
Radosť z jazdy



BMW RADU 7 – TO NAJLEPŠIE.
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BMW iPERFORMANCE.
Inovatívny pohon typu plug-in hybrid disponuje mimoriadne nízkymi hodnotami  
spotreby paliva len 2,3 – 2,9 l/100 km a emisií CO2 iba 51 – 65 g/km.
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PANORAMATICKÁ SKLENENÁ STRECHA SKY LOUNGE  
A EXECUTIVE LOUNGE.
Zadná časť kabíny BMW radu 7 s dlhým rázvorom ponúka najvyšší  
komfort cestovania a mimoriadne štýlové prostredie.

42

Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 boli stanovené v súlade s procesom merania, definovaným EC smernicou 
715/2007 vo verzii, platnej v čase typového schválenia. Údaje platia pre vozidlá so štandardnou výbavou, vyrobené pre trh  
v Nemecku, uvedené intervaly predstavujú rozdiely, spôsobené použitím rozličných rozmerov pneumatík aj doplnkovou  
výbavou vo vozidle a počas procesu konfigurácie sa môžu meniť. 
 
Hodnoty stanovené podľa novej legislatívy WLTP boli spätne prispôsobené tak, aby boli porovnateľné s hodnotami podľa 
NEDC. [Pre tieto vozidlá môžu platiť iné než tu uvedené hodnoty, pre stanovenie daní alebo iných platieb, súvisiacich (aj)  
s emisiami CO2]. 

CARBON CORE.  
Inteligentná ľahká konštrukcia zvyšuje tuhosť, zlepšuje jazdnú dynamiku a prispeje  
k vyššej efektivite.

BMW OVLÁDANIE GESTAMI A BMW TOUCH COMMAND.  
BMW vodiči a pasažieri majú k dispozícii intuitívne a inovatívne ovládacie koncepcie 
pre prístup k funkciám komfortu, zábavy aj navigácie.

BMW LASERLIGHT.  
V režime diaľkových svetiel táto technologická inovácia predlžuje dosah osvetlenia až 
do 600 metrov. 

B M W  R A D U  7 .
BUDÚCNOSŤ LUXUSU.



      

Ak uvidíte na niektorej stránke 
tento symbol, spustite aplikáciu 
a podržte svoj smartfón tak, aby 
ste na displeji videli zodpoveda-
júci obrázok katalógu. Aplikácia 
BMW Augmented vás následne 
vezme na virtuálnu cestu po 
BMW radu 7.

Zažite inovatívnosť BMW radu 
7 virtuálne, v tretej dimenzii.  
Stiahnite si aplikáciu BMW 
Augmented z vášho obchodu 
aplikácií.

NOVÉ

DIGITÁLNE OBJAVOVANIE: NOVÁ 
APLIKÁCIA BMW KATALÓGY.

Viac informácií, viac radosti z jazdy: Nová aplikácia 
BMW Katalógy vám ponúka úplne nový digitálny  
a interaktívny BMW zážitok. Stiahnite si aplikáciu 
BMW Katalógy na váš smartfón alebo tablet  
a preskúmajte nové perspektívy vášho BMW.

ZÍSKAJTE Z TOHTO KATALÓGU VIAC.

BMW RADU 7 
AUGMENTED

Pri použití internetu vám môžu vzniknúť náklady,
v závislosti od vašej zmluvy s operátorom.

Radosť z jazdy

Radosť z jazdy
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BMW RADU 7 PLUG-IN HYBRID: 
Najdynamickejší spôsob jazdy hybridom.

32
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BMW CONNECTED DRIVE/BMW PERSONAL COPILOT: 
Digital Services a asistencia vodiča.

36

BMW 740Ld xDRIVE S INTERIÉROM PURE EXCELLENCE: 
Radový naftový 6-valec BMW TwinPower Turbo, 235 kW (320 k), 
20-palcové BMW Individual disky z ľahkej zliatiny V-spoke style  
628 Bicolour so zmiešanými pneumatikami, vonkajšia farba metalíza 
Sophisto Grey s briliantovým efektom, sedadlá čalúnené exkluzívnou 
kožou Nappa Ivory White, drevené interiérové lišty Poplar Grain Grey. 
 
BMW 730d S INTERIÉROM PURE EXCELLENCE: 
Radový naftový 6-valec BMW TwinPower Turbo, 195 kW (265 k), 
20-palcové BMW Individual disky z ľahkej zliatiny V-spoke style 649 I 
so zmiešanými pneumatikami, vonkajšia farba metalíza Arctic  
Grey s briliantovým efektom, sedadlá čalúnené exkluzívnou kožou 
Nappa Ivory White, drevené interiérové lišty American Oak Light  
s kovovou intarziou.

06

VÝBAVA: Design Pure Excellence, M Šport balík a BMW Individual,  
to najlepšie z výbavy, kolesá a Originálne BMW príslušenstvo.

