du podświetlane  
fotele w skórze nappa Exclusive w kolorze kości słoniowej i czarnym w wersji roz-
szerzonej, z kontrastującymi szwami w kolorze szarym lub skóra nappa Exclusive 
w kolorze koniaku i czarnym w wersji rozszerzonej, z kontrastującymi szwami w 
kolorze brązowym  
kluczyk samochodowy z przyciskami i wstawką w perłowym chromie  
listwy wewnętrzne z drewna szlachetnego amerykańskiego dębu (do koloru ko-
ści słoniowej i czarnego) lub Fineline Stripe (do koloru koniaku i czarnego)  
listwy wewnętrzne z drewna szlachetnego Fineline Pure ze strukturą, z topoli sło-
jowanej, z aluminium z delikatnym szlifem lub listwy dekoracyjne BMW Individual  
deska rozdzielcza obita skórą nappa w kolorze czarnym z kontrastującymi szwa-
mi w kolorze szarym (do koloru kości słoniowej i czarnego) lub skórą nappa w ko-
lorze czarnym z kontrastującymi szwami w kolorze brązowym (do koloru koniaku i 
czarnego)  
boczki drzwi obite skórą nappa w kolorze czarnym z kontrastującymi szwami w 
kolorze szarym (do koloru kości słoniowej i czarnego) lub skórą nappa w kolorze 
czarnym z kontrastującymi szwami w kolorze brązowym (do koloru koniaku i 
czarnego) 
kluczyk samochodowy z przyciskami i wstawką w perłowym chromie

 

 

 
 

 







01  02 

Wyposażenie

Dowolna kombinacja ze stylistyką wnętrza Pure Extravagance, skórą Dakota  
i innymi kołami. Szczególnie zalecane do stylistyki Pure Extravagance: relingi 
dachowe w błyszczącym kolorze czarnym.

Sportowy charakter w ekskluzywnej atmosferze – typowa orientacja na kierowcę  
i standardowa sportowa kierownica skórzana z dźwigienkami zmiany biegów gwarantują 
mnóstwo radości z jazdy.

[ 01 ] [ 02 ]

Stylistyka wnętrza Pure Extravagance doskonale łączy się z pakietem  
sportowym M i kolekcjami BMW Individual (patrz strona 36/37).

04  06 

03 

BMW X6 w opcjonalnym lakierze metalizowanym w kolorze szarym Sophisto  
z brylantowym połyskiem i z opcjonalnymi 20-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich  
Star Spoke 491 w błyszczącym kolorze czarnym, z ogumieniem mieszanym.

Szczotkowane, anodowane aluminiowe stopnie progowe w kolorze szarego ceru tworzą 
charakterystyczny akcent wizualny i umożliwiają komfortowe wsiadanie do auta.

07 

08 05 

 wyposażenie standardowe   wyposażenie dodatkowe

Dolna część deski rozdzielczej utrzymana jest w kolorze koniaku, a listwy wewnętrzne  
z drewna szlachetnego Fineline Stripe harmonijnie komponują się z wysokogatunkową tapicerką 
skórzaną.

Skrzela regulują przepływ powietrza na przednich kołach – zmniejszają opory powietrza, 
zużycie paliwa i emisję CO2.

20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 597 z ogumieniem mieszanym, 
przód 10 J x 20, opony 275/40 R 20, tył 11 J x 20, opony 315/35 R 20.

[ 03 | 06 ]

[ 04 ]

[ 05 ]

[ 07 ]

[ 08 ]
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Kierownica skórzana M z przyciskami wielofunkcyjnymi, koło kierownicy w czarnej 
skórze nappa, wyprofilowane podparcia na kciuki.

 PAKIET SPORTOWY M.

Wyposażenie wnętrza w pakiecie sportowym M:  
 
 listwy progowe M i podnóżek M
 sportowe fotele przednie w tapicerce z alcantary i skóry w kolorze antracy- 
 towym ze znaczkiem M w lamówce; oferowane są też inne tapicerki
 kierownica skórzana M z przyciskami wielofunkcyjnymi i łopatkami zmiany  
 biegów
 podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym, alternatywnie  
 podsufitka BMW Individual z alcantary w kolorze antracytowym
 listwy ozdobne z aluminium Hexagon; oferowane są też inne listwy ozdobne
 kluczyk samochodowy z ekskluzywnym znaczkiem M

Wyposażenie zewnętrzne w pakiecie sportowym M:  
 
 pakiet aerodynamiczny M z pasem przednim, progami, nadkolami  
 w kolorze karoserii oraz z pasem tylnym ze wstawką dyfuzora w metalizo-
 wanym kolorze Dark Shadow 
 diodowe reflektory przeciwmgłowe
 19-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 623 M z ogu- 
 mieniem mieszanym, alternatywnie 
 20-calowe obręcze M ze stopów lekkich Double Spoke 469 M w kolorze  
 Ferric Grey lub Jet Black z ogumieniem mieszanym; oferowane są też  
 inne obręcze kół
 adaptacyjne zawieszenie M lub 
 pakiet adaptacyjnego zawieszenia Dynamic
 błyszczące obramowania BMW Individual Shadow Line, alternatywnie  
 elementy zewnętrzne BMW Individual w satynowanym aluminium
 znaczek M po bokach
 lusterka zewnętrzne w kolorze karoserii
 końcówka rury wydechowej w błyszczącym chromie, w pakiecie sporto- 
 wym M o specyficznej stylistyce
 ekskluzywny lakier metalizowany w kolorze czarnego karbonu; oferowane  
 są też inne lakiery
 skrzela w błyszczącym kolorze czarnym

01  02 

Wyposażenie

Pakiet sportowy M doskonale łączy się również ze stylistyką wnętrza  
Pure Extravagance.