46

62

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

66

68

40
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Ďalšie informácie o spotrebe paliva a emisiách CO2 nájdete na stranách 66 | 67 alebo v cenníku.

PREZENTOVANÉ MODELY.

INOVÁCIE A TECHNIKA.

BMW EFFICIENT DYNAMICS:  
Nižšia spotreba. Viac radosti z jazdy. 

PODVOZOK:  
Pevný základ pre špičkový komfort a jazdnú dynamiku. 

TECHNOLÓGIA OSVETLENIA A BEZPEČNOSŤ:
Optimálna ochrana vďaka najmodernejším inováciám BMW.

KOMFORT A ATMOSFÉRA:
Najvyššia dimenzia relaxu.

INDIVIDUALITA A ROZMANITOSŤ.

FARBY: Exteriérové a interiérové farebné svety.

BMW SERVIS: BMW Service, BMW Financial Services  
a BMW Experience.



Objavte pokrok, ktorý kladie otázky zajtrajška, poskytuje však tie najinovatívnejšie  
odpovede už dnes. Zažite luxus, ktorý vyvážene kombinuje atraktívny zjav s decentnou  

diskrétnosťou. A vychutnajte si nielen uspokojenie, ale prekonanie všetkých vašich  
nárokov. Je jediné vozidlo, ktoré toto všetko dokáže. BMW radu 7.

L U X U S 
AKO POKROK V JAZDE.

ZAŽITE  
BMW RADU 7 V TOMTO  

KRÁTKOM VIDEU.



BMW radu 7 je stelesnená dokonalosť v tej najmodernejšej možnej podobe.  
Markantné predné partie so širokými obličkami vyžarujú dynamiku a silu osobnosti.  

Plynulé kontúry tvoria nadčasovú eleganciu, zatiaľ čo profil zadných partií hovorí  
neopakovateľne sebaistou rečou.  Toto je luxus v pohybe – v BMW radu 7.

E S T E T I K A
V DOKONALOSTI.

OBJAVTE BMW RADU 7 ZO  
VŠETKÝCH UHLOV POHĽADU  
A V ROZLIČNÝCH FARBÁCH.



I N O V A T Í V N E
KAŽDÝM JEDNÝM VLÁKNOM.

Intenzívna inovatívnosť. BMW radu 7 je prvým vozidlom, kde sa aplikovala odľahčená konštrukcia  
BMW Carbon Core.  Tento míľnik automobilovej konštrukcie je založený na strategickom využití karbónu  
v štruktúre karosérie. Je súčasťou inteligentnej kombinovanej architektúry, znižuje hmotnosť vozidla, čím  
prispieva k redukcii spotreby, zároveň však zvyšuje tuhosť karosérie, pre komfortnejšiu aj dynamickejšiu  

jazdu. Celkovým výsledkom je úplne nový jazdný zážitok, charakterizovaný jedinečnou  
agilnosťou, ktorá nemá v tejto triede konkurenciu. 

ZAŽITE 
ĽAHKÚ KONŠTRUKCIU 

CARBON CORE V 3D.



Pohonné technológie BMW radu 7 sú špičkou modernej mobility. To isté platí  
o BMW iPerformance modeli, ktorý efektívne kombinuje benzínový agregát  

s elektromotorom. Výsledkom je kombinovaná spotreba paliva iba  
2,3 – 2,9 l/100 km a emisie CO2 len 51 – 65 g/km1.

1 Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 boli stanovené v súlade s procesom merania, definovaným EC smernicou 715/2007 vo verzii, platnej v čase typového schválenia.  
Údaje platia pre vozidlá so štandardnou výbavou, vyrobené pre trh v Nemecku, uvedené intervaly predstavujú rozdiely, spôsobené použitím rozličných rozmerov pneumatík  

aj doplnkovou výbavou vo vozidle a počas procesu konfigurácie sa môžu meniť. 
 

Hodnoty stanovené podľa novej legislatívy WLTP boli spätne prispôsobené tak, aby boli porovnateľné s hodnotami podľa NEDC.    
[Pre tieto vozidlá môžu platiť iné než tu uvedené hodnoty, pre stanovenie daní alebo iných platieb, súvisiacich (aj) s emisiami CO2]. 

POKROK JE VŽDY
N A J L E P Š O U  C E S T O U  D O P R E D U .

P R V Á  T R I E D A
VO SVOJEJ VLASTNEJ TRIEDE.

Pohodlne sa oprite a relaxujte: Vďaka výbave Executive Lounge si ako pasažier 
vychutnáte cestovanie extra triedou. Sedadlo za miestom predného spolujazdca  
sa dá nastavovať mnohými rozličnými smermi a z operadla pred ním sa vysúva  
opierka pre nohy. Je len na vás, v akej polohe sa budete cítiť najkomfortnejšie.  

Spolu s veľkorysým priestorom pre nohy a unikátnym výhľadom na všetky strany  
dostávate záruku vždy úžasného zážitku z cestovania.