Eleganckie, elektrycznie regulowane fotele sportowe z pamięcią ustawień w tapicerce 
z alcantary i skóry w kolorze antracytowym z oznaczeniem M w lamówce zapewniają kierowcy 
optymalne trzymanie boczne.

[ 01 ] [ 02 ]

Idealnym uzupełnieniem pakietu sportowego M jest kolekcja  
BMW Individual (patrz strona 36 I 37).

04  06 

03 

BMW X6 w opcjonalnym lakierze metalizowanym w kolorze czerwieni Flamenco 
z brylantowym połyskiem z 20-calowymi obręczami kół M ze stopów lekkich Double Spoke 
469 M w kolorze srebrnym z ogumieniem mieszanym.

19-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 623 z ogumieniem mieszanym, 
przód 9 J x 19, opony 255/50 R 19, tył 10 J x 19, opony 285/45 R 19.

07 

08 05 

 wyposażenie standardowe   wyposażenie dodatkowe

Antracytowa podsufitka nadaje wnętrzu wyjątkowego charakteru.

Typowe listwy progowe M ze znaczkiem M już w chwili otwarcia drzwi zapowiadają nie-
samowite wrażenia z jazdy.

20-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 469 M Jet Black z ogumie-
niem mieszanym, przód 10 J x 20, opony 275/40 R 20, tył 11 J x 20, opony 315/35 R 20.

[ 03 | 06 ]

[ 04 ]

[ 05 ]

[ 07 ]

[ 08 ]
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GENY M W STANDARDZIE.
BMW X6 M50d. BMW X6 M50d łączy innowacyjny napęd, idealnie zestrojony układ 
jezdny i niezwykłą stylistykę, dzięki czemu wyróżnia się dynamiką, komfortem i doskonałą 
funkcjonalnością w codziennej eksploatacji. 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny 
M Performance TwinPower Turbo z trójstopniowym turbodoładowaniem i bezpośrednim 
wtryskiem CommonRail oferuje imponującą moc, błyskawiczną reakcję i niesamowitą 
elastyczność. Silnik BMW X6 M50d o mocy 280 kW (381 KM) daje przyspieszenie od 
0 do 100 km/h w 5,2 s przy zużyciu paliwa w cyklu mieszanym wynoszącym tylko 6,6 l 
na 100 km i emisji CO2 174 g/km. Adaptacyjny układ jezdny M i dynamiczna kontrola 
amortyzatorów dają BMW X6 M50d jeszcze bardziej sportowy charakter, wyjątkowo 
 precyzyjne prowadzenie i maksymalną zwinność.

Napis. Charakterystyczny napis M50d w ciemnym chromie. Końcówki rur wydechowych. Trapezowe końcówki z lewej i prawej strony 
otoczone są czarną chromowaną osłoną.

Wyposażenie

BMW X6 M50d.
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 BMW Individual
 Wyraz osobowości.

BMW X6. Inspired by BMW Individual.

Już jeżdżąc BMW, dajesz świadectwo swojego charakteru. Tym, którzy 
chcą, aby ich samochód jeszcze bardziej odzwierciedlał ich osobowość, 
kolekcja BMW Individual i manufaktura BMW Individual oferuje niemal 
nieograniczone możliwości indywidualizacji auta. 

Kolekcja BMW Individual perfekcyjnie dopasowana do danej serii oferuje 
wybór różnych opcji wyposażenia: lakiery o fascynującym połysku dające 
niezwykłe załamania światła. Tapicerkę skórzaną o unikalnej kolorystyce 
i zakresie dopełnioną umiejętnymi kontrastami i szwami ozdobnymi. Listwy 
wewnętrzne z ekskluzywnego drewna szlachetnego pokryte perfekcyjnym 
lakierem fortepianowym lub najwyśmienitszą skórą. 

Taką ofertę może przebić wyłącznie manufaktura BMW Individual. Ma ona 
jeden cel: w doskonałym stylu i z rzemieślniczą perfekcją realizować niemal 
każde najbardziej indywidualne życzenie klienta.

Wyposażenie

POZNAJ BMW INDIVIDUAL INTERAKTYWNIE.  
APLIKACJA BMW INDIVIDUAL NA SYSTEM iOS I ANDROID.

Rozszerzona tapicerka BMW Individual ze skóry Merino  
o delikatnej fakturze w kolorze szarobrązowym z ozdobną 

perforacją oraz lamówką i szwami w kontrastującym kolorze.

Rozszerzona tapicerka BMW Individual ze skóry Merino o delikatnej fakturze w kolorze szarobrązowym  
ze skórzaną deską rozdzielczą, listwy ozdobne z drewna szlachetnego jasnobrązowego kolcosiłu oraz  

kierownica skórzana z drewnianymi aplikacjami.

Lakier BMW Individual w kolorze brązowego pirytu, metalizo-
wany, i 20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 551 I.
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Elektryczny szklany dach umożliwia regulowaną  
wymianę powietrza i przyjemny klimat wnętrza. Zintegrowany 
wiatrochron gwarantuje komfort akustyczny.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE. 
Wyposażenie

[ 01 ] 

Hak holowniczy z elektrycznie rozkładaną główką 
 (niewidoczną) i kontrolą stabilności dopuszczony jest do 
 wysokiej masy przyczep do 3500 kg.