O Č A R Í
TAM, KDE INÍ LEN OSLOVIA.

Relaxácia je v BMW radu 7 vaším stálym spoločníkom.  
Výbava Executive Lounge vás pozve ponoriť sa do špičkovo  

kvalitných kožených sedadiel a natiahnuť si nohy, prípadne pracovať  
v exkluzívnej atmosfére. K dispozícii je aj BMW Touch Command, ktorý  
ponúka plne integrované ovládanie funkcií zábavy a rozličných nastavení  

zo zadných sedadiel. Ak si chcete vychutnať obzvlášť pokojnú jazdu,  
panoramatická sklenená strecha Sky Lounge vám navodí dokonalú  

náladu: Pomocou viac než 15 000 svetelných zdrojov vytvorí  
neopakovateľnú päťhviezdičkovú atmosféru.

OBJAVTE TO NAJLEPŠIE 
Z INTERIÉRU  
INTERAKTÍVNE V 3D.



Pokrok v pohybe – ako to dokazuje BMW ovládanie gestami. Táto inovácia, ako súčasť holistickej ovládacej koncepcie 
BMW, registruje konkrétne preddefinované gestá ruky. Napríklad pre reguláciu hlasitosti stačí otáčať ukazovákom. 

K dispozícii je aj dotyková funkcia displeja systému iDrive a nová generácia hlasového ovládania. Vďaka nej  
dokážete komunikovať s vozidlom prirodzenou rečou (vo svetových jazykoch) pomocou systému rozoznávania  

hlasu na báze externého spracovania. Či už chcete použiť telefón alebo rádio, vaše vyslovené želanie je príkazom. 
A to znamená maximálny komfort a najvyššiu možnú bezpečnosť. Podobné benefity ponúkajú aj predné svetlomety 
BMW Laserlight s Asistentom diaľkových svetiel.  Sú precízne, inteligentné a majú dosah až do 600 metrov, čo  

je dvojnásobok v porovnaní s konvenčnými prednými svetlometmi a stanovenie nového štandardu. 
BMW radu 7 – inteligencia inovatívnosti.

NECH PREHOVORIA
V A Š E  R U K Y .

OBJAVTE INOVATÍVNU 
TECHNOLÓGIU BMW LASERLIGHT  

INTERAKTÍVNE V 3D.



STAČÍ VYSTÚPIŤ
A  Z A P A R K O V A Ť .

Ak si to prajete, BMW radu 7 dokáže zaparkovať za vás – pomocou funkcie  
Diaľkovo ovládané parkovanie1. Stačí, ak postavíte vozidlo stredom oproti 

parkovaciemu miestu, vystúpite a použijete kľúč BMW Display Key, pomocou  
ktorého BMW na diaľku vmanévrujete aj do úzkeho priestoru – zvonku, mimo vozidla. 
Ďalším svetlým bodom je funkcia Welcome Light Carpet: Pri nastupovaní alebo 

vystupovaní osvetlí priestor veľa dverí elegantným „svetelným kobercom“,  
pre ozaj unikátny vzhľad.

1 Diaľkovo ovládané parkovanie nie je k dispozícii pre BMW 740e/Le iPerformance a BMW 740Le xDrive iPerformance.

OBJAVTE DIAĽKOVO  
OVLÁDANÉ PARKOVANIE 

V KRÁTKOM FILME.



BMW radu 7 stanovuje nové štandardy. A tak ako verzia s dlhým rázvorom, aj krátky variant je 
na prvý pohľad silnou osobnosťou. Jeho sebavedomý charakter zjednocuje kompetentnosť  

s dôslednosťou. Svojou priekopníckou technológiou vás podporí v každej situácii.  
A silnými zážitkami z jazdy aj cestovania píše novú definíciu dynamiky aj komfortu.

D E T A I L Y
SÚ ROZHODUJÚCE.



BMW radu 7 je obrazom dokonalosti. Vpredu obličky so širokým rámom a inteligentne  
tvarované kontúry svetlometov spolu zvýrazňujú široký postoj vozidla. Aj bočný profil upúta 

pozornosť nápadnými detailmi.  Jemne klesajúca línia strechy s dvojitou líniou lemu na bokoch 
vizuálne predlžujú karosériu a tvoria ojedinelú eleganciu. Ďalším zdôraznením sily osobnosti sú 

zadné partie so svetlami v tvare L, prvýkrát integrovanými do geometrie presklenia.   
Celkový výsledok: na pohľad ešte lákavejší charakter.

J A Z Y K  D I Z A J N U
S NEVŠEDNÝM AKCENTOM.



Interiér BMW radu 7 ponúka nadčasový luxus najvyššej úrovne. Vzadu zažijete bezkonkurenčnú 
atmosféru, inovatívnu výbavu a výnimočnú precíznosť spracovania. Dôkladne koordinované a presne 
pospájané povrchy s chrómovaným zdobením výrazne zvyšujú dojem kvality.  Dokonca aj ovládacie 

prvky systému BMW iDrive sú vizuálne lemované elegantnými a exkluzívnymi aplikáciami.  
BMW radu 7 – inšpirované dokonalosťou.

SPLNÍ
V Š E T K Y  Ž E L A N I A .



Š P I Č K O V Ý  V Ý K O N  
PODPORENÝ ELEGANCIOU.

BMW radu 7 obdivuhodným spôsobom potvrdzuje fakt, že maximálna elegancia a komfort sa navzájom nevylučujú  
s vynikajúcou dynamikou, ale ju dokonca dokážu zvýrazniť. Napriek množstvu štýlových dizajnových prvkov je to stále  

typické agilné BMW so špičkovým pohonom a výkonom. Či už si sadnete na luxusné zadné sedadlo,  
alebo priamo za volant, v každom prípade zažijete vrcholne ušľachtilú silu.



BMW EFFICIENT DYNAMICS: Nižšia spotreba. Viac radosti z jazdy.

BMW RADU 7 iPERFORMANCE: Najdynamickejší spôsob jazdy hybridom.

PODVOZOK: Pevný základ pre špičkový komfort a jazdnú dynamiku.

BMW PERSONAL COPILOT: Inteligentné asistenčné systémy vodiča.

BMW CONNECTED DRIVE: Digital Services a aplikácie.

TECHNOLÓGIA OSVETLENIA A BEZPEČNOSŤ:  
Optimálna ochrana vďaka najmodernejším inováciám BMW.

KOMFORT A ATMOSFÉRA: Najvyššia dimenzia relaxu.

 INOVÁCIE 
 A TECHNIKA.
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 BMW EfficientDynamics.
Nižšia spotreba. Viac radosti z jazdy.

BMW EfficientDynamics je priekopnícka stratégia, vyvinutá v BMW za účelom minimalizovať spotrebu paliva aj emisie,  
pri súčasnom zvýšení dynamiky a radosti z jazdy. Je to komplexný balík, ktorý zahŕňa pohonnú jednotku, energetický 
manažment a celkovú koncepciu vozidla – a je štandardom každého BMW. 

Okrem hliníka a ocele tvorí konštrukciu karosérie BMW radu 7 aj karbón (CFRP, plast vystužený uhlíkovými vláknami). Táto 
inovatívna kombinovaná konštrukcia je v danej triede vozidiel jedinečná a prináša zníženie hmotnosti až o 130 kg oproti 
predchodcovi. Zároveň prispieva – spolu s ďalšími dômyselne koordinovanými celkovými aj detailnými opatreniami na zníženie 
hmotnosti – k dokonalo vyváženému pomeru hmotnostného zaťaženia náprav 50:50, k novému štandardu torznej tuhosti  
a ešte nižšiemu ťažisku. Aký má toto všetko význam pre vás? Konštrukcia BMW EfficientLightweight tvorí ideálnu DNA pre 
maximálny komfort jazdy, zlepšený handling a agilitu, spolu so zníženou spotrebou paliva aj emisiami.  V skratke: BMW radu 7  
sa stáva jednoznačným lídrom vo sfére inovatívnej ľahkej konštrukcie. 

CARBON CORE.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
NIŽŠIA SPOTREBA. VIAC RADOSTI Z JAZDY.

1 Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 boli stanovené v súlade s procesom merania, definovaným EC smernicou 715/2007 vo verzii, platnej v čase typového schválenia. Údaje platia  
 pre vozidlá so štandardnou výbavou, vyrobené pre trh v Nemecku, uvedené intervaly predstavujú rozdiely, spôsobené použitím rozličných rozmerov pneumatík aj doplnkovou výbavou vo  
 vozidle a počas procesu konfigurácie sa môžu meniť. 
 Hodnoty stanovené podľa novej legislatívy WLTP boli spätne prispôsobené tak, aby boli porovnateľné s hodnotami podľa NEDC. [Pre tieto vozidlá môžu platiť iné než tu uvedené hodnoty,  
 pre stanovenie daní alebo iných platieb, súvisiacich (aj) s emisiami CO2]. Ďalšie informácie o spotrebe paliva a emisiách CO2 nájdete na stranách 66 | 67 alebo v cenníku.