[ 02 ] 

Szczotkowane, anodowane aluminiowe stopnie progowe 
(na zdjęciu w kolorze szarego ceru) tworzą charakterystyczny 
akcent wizualny i umożliwiają komfortowe wsiadanie do auta.

[ 03 ] 

Kierownica skórzana M z przyciskami wielofunkcyjny-
mi, koło kierownicy w czarnej skórze nappa, wyprofilowane 
podparcia na kciuki.

[ 04 ] 

Diodowe reflektory adaptacyjne o barwie światła zbliżonej 
do dziennego automatycznie dostosowują rozdział oświetlenia 
do prędkości i kąta skrętu kół. 

[ 05 ] 

Automatyczne domykanie drzwi za pomocą siłownika 
elektrycznego łagodnie domyka przymknięte drzwi.
[ 06 ] 

Sportowa kierownica skórzana z dźwigienkami zmiany 
biegów umożliwia oburęczne prowadzenie samochodu, zmianę 
biegów i obsługę różnych funkcji.

[ 07 ] 

Szczególnie zalecane do stylistyki Pure Extravagance: 
relingi dachowe w błyszczącym kolorze czarnym. 
[ 08 ] 

Kierownica skórzana BMW Individual w stylu sportowej 
kierownicy skórzanej z drewnianymi aplikacjami, pasująca do 
danych listew wewnętrznych BMW Individual.

[ 09 ] 

01  05 

02 

06  08 

04 

03 

07  09 

1 W kolorze czarnym w połączeniu z tapicerką w kolorze brązu Amaro, muszkatu lub brązu kreolskiego. W kolorze ciemnego scotcha w połączeniu z tapicerką w kolorze białego dymu lub szarobrązowym.
2 Kontrastujące szwy występują na górnej i dolnej części deski rozdzielczej oraz górnej części boczków drzwi. Tylko w połączeniu z tapicerką BMW Individual ze skóry Merino o delikatnej fakturze.
3 Z polaryzacyjnymi okularami przeciwsłonecznymi wskazania wyświetlacza BMW Head Up widoczne są w ograniczonym zakresie. Wyświetlane elementy zależą od wyposażenia.

 wyposażenie standardowe   wyposażenie dodatkowe

10  17 

11  14  18 

13 

12  15 

19 

16 

Deska rozdzielcza BMW Individual obita skórą (XT1): 
górna część w skórze Nappa, dolna część w skórze  
BMW Individual Merino o delikatnej fakturze w kolorze tapicerki2. 

[ 10 ] 

System asystujący kierowcy plus oferuje najnowocze-
śniejsze funkcje ostrzegawcze i chroniące przed kolizją, które 
wspierają kierowcę w krytycznych i monotonnych sytuacjach 
na drodze.

[ 11 ] 

Wielofunkcyjny wyświetlacz wskaźników oferuje impo-
nującą wizualizację wskaźników i przyrządów. 
[ 12 ] 

Przełącznik właściwości jezdnych umożliwia wybór po-
między komfortowymi, wyjątkowo oszczędnymi lub wybitnie 
sportowymi trybami jazdy.

[ 14 ] 

Kontroler iDrive Touch (wchodzi w skład systemu 
nawigacyjnego Professional) umożliwia intuicyjną obsługę za 
pomocą touchpada na kontrolerze iDrive. 

[ 15 ] 

W konsoli środkowej z przodu i w podłokietniku środko-
wym z tyłu do dyspozycji są po dwa uchwyty na napoje; do 
tego dochodzą uchwyty na butelki we wszystkich drzwiach.

[ 16 ] 

Ekskluzywne aplikacje ceramiczne na elementach ob-
sługi, np. dźwigni biegów, pokrętłach głośności i temperatury, 
robią bardzo ekskluzywne wrażenie.

[ 17 ] 

System Bang & Olufsen High End Surround Sound fa-
scynuje pełnią brzmienia, aranżacją oświetlenia i wysuwanym 
głośnikiem centralnym.

[ 18 ] 

Klimatyzacja automatyczna z 4-strefową regulacją wypo-
sażona jest w dodatkowy panel obsługi z wyświetlaczem do in-
dywidualnej regulacji temperatury z tyłu. 

[ 19 ] 

Pełnokolorowy wyświetlacz BMW Head Up poprzez 
projekcję optyczną transmituje informacje istotne podczas 
jazdy w bezpośrednim polu widzenia kierowcy.3

[ 13 ] 
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Kamera cofania wyświetla na monitorze pokładowym 
obszar za pojazdem. Kierowcę wspomagają interaktywne linie 
i oznaczenia przeszkód.

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.
Wyposażenie

[ 01 ] 

Asystent parkowania nowej generacji maksymalnie oferuje 
kierowcy maksymalne wsparcie – przejmuje wybór biegu, 
kierowanie obsługę gazu i hamulca. 

[ 02 ] 

System rozrywki z tyłu Professional z dwoma niezależ-
nymi kolorowymi ekranami zapewnia doskonałą rozrywkę na 
tylnych siedzeniach.

[ 03 ] 

Real Time Traffic Information (RTTI) dostarcza niemal 
w czasie rzeczywistym informacji o sytuacji na autostradach, 
drogach ekspresowych i krajowych oraz na wielu odcinkach 
miejskich.3

[ 05 ] 

BMW Night Vision z funkcją Dynamic Light Spot umożliwia 
dostrzeżenie w ciemności ludzi i większych zwierząt nawet  
z większej odległości.

[ 06 ] 

Funkcja Speed Limit Info ze wskazaniem zakazu wy-
przedzania rejestruje ograniczenia prędkości oraz informacje 
o zakazach wyprzedzania.3

[ 07 ] 

Podczas jazdy terenowej funkcja xDrive Status dostarcza 
informacji i kątach przechyłów bocznych i wzdłużnych oraz wska-
zanie kompasu.

[ 08 ] 

Aktywna wentylacja foteli latem przyjemnie chłodzi 
powierzchnie foteli, znacznie podwyższając komfort jazdy.
[ 09 ]

01  02 

03 

07 

08 

04 

06 

05 

System telefoniczny z ładowaniem bezprzewodowym 
oferuje szeroki pakiet funkcji obejmujący złącze Bluetooth 
i przygotowanie do hotspotu WiFi.1, 2, 3

[ 04 ] 

09 

 wyposażenie standardowe   wyposażenie dodatkowe

10  14 

11 

17 

15 

13 

12 

16 

Z dostępem komfortowym wystarczy tylko mieć klu-
czyk przy sobie – otwieranie i zamykanie zamków wszystkich 
drzwi i pokrywy bagażnika odbywa się bez użycia kluczyka.4, 5

[ 10 ] 

Funkcja pamięci ustawień elektrycznie regulowanych 
foteli umożliwia zapisanie indywidualnych ustawień fotela, 
kierownicy i lusterek zewnętrznych.

[ 11 ] 

Elektryczna regulacja foteli jest łatwa w obsłudze, 
a funkcja pamięci umożliwia zapamiętanie preferowanych 
ustawień fotela oraz lusterek zewnętrznych.

[ 12 ] 

Pakiet schowków obejmuje wiele przemyślanych rozwiązań 
umożliwiających bezpieczne przechowywanie mniejszych i więk-
szych przedmiotów.

[ 13 ] 

Konfiguracja 4 + 1 z wykonturowanymi indywidualnymi 
siedzeniami nadaje wnętrzu sportowy charakter coupé i oferuje 
miejsce dla pięciu osób.

[ 14 ] 

Torba na narty i deski snowboardowe Pro pozwala zachować 
miejsce dla dwóch osób na kanapie tylnej.
[ 15 ] 

Pady na kolana dla kierowcy i pasażera na konsoli środ-
kowej stanowią przyjemne oparcie dla nóg – szczególnie podczas 
szybkiego pokonywania zakrętów.

[ 16 ] 

Pakiet oświetlenia obejmujący różne diodowe źródła 
światła i zmienną barwę tworzy doskonałą atmosferę.
[ 17 ] 

1 Łączność internetowa karty SIM za pośrednictwem telefonii komórkowej 4G i LTE jest płatna i rozliczana oddzielnie przez operatora telefonu komórkowego.
2 Element pakietu nawigacyjnego ConnectedDrive.
3 Tylko w połączeniu z systemem nawigacyjnym.
4 W połączeniu ze stylistyką karoserii Pure Extravagance podfunkcja bezdotykowego otwierania i zamykania pokrywy bagażnika jest niedostępna.
5 Przedstawione tu końcówki rur wydechowych w X6 xDrive 30d dostępne od 12/2016.
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19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Y Spoke 594, 
9 J x 19, opony 255/50 R 19 (standard w BMW X6 xDrive35i, 
BMW X6 xDrive30d oraz BMW X6 xDrive40d).

 OBRĘCZE KÓŁ I OPONY.
Wyposażenie

[ 01 ] 

19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Y Spoke 595, 
9 J x 19 cali, opony 255/50 R 19 (standard w BMW X6 xDrive50i). 
[ 02 ] 

20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Y Spoke 451  
z ogumieniem mieszanym, przód 10 J x 20, opony 275/40 R 20, 
tył 11 J x 20, opony 315/35 R 20.

[ 03 ] 

20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Star Spoke 491 
z ogumieniem mieszanym, w błyszczącym kolorze czarnym, 
przód 10 J x 20, opony 275/40 R 20, tył 11 J x 20, opony 
315/35 R 20. 

[ 04 ] 

19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Star Spoke 
490, BMW EfficientDynamics, 9 J x 19, opony 255/50 R 19.
[ 05 ] 

20-calowe obręcze kół BMW Individual ze stopów lekkich 
V Spoke 551 I z ogumieniem mieszanym, przód 10 J x 20, 
opony 275/40 R 20, tył 11 J x 20, opony 315/35 R 20.

[ 06 ] 

21-calowe obręcze kół BMW M Performance Double 
Spoke 310 M w dwóch odcieniach Ferric Grey, polerowane 
na wysoki połysk, logo M, z ogumieniem mieszanym, rozmiar 
z przodu 10 J x 21, opony 285/35 R 21, rozmiar z tyłu 11,5 J x 21, 
opony 325/30 R 21.1 

[ 07 ] 

21-calowe obręcze kół BMW Performance Y Spoke 375 M 
w dwóch odcieniach Ferric Grey, polerowane na wysoki połysk, 
napis BMW Performance, z ogumieniem mieszanym, rozmiar 
z przodu 10 J x 21, opony 285/35 R 21, rozmiar z tyłu 11,5 J x 21, 
opony 325/30 R 21.1

[ 08 ] 

01  04  

07 05 02 

06 

03 

1 Te oraz inne obręcze kół znajdziesz również w ofercie oryginalnych akcesoriów BMW na stronie www.bmw.pl

08 

  wyposażenie standardowe    wyposażenie dodatkowe    akcesoria  ORYGINALNE AKCESORIA BMW.