Výnimočný pohon, ktorý splní všetky želania v oblasti dynamiky: Radový naftový 6-valec BMW TwinPower Turbo s objemom 
3,0 litra disponuje mimoriadnym výkonom, obdivuhodným nástupom ťahu, skvelými reakciami a nízkou spotrebou paliva. Spolu 
s ľahkou hliníkovou konštrukciou využíva aj priame vstrekovanie common-rail a dve turbodúchadlá s variabilnou geometriou turbíny. 
Tento agregát s výkonom 235 kW (320 k) z rodiny motorov BMW EfficientDynamics dosahuje v pásme od 1750 do 2250 otáčok 
pozoruhodný krútiaci moment až 680 Nm, ktorý prispeje k akcelerácii vozidla z 0 na 100 km/h iba za 5,2/5,3 sekundy. Použitie 
hliníka v konštrukcii jeho kľukovej skrine pomohlo udržať spotrebu na úrovni iba 5,9 – 6,1/6,0 – 6,3 l/100 km, pri emisiách CO2 len 
156 – 162/159 – 165 g/km1. Nízka hmotnosť je ale prínosná aj pre agilitu vozidla: Zníženie hmotnostného zaťaženia prednej nápravy 
garantuje dynamické jazdné vlastnosti typické pre BMW.

NAFTOVÝ RADOVÝ 6-VALEC TWIN POWER TURBO V BMW 740d/Ld xDrive.

Obličky Active Air Stream s aktívnymi vzduchovými klapkami predstavujú špičku aerodynamickej technológie. Keď nie je 
potrebný prísun chladiaceho vzduchu, elektricky ovládané klapky sa zatvoria. Vďaka tomu sa zníži odpor vzduchu, zlepší  
sa aerodynamika a následne poklesne spotreba paliva.

OBLIČKY ACTIVE AIR STREAM.
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 BMW radu 7 plug-in hybrid.

Technológia BMW eDrive kombinuje v modeloch BMW iPerformance to najlepšie z oboch svetov: čisto elektrickú jazdu s nulovými 
lokálnymi emisiami (napr. v meste), spolu s dynamickým štýlom a dlhším maximálnym dojazdom. Inteligentný manažment energie 
koordinuje interakciu medzi elektrickým a spaľovacím motorom tak, aby oba dosiahli svoju maximálnu efektivitu.

BMW 740e/Le je vybavené pohonnou koncepciou eDrive, ktorá spája lítium-iónovú vysokonapäťovú batériu, elektrický motor  
a inteligentný manažment energie. Pre najlepšiu možnú trakciu, optimalizovanú stabilitu a zvýšenú agilitu za každého počasia  
a na každej ceste využíva BMW 740Le xDrive iPerformance kombináciu vysoko efektívneho plug-in hybridného systému eDrive 
s inteligentným variabilným pohonom všetkých kolies xDrive. Táto silná pohonná konfigurácia so systémovým výkonom 240 kW 
(326 k) využíva benzínový štvorvalec BMW TwinPower Turbo s výkonom 190 kW (258 k), elektromotor s výkonom 83 kW (113 k) 
a lítium-iónovú vysokonapäťovú batériu s netto kapacitou 8,0 kWh. Zárukou efektívnej spolupráce benzínového a elektrického 
motora je systém inteligentného manažmentu energie. Elektrický motor môže poháňať vozidlo samostatne, alebo poskytuje 
podporu spaľovaciemu agregátu, v závislosti od potreby výkonu a aktuálneho stavu nabitia batérie. Počas jazdy s uvoľneným 
akcelerátorom a pri brzdení elektrický motor vo funkcii generátora premieňa kinetickú energiu vozidla na elektrickú, ktorou 
následne nabíja vysokonapäťovú batériu. Pri čisto elektrickej jazde má vozidlo dojazd približne do 45 km a maximálnu rýchlosť 
140 km/h. Kombinovaná spotreba paliva BMW 740e/Le iPerformance je 2,3 – 2,5 l/100 km, emisie CO2 sú na úrovni 51 – 57 g/km. 
Kombinovaná spotreba paliva BMW 740e/Le xDrive iPerformance je 2,8 – 2,9 l/100 km, emisie CO2 sú na úrovni 64 – 65 g/km.1, 2

BMW radu 7 plug-in hybrid.

Inovácie a Technika

1 Dojazd závisí od množstva rozličných faktorov. Predovšetkým sú to: osobný jazdný štýl  
 vodiča, charakter trasy, vonkajšia teplota, použitie kúrenia/klimatizácie a predklimatizácie. 
2 Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 boli stanovené v súlade s procesom merania,  
 definovaným EU smernicou 2007/715 vo verzii, platnej v čase typového schválenia. Údaje  
 platia pre vozidlá so štandardnou výbavou, vyrobené pre trh v Nemecku, uvedené intervaly  
 predstavujú rozdiely, spôsobené použitím rozličných rozmerov pneumatík aj doplnkovou  
 výbavou vo vozidle a počas procesu konfigurácie sa môžu meniť. Ďalšie informácie o spotrebe  
 paliva a emisiách CO2 nájdete na stranách 66 | 67 alebo v cenníku. 
3 Informácie o alternatívach, dostupných pre Slovensko, vám poskytne váš miestny autorizovaný  
 predajca BMW.