Zapraszamy do skorzystania z innowacyjnych rozwiązań BMW obejmujących elementy zewnętrzne, wyposażenie wnętrza, systemy komunikacyjne i informacyjne oraz transport i wyposażenie bagażnika.  
Dealer BMW chętnie doradzi w kwestii wyboru oryginalnych akcesoriów BMW i wręczy specjalny katalog akcesoriów. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.bmw.pl/akcesoria

01 05

07

06

02 03

04

Uchwyt do przewozu dwóch rowerów (maks. 60 kg). 
Bezpieczny montaż na haku holowniczym. Funkcja odchylania 
ułatwiająca dostęp do bagażnika.

[ 01 ] 

Torba Luxury na narty i deski snowboardowe do bez-
piecznego transportu maksymalnie czterech par nart lub trzech 
desek snowboardowych. Dzięki rolkom transportowym w praw-
dziwej skórze równie komfortowa, co luksusowa. 

[ 02 ] 

Wysokiej jakości etui z czarnej skóry ze stylową wstawką 
ze stali szlachetnej zapobiega niezamierzonemu wciśnięciu 
przycisków i chroni przed rysami i zabrudzeniem. 

[ 03 ] 

Dopasowana, wytrzymała mata z podwyższoną krawędzią 
i wstawką ze stali szlachetnej chroni podłogę i buty przed wilgo-
cią i zabrudzeniem. 

[ 04 ] 

Adapter Snap-In Connect Universal. Do wszystkich kom-
patybilnych telefonów ze złączem micro USB. Oprócz ładowania 
poprawia odbiór sygnału i pozwala bezpiecznie przewozić telefon.

[ 07 ] 

Fotelik BMW Junior Seat grupy 1., czarno-antracytowy, 
dla dzieci w wieku od ok. 12 miesięcy do 4 lat (ok. 9 - 18 kg) do 
montażu w bazie ISOFIX (należy zamówić oddzielnie). Z podusz-
kami wypełnionymi powietrzem dla lepszej ochrony bocznej. 

[ 05 ] 

Obręcze kół ze stopów lekkich w dwóch odcieniach ma-
towego szarego Orbit z widoczną stroną polerowaną na wysoki 
połysk, z walcowaną krawędzią obręczy i z logo M.  Zestaw 
kompletnych kół TPC z ogumieniem mieszanym Runflat.

[ 06 ] 



1 Standard w pakiecie sportowym M.
2 Tylko w połączeniu z pakietem sportowym M.
3 Opcja również w pakiecie sportowym M. 
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 KOLORYSTYKA KAROSERII.

Niemetalizowany 300 biel alpejska1 Metalizowany A52 kosmiczny szary3Niemetalizowany 668 czarny Metalizowany 416 czarny karbon2, 3

Metalizowany 475 szafirowoczarny3 Metalizowany A83 srebro lodowcowe Metalizowany C06 czerwień flamenco  
z brylantowym połyskiem3
 Metalizowany C07 połyskujący sztorm 

z brylantowym połyskiem


Metalizowany A96 biel mineralna3 Metalizowany A90 szary Sophisto  
z brylantowym połyskiem
Metalizowany C2P cedr atlaski

BMW INDIVIDUAL

 wyposażenie standardowe   wyposażenie dodatkowe

[ BMW Konfigurator ] Skonfiguruj swoje całkowicie indywidualne BMW. Do wyboru są wszystkie silniki, kolory i elementy wyposażenia. Więcej na stronie www.bmw.pl/konfigurator 

[ Pola kolorów ] Przedstawione tutaj pola kolorów mają dać ogólne wyobrażenie o wyglądzie kolorów i materiałów Twojego BMW. Wiemy jednak z doświadczenia, że farby drukarskie nie zawsze wiernie oddają odcienie lakieru, 
tapicerki i listew wewnętrznych. Dlatego zalecamy omówienie wybranych kolorów z dealerem BMW. Można tam również obejrzeć próbki materiałów i kolorów, a także uzyskać pomoc w przypadku specjalnych wymagań.

BMW Individual X01 perłowosrebrny,  
metalizowany3
 BMW Individual X03 rubinowoczarny,  

metalizowany3
 BMW Individual S34 czarny azuryt,  

metalizowany3
BMW Individual X13 brązowy piryt, 

metalizowany3
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 KOLORYSTYKA WNĘTRZA.

Skóra Dakota LCCY beż Canberra,  
kolor wnętrza: beż Canberra1, 14


TAPICERKI

TAPICERKI BMW INDIVIDUAL

Skóra Dakota LCSW czarna, kolor wnętrza:  
czarny1, 14


Skóra Dakota LCB8 terakota, kolor wnętrza:  
czarny1, 14
 Skóra Dakota LCD1 koralowy,  

kolor wnętrza: czarny2


Skóra Dakota LCEW kość słoniowa,  
kolor wnętrza: czarny3
 Skóra Dakota LCRI koniak, kolor wnętrza: czarny3

Skóra Merino BMW Individual o delikatnej 
fakturze ZAP3 brąz kreolski2, 7


Skóra Merino BMW Individual o delikatnej 
fakturze ZAP5 brąz Amaro2, 7


Skóra Merino BMW Individual o delikatnej 
fakturze ZAFU biały dym2, 7
 Skóra Merino BMW Individual o delikatnej 

fakturze ZAN3 szarobrązowa2, 7
 Skóra Merino BMW Individual o delikatnej 

fakturze ZAML muszkat2, 7


Prosimy zwrócić uwagę, że nawet w przypadku użycia zgodnego z przeznaczeniem po pewnym czasie mogą 
wystąpić zabrudzenia tapicerki, których nie da się usunąć. Może to być spowodowane szczególnie przez far-
bującą odzież.

Alcantara/skóra GMAT antracytowa,  
kolor wnętrza: czarny2, 3, 5, 6


Skóra nappa Exclusive, rozszerzona, NAEN dwu-
kolorowa, kość słoniowa i czarny, kolor wnętrza czarny1, 4
 Skóra nappa Exclusive, rozszerzona, NARQ 

dwukolorowa, koniak i czarny, kolor wnętrza czarny1, 4


1 W połączeniu z opcjonalną aktywną wentylacją foteli przednich skóra Dakota jest perforowana z przodu, 
 a skóra nappa Exclusive i rozszerzona tapicerka ze skóry Merino BMW Individual o delikatnej fakturze 
 z przodu i z tyłu.

2 Opcja niedostępna w połączeniu z fotelami standardowymi. 
3 Opcja niedostępna w połączeniu z fotelami komfortowymi.
4 Wyłącznie ze stylistyką wnętrza Pure Extravagance w połączeniu z fotelami komfortowymi.
5 Tylko w połączeniu z pakietem sportowym M.
6 Standard w BMW X6 M50d.

 wyposażenie standardowe   wyposażenie dodatkowe

Listwy wewnętrzne BMW Individual  
XE7 czarny lakier fortepianowy 


LISTWY WEWNĘTRZNE

KOLORY WNĘTRZA

4CV drewno szlachetne, dąb amerykański,  
antracytowy, błyszczący8


4D0 drewno szlachetne, dąb amerykański,  
antracytowy, błyszczący9
 Listwy wewnętrzne BMW Individual  

XEW drewno szlachetne, jasnobrązowy kolcosił 


4DY ciemne oksydowane srebro, matowe10

4AC drewno szlachetne, topola słojowana naturalna11

4B9 aluminium z delikatnym szlifem 4MR aluminium Hexagon5, 6 Listwy wewnętrzne BMW Individual  
4WC drewno szlachetne, jesion, brąz wulkaniczny


Podsufitka BMW Individual 
775 antracytowa6, 12


Podsufitka BMW Individual 
XD5 alcantara, biały dym13


Podsufitka BMW Individual 
776 alcantara, antracytowa 


Podsufitka BMW Individual 
XD5 alcantara, ciemny scotch


czarny beż Canberra

LISTWY WEWNĘTRZNE  
BMW INDIVIDUAL

PODSUFITKA BMW INDIVIDUAL

4DD drewno szlachetne Fineline Pure  
ze strukturą, ciemne


7 Rozszerzona tapicerka BMW Individual ze skóry Merino o delikatnej fakturze obejmuje fotele przednie i tylne  
 wraz z zagłówkami, wstawki w boczkach drzwi, konsolę środkową z podłokietnikiem, podłokietniki w drzwiach  
 uchwyty drzwi. Fotele z kontrastującą lamówką, kontrastującymi szwami i dekoracyjną perforacją (dekoracyjna  
 perforacja niedostępna w połączeniu z opcjonalną aktywną wentylacją foteli przednich).  
8 Standard ze stylistyką wnętrza Pure Extravagance w kolorze kości słoniowej i czarnym.
9 Standard ze stylistyką wnętrza Pure Extravagance w kolorze koniaku i czarnym.
10 Standard w BMW X6 xDrive35i oraz BMW X6 xDrive30d.

11 Standard w BMW X6 xDrive50i oraz BMW X6 xDrive40d.
12 Seria dla pakietu sportowego M.
13 Tylko w połączeniu z tapicerką skórzaną BMW Individual ze skóry Merino o delikatnej fakturze w kolorze  
 brązu Amaro, brązu kreolskiego lub białego dymu.
14 Od 12/2016 (spodziewany termin) z kontrastującymi szwami.



Dane techniczne48 | 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

Masa 
Masa własna wg WE1 kg 2100 2245 2140 2180 2260

Dopuszczalna masa całkowita kg 2740 2885 2780 2820 2900 

Ładowność kg 715 715 715 715 715

Dopuszczalne obciążenie dachu kg 750 750 750 750 750

Dopuszczalna masa przyczepy hamowanej do nachylenia
maks. 12%2 / maks. 8%2

kg 3500/3500 3500/3500 3500/3500 3500/3500 3500/3500 

Pojemność bagażnika l 550 – 1525 550 – 1525 550 – 1525 550 – 1525 550 – 1525

Silnik3, 4

Cylindry / zawory 6/4 8/4 6/4 6/4 6/4

Pojemność skokowa cm3 2979 4395 2993 2993 2993

Moc maksymalna / znamionowa prędkość obrotowa kW (KM) 
przy

225 (306)/
5800 – 6400

330 (450)/
5500 – 6000

190 (258)/
4000

230 (313)/
4400

280 (381)/
4000 – 4400

Maks. moment obrotowy / prędkość obrotowa Nm/obr/ 
min

400/ 
1200 – 5000

650/ 
2000 – 4500

560/ 
1500 – 3000

630 
1500 – 2500

740 
2000 – 3000

Przeniesienie napędu
Rodzaj napędu Napęd na cztery koła Napęd na cztery koła Napęd na cztery koła Napęd na cztery koła Napęd na cztery koła