Lítium-iónová  
vysokonapäťová 

batéria

BMW 360° Electric. Zariadenia BMW i Wallbox umožňujú 
nabíjať BMW radu 7 iPerformance jednoducho a komfortne 
priamo na vašom domácom parkovacom mieste. Nabíjanie  
je k dispozícii aj na verejných nabíjacích staniciach alebo  
z bežnej domácej elektrickej zásuvky.

 

Elektrický 
motor

Benzínový 4-valcový motor 
BMW TwinPower Turbo 

Vozidlo sa dá nabíjať z domácej elektrickej zásuvky pomocou 
štandardne dodávaného nabíjacieho kábla, alebo z verejnej 
nabíjacej stanice káblom, ktorý je súčasťou ponuky BMW príslu-
šenstva. Navigačný systém a aplikácia BMW ConnectedDrive 
poskytnú vodičovi informácie o mieste a dostupnosti nabíja-
cích staníc, kde je nabíjanie možné napríklad pomocou karty 
ChargeNow3.

 Štandardná výbava   Príslušenstvo

Digital Charging Service3 sú plne automatické služby pre nabíjanie vášho vozidla BMW i alebo BMW i Performance v tom najlepšom  
a najvýhodnejšom čase. Môžete sa spoľahnúť na to, že vaše vozidlo bude včas nabité pre vašu najbližšiu cestu. Stačí zadať čas vášho 
odchodu, elektrické tarify a služby Digital Charging Service sa postarajú o zvyšok. Obdobie platnosti sú tri roky.

Nasadnite do príjemne vykúreného interiéru v zime a vychutnajte si jeho chladivé osvieženie v lete. Postará sa o to BMW 
predklimatizácia. Vďaka elektrickému kompresoru chladenia a beznádržovému elektrickému ohrievaču sa mimoriadne tichá 
automatická klimatizácia dokáže zapnúť aj bez bežiaceho motora a v predstihu prispôsobiť teplotu v interiéri vašej osobnej 
preferencii. Pre každý deň v týždni je možné naprogramovať tri rozličné časy odjazdu. Pol hodinu pred plánovaným odchodom 
inteligentný riadiaci systém aktivuje kúrenie, chladenie a ventiláciu s cieľom dosiahnuť želanú teplotu. Ovládanie je možné  
systémom iDrive vo vozidle, alebo pohodlne na diaľku pomocou kompatibilného smartfónu s aplikáciou BMW Connected. 
Vďaka tomu prežijete leto s chladnou hlavou a zimu s čistými oknami.

Predklimatizácia.

Digital Charging Service.
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 Podvozok.
 Pevný základ pre viac komfortu a dynamiky. 

Bohatý arzenál inovatívnych technológií v BMW radu 7 sa postará o to, aby ste si intenzívne užili každú jednu jazdu. Množstvo 
prvkov je navzájom inteligentne prepojených, čo vám umožní vychutnať si jazdné pôžitky s maximálnou bezpečnosťou. 

Executive Drive Pro1 je riadiaci systém podvozka, ktorý kombinuje výnimočný komfort jazdy s dynamickým charakterom 
a ovládateľnosťou. Aktívna stabilizácia, po prvýkrát na elektromechanickej báze, potláča nakláňanie karosérie na rovinkách aj  
v zákrutách na minimum. Základom systému sú aktívne stabilizátory na oboch nápravách, ktoré sú počas jazdy neustále 
v činnosti. Komfort pruženia ešte zlepšuje aj Dynamické riadenie tlmičov, spolupráca s navigačným systémom, analýza 
jazdného štýlu a príprava podvozka na podmienky na ceste, v predstihu zachytené kamerou.

EXECUTIVE DRIVE PRO.

1 Executive Drive Pro nie je k dispozícii pre BMW 740e/Le iPerformance a BMW 740Le xDrive iPerformance.
2 K dispozícii ako štandard.

Inteligentný systém pohonu všetkých kolies BMW xDrive sa prispôsobí aj tým najnáročnejším povrchom cesty a vždy zabez-
pečí vynikajúcu trakciu. Spolupráca xDrive a Dynamickej kontroly stability (DSC) sa postará o dokonalo bezpečnú jazdu. Senzory 
systému DSC umožnia pohonu xDrive rýchlo a flexibilne meniť rozdelenie pohonu medzi nápravy, s cieľom predísť pretáčavosti  
aj nedotáčavosti, teda zaistiť dokonalú smerovú stabilitu. Okrem toho sa postará aj o rýchlu a bezpečnú akceleráciu aj na strmých 
a klzkých povrchoch. Samotné DSC musí vďaka tomu zasahovať iba v kritických prípadoch. BMW xDrive kombinuje všetky výho-
dy pohonu všetkých kolies – trakciu, smerovú stabilitu a bezpečnosť – s klasickou BMW agilnosťou.