Standardowa skrzynia biegów 8-stopniowa Steptronic 8-stopniowa Steptronic 8-stopniowa Steptronic 8-stopniowa Steptronic 8-stopniowa Steptronic

Osiągi
Prędkość maksymalna km/h 240 2505 230 240 2505

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

Zużycie paliwa3, 4

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

Cykl pozamiejski l/100 km 7,0 – 6,9 7,8 – 7,7 5,6 – 5,5 5,8 – 5,7 6,3

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

Emisja CO2 w cyklu mieszanym g/km 200 – 198 227 – 225 159 – 157 165 – 163 174

Klasa energetyczna C D A A B

Pojemność zbiornika paliwa ok. l 85 85 85 85 85

Koła
Rozmiar opon 255/50 R 19 W 255/50 R 19 W 255/50 R 19 W 255/50 R 19 W 255/50/285/45 R 19 W

Rozmiar obręczy kół 9 J x 19 9 J x 19 9 J x 19 9 J x 19 9/10 J x 19

Materiał stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki

96
2

10
13

890 2933 1086

4909

15
62

15
14

17
02

1640

1706

1989

2170

Wszystkie wartości na rysunkach technicznych podano w mm.

Pojemność bagażnika 580-1525 l.

1 Podane wartości uwzględniają 90-procentowe napełnienie zbiornika paliwa, 68 kg wagi kierowcy i 7 kg  
 bagażu. Masa własna dotyczy samochodów z wyposażeniem standardowym. Wyposażenie dodatkowe  
 zwiększa tę wartość.
2 Tylko w przypadku fabrycznego montażu haka holowniczego, w przeciwnym razie dopuszczalna masa  
 przyczepy wynosi 2700 kg, a obciążenie haka holowniczego 140 kg.
3 BMW zaleca stosowanie benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95. Dopuszczalne jest stosowanie  
 paliwa bezołowiowego o liczbie oktanowej 91 lub wyższej i zawartości etanolu do 10% (E10). Dane dotyczące  
 mocy i zużycia odnoszą się do paliwa o liczbie oktanowej 98. BMW X6 M50d przeznaczone jest do pracy  
 z bezsiarkowym olejem napędowym.

4 Wszystkie silniki spełniają wymogi normy emisji spalin Euro 6. Podstawą pomiaru zużycia paliwa jest cykl  
 pomiarowy ECE (93/116/WE). Cykl ten składa się w ok. 1/3 z jazdy w mieście, a w 2/3 z jazdy poza terenem  
 zabudowanym (w odniesieniu do pokonywanej odległości). Oprócz zużycia paliwa mierzona jest emisja CO2.  
 Wyposażenie dodatkowe może zwiększać tę wartość. Więcej informacji dotyczących zużycia paliwa, emisji  
 CO2 i klas energetycznych znajduje się w cenniku. 
5 Ograniczona elektronicznie. 
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 KONCEPCJA SERWISOWA BMW:
Kupując samochód marki BMW, wybierasz również doskonały serwis i kompleksową 
obsługę. Na przykład Condition Based Service samoczynnie kontroluje stan 
części i płynów eksploatacyjnych i w razie potrzeby sygnalizuje na ekranie potrzebę 
wizyty w serwisie. Po wysłaniu zgłoszenia BMW TeleService informacje uzyskane 
z Condition Based Service przekazywane są automatycznie do serwisu BMW. 

Wybrany przez Ciebie serwis BMW ma dostęp do danych pojazdu. W razie potrzeby 
kontaktuje się z Tobą w celu umówienia terminu wizyty w serwisie i przygotowuje 
wymagane oryginalne części BMW, aby Twoja radość z jazdy była możliwie jak 
najdłuższa. Do Twojej dyspozycji jest 3300 serwisów w ponad 150 krajach.

SERWIS BMW. BMW FINANCIAL SERVICES.

Usługi serwisowe BMW: Pakiety 
usług Service Inclusive na różne okre-
sy zapewniają nieograniczoną radość 
z jazdy, ponieważ pokrywają koszty 
serwisowania, przeglądów i części 
eksploatacyjnych w biorących udział 
w programie serwisach BMW na całym 
świecie. Więcej informacji na stronie 
www.bmw.pl/serviceinclusive

Pakiet Naprawczy BMW: Pomoże Ci 
uniknąć nieprzewidzianych wydatków. 
Za niewielką opłatą uzyskujesz prawo do 
usuwania usterek, które wystąpią w sa-
mochodzie po dacie zakończenia standar-
dowej gwarancji, przez okres od jednego 
do czterech dodatkowych lat. Dzięki 
temu nie musisz się martwić o koszty 
serwisu aż do 6 lat lub 200.000 km  
(w zależności, który warunek będzie osią-
gnięty pierwszy). Więcej informacji na 
stronie www.bmw.pl/serviceinclusive

BMW Mobile Care: W razie awarii 
BMW Mobile Care służy Ci pomocą 
przez całą dobę. Wykwalifikowani tech-
nicy BMW zrobią wszystko, aby przy-
wrócić sprawność Twojego BMW tak 
szybko, jak to możliwe. Jeśli to się nie 
uda, BMW oferuje Ci na terenie całej 
Europy i w okresie 5 lat od pierwszej 
 rejestracji szeroki zakres usług mobil-
nościowych zgodnie z obowiązującymi 
warunkami gwarancji BMW Mobile 
Care. Więcej informacji na ten temat   
na  stronie www.bmw.pl

BMW Teleservices: Serwis BMW 
powiadamia Cię automatycznie o ko-
niecznych przeglądach. Informuje o wy-
maganych czynnościach i przypomina 
o terminie. Dzięki temu nie musisz za-
przątać sobie tym głowy, masz więcej 
czasu dla siebie i możesz cieszyć się 
bezpieczną i beztroską jazdą. Dodat-
kowa korzyść: ta wyjątkowa usługa jest 
dla Ciebie bezpłatna, jeśli Twój samo-
chód wyposażony jest w funkcję in-
teligentnego połączenia alarmowego 
(SA6AC) lub w opcjonalny pakiet usług 
ConnectedDrive (SA6AK). Więcej infor-
macji znaleźć można pod adresem 
www.bmw.pl

BMW Financial Services: Indywidualne 
finansowanie – BMW Financial Services 
to atrakcyjne oferty leasingu, kredytu 
i ubezpieczeń. Więcej informacji znaj-
dziesz w cenniku lub na www.bmwfs.pl, 
albo zapytaj o indywidualną ofertę naj-
bliższego dealera BMW.

ŚWIAT BMW.

BMW TV  

BMW TV: Na stronie www.bmw.tv 
poznasz różne oblicza marki BMW. Re-
portaże, sylwetki osób, relacje dostarczą 
Ci informacji na temat motoryzacji, inno-
wacji, sportu i lifestyle.

BMW Driving Experience: Im lepiej 
panujesz nad swoim BMW, tym większa 
Twoja radość z jazdy. Skorzystaj z na-
szych ofert i przekonaj się, co znaczy 
eksplorować granice możliwości fi-
zycznych na różnych nawierzchniach. 
Dowiedz się, na co trzeba uważać, 
aby zachować kontrolę nad pojazdem 
również w ekstremalnych sytuacjach. 
Więcej na stronie
www.bmw-drivingexperience.com

Magazyn BMW: Informacje i rozrywka – 
Magazyn BMW obszernie informuje 
o nowościach ze świata BMW.

BMW Events: Program wszystkich im-
prez oraz rezerwacja biletów na stronie 
www.bmw.pl/events

Konfigurator samochodów BMW: 
Od silnika poprzez kolory po wyposaże-
nie – na stronie www.bmw.pl możesz 
skonfigurować swój całkowicie indywi-
dualny samochód marzeń.

ODPOWIEDZIALNE 
KSZTAŁTOWANIE 
PRZYSZŁOŚCI.

W roku 2015 BMW Group po raz kolejny została lide-
rem branży w indeksie zrównoważonego rozwoju Dow 
Jones i jest tym samym producentem samochodów 
najbardziej na świecie dbającym o zrównoważony roz-
wój. Tym samym jako jedyne przedsiębiorstwo branży 
samochodowej występuje w indeksie nieprzerwanie 
w całej jego historii. Tworzenie koncepcji wydajnych 
samochodów oraz przyjaznych dla środowiska proce-
sów produkcyjnych i recyklingu są częścią naszej filo-
zofii. Dzięki strategii BMW EfficientDynamics od roku 
1995 udało się obniżyć emisję CO2 naszej europejskiej 
floty nowych samochodów o ponad 30 procent. Po-
nadto w okresie od 2006 do 2020 roku chcemy uzy-
skać obniżenie zużycia zasobów, np. wody i energii, 
o 45 procent. Od roku 2007 nasze zakłady produkcji 
silników w Steyr pracują bez wytwarzania ścieków. 
Oczywiście każdy z naszych samochodów można 
po zakończeniu eksploatacji bez problemu poddać recy-
klingowi / utylizacji. W celu zezłomowania starego sa-
mochodu prosimy zwrócić się do najbliższego dealera 
BMW. Więcej informacji na ten temat na naszej stronie 
internetowej.

www.bmw.pl/EfficientDynamics
www.bmwgroup.com/responsibility
www.bmw.com/recycling 
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W katalogu przedstawione są modele, elementy wyposażenia i możliwości konfiguracji (wyposa-
żenie standardowe i dodatkowe) pojazdów dostarczanych przez BMW AG na rynek niemiecki.  
W różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej wyposażenie standardowe i dodatkowe 
poszczególnych modeli może odbiegać od wyposażenia i możliwości konfiguracji opisanych  
w tym katalogu. Informacji o wersjach wyposażenia w danym kraju udzielają salony sprzedaży 
BMW. Zmiany konstrukcji i wyposażenia zastrzeżone.

© BMW AG, Monachium / Niemcy. Przedruk, również we fragmentach, tylko za pisemną zgodą 
BMW AG, Monachium.

4 11 006 267 2 2016 BM. Wydrukowano w Niemczech, 2016 r.83