Režim Adaptive2 je inteligentná a interaktívna funkcia Ovládača jazdného zážitku. Režim Adaptive ovplyvňuje Dynamické 
riadenie tlmičov, prevodovku Steptronic a riadenie, pričom neustále prispôsobuje nastavenia aktuálnej jazdnej situácii. Keď  
je režim Adaptive aktívny, systém berie do úvahy množstvo faktorov ako napríklad zopnutie kickdown spínača, pohyby volantom 
a nastavenia systému udržiavania rýchlosti, spolu s individuálnym vodičským štýlom. Okrem toho sa systém tiež spolieha na 
interakciu s navigáciou v reálnom čase, ktorú využíva napríklad na zaradenie správneho prevodu už v predstihu pred vjazdom  
do zákruty. Okrem režimu Adaptive môže vodič zvoliť aj režimy SPORT, COMFORT alebo ECO PRO.

Adaptívny podvozok umožňuje ideálne prispôsobovať charakteristiku tlmenia každej jazdnej situácii, pre zvýšenie komfortu  
pruženia aj dynamiky. Okrem štandardného režimu COMFORT, optimalizovaného pre komfortnú jazdu, ponúka aj režim 
SPORT s dynamicky tuhším nastavením tlmičov.

Integrálne aktívne riadenie kombinuje podporu, založenú na variabilnom pomere riadenia prednej nápravy, s natáčaním kolies 
zadnej nápravy. Pri nižších rýchlostiach sa zadné kolesá natáčajú opačne než predné, čo výrazne zvyšuje agilitu a manévrovacie 
schopnosti. Od rýchlosti cca. 60 km/h sa zadné kolesá natáčajú v rovnakom smere ako predné, čím sa zvyšuje stabilita aj komfort jazdy.

Vzduchové odpruženie oboch náprav garantuje hladkú a komfortnú jazdu, pričom sa zároveň postará o skvelú dynamiku. 
Vozidlo zároveň dokáže meniť svoju svetlú výšku. Na rozdiel od klasického oceľového odpruženia využíva tento systém gumové 
bloky, naplnené vzduchom. Tlak v týchto blokoch sa udržiava na konštantnej hodnote, bez ohľadu na zaťaženie vozidla. V jazd-
nom režime SPORT zníži pruženie svetlú výšku vozidla o 10 mm, podobne ako pri rýchlej jazde v režime COMFORT. Okrem 
toho je možné podvozok zvýšiť o 20 mm pomocou samostatného tlačidla. Na túto výšku sa dá vozidlo nastaviť v ktoromkoľvek 
jazdnom režime, do maximálnej rýchlosti približne 35 km/h. Pri prekročení tejto hodnoty sa podvozok opäť automaticky spustí.
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BMW Personal CoPilot 
Podpora pre vaše rozhodnutia.

Vychutnajte si najvyšší komfort a maximálnu bezpečnosť s BMW Personal CoPilot. Jazda, parkovanie, viditeľnosť, pre všetky 
prípady obsahuje BMW Personal CoPilot asistenčné systémy, ktoré vás spoľahlivo podporia vtedy, keď to potrebujete. 
Najmodernejšie technológie, napríklad radarové, ultrazvukové a kamerové senzory, spoľahlivo sledujú okolie vozidla a tvoria 
základ inteligentných asistenčných systémov vodiča. Či už ich aktivujete v prípade potreby vy, alebo sú tichými núdzovými 
strážcami v pozadí, asistenčné systémy BMW Personal CoPilot zvýšia komfort a bezpečnosť každej vašej jazdy v BMW.

Všestranné asistenčné systémy, združené v štandardnom balíku výbavy Driving Assistant a doplnkovom balíku výbavy Driving 
Assistant Plus, inteligentne využívajú senzory zabudované vo vozidle, s cieľom maximálne zvýšiť komfort a bezpečnosť jazdy  
v BMW radu 7. Asistent riadenia a kontroly jazdného pruhu vrátane Asistenta pre zhustenú premávku sa dá aktivovať na podporu 
vodiča pri monotónnych dopravných situáciách. Systém pri rýchlosti jazdy do 210 km/h na každom povrchu poskytne podporu 
riadenia a udržiava vozidlo v strede jazdného pruhu. Podpora riadenia je k dispozícii s Aktívnym systémom udržiavania rýchlosti 
aj bez neho. Aj ďalšie systémy z výbav Driving Assistant a Driving Assistant Plus výrazne zvyšujú komfort jazdy.  Patria sem 
napríklad Varovanie pred premávkou zboku alebo Asistent udržiavania jazdného pruhu s aktívnou ochranou pred bočným  
nárazom, pre unikátne pôžitky z jazdy a príjemný pocit z bezpečnosti.  Vychutnajte si tie najpokrokovejšie technológie – vo 
vašom BMW radu 7.

DRIVING ASSISTANT A DRIVING ASSISTANT PLUS.

Inovácie a Technika

BMW Personal CoPilot asistenčné systémy vodiča zvyšujú nielen bezpečnosť, ale aj komfort a praktickosť jazdy.  
Inteligentné technológie odbremenia vodiča a minimalizujú hrozby v premávke. BMW Personal CoPilot vás presvedčí o tom,  
že asistenčné systémy v BMW radu 7 dokážu byť ozaj užitočné.

1 Diaľkovo ovládané parkovanie nie je k dispozícii pre BMW 740e/Le iPerformance a BMW 740Le xDrive iPerformance. Diaľkovo ovládané parkovanie si vyžaduje ďalšiu doplnkovú výbavu. 
2 Zobrazenie BMW Head-Up displeja nemusí byť plne viditeľné pri použití polarizačných slnečných okuliarov. Obsah zobrazenia závisí od výbavy. Pre použitie displeja je potrebná ďalšia  
 doplnková výbava. 

Diaľkovo ovládané parkovanie1 umožňuje vodičovi pohodlne vystúpiť a použiť diaľkové ovládanie na to, aby sa vozidlo 
samočinne zaparkovalo do tesnej garáže alebo zacúvalo na úzke parkovacie miesto. Diaľkovo ovládané parkovanie je jednou  
z funkcií, ktoré poskytuje vodičovi kľúč BMW Display Key.

Doplnkový plnofarebný BMW Head-Up displej2 premieta všetky pre jazdu relevantné údaje priamo do zorného poľa vodiča  
s cieľom zvýšiť jeho koncentráciu na premávku pred vozidlom. K zobrazeným informáciám patrí napríklad aktuálna rýchlosť jazdy, 
navigačné pokyny, rýchlostné limity, zákazy predbiehania a kontakty z telefónneho adresára či položky zo zoznamov zábavy.
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BMW ConnectedDrive
Spojenie s technológiou zajtrajška.

BMW ConnectedDrive so svojimi rozmanitými asistenčnými systémami má pre vás vždy pripravené riešenie. K nim sa 
pridávajú aj služby a aplikácie ConnectedDrive Services & Apps, ktoré ponúkajú vodičovi slobodu vďaka spojeniu  
s vozidlom a vonkajším svetom, mnohými rozličnými spôsobmi. Priamo na cestách vám poskytnú informácie, umožnia  
použiť telefón, prijímať a odosielať e-maily a vo všeobecnosti zostať v dokonalom kontakte aj vo vozidle. 

1 Induktívne bezdrôtové nabíjanie spĺňa štandardy Qi a umožňuje dobíjanie kompatibilných mobilných telefónov v bočnej priehradke na smartfóny v stredovej konzole. Pre zariadenia, ktoré  
 nespĺňajú bezdrôtový štandard Qi, sú k dispozícii špeciálne nabíjacie puzdrá v ponuke Originálnych BMW dielov a príslušenstva.
2 Predpokladaná dostupnosť na Slovensku je od novembra 2018.

BMW ovládanie gestami vám umožní regulovať určité funkcie 
jednoduchými gestami, ako je napríklad „odmávnutie“ alebo 
„ukázanie prstom“ a dokáže ich využiť napríklad na nastavenie 
hlasitosti alebo prijímanie či odmietanie telefonických hovorov. 

BMW OVLÁDANIE GESTAMI.

Doplnkový BMW Touch Command je tablet so 7-palcovým 
displejom, integrovaný do zadnej stredovej lakťovej opierky.  
Je pripojený k systémom vozidla a ponúka komplexné možnosti 
nastavovania a ovládania. Pomocou tabletu dokážete napríklad 
nastavovať zadné sedadlá aj sedadlo predného spolujazdca. 
Ovládať sa dá aj klimatizácia, ventilácia a vyhrievanie sedadiel, 
interiérové a ambientné osvetlenie alebo rolety pre strešné 
okno, zadné bočné okná a zadné sklo. K dispozícii je aj prístup  
k funkciám zábavy.

BMW TOUCH COMMAND.

Balík mobilnej kompatibility vrátane bezdrôtového nabíjania telefónu1 a bezdrôtového prípojného bodu Wi-Fi hotspot2 vás udrží 
v dokonalom kontakte s ľuďmi a udalosťami, na ktorých vám najviac záleží. Každá funkcia bola vyvinutá s cieľom zintenzívniť váš 
jazdný zážitok. Základom pre všetky inteligentné služby je výbava ConnectedDrive Services, ktorá zahrnie vodiča množstvom 
informácií, zábavy a praktickej pomoci priamo na cestách. Patria sem okrem iného spravodajský servis, online vyhľadávanie alebo 
kancelárske funkcie. 

BMW ConnectedDrive Store2 vám umožní objednať si zvolené služby a aplikácie presne podľa vášho želania, kedykoľvek 
a odkiaľkoľvek. Služby a aplikácie si môžete zadovážiť aj po kúpe vozidla. Navyše, dĺžka trvania určitých služieb sa dá meniť 
podľa potreby. Vďaka tomu ich viete využiť napríklad iba v dovolenkovom období. 

Concierge Service2 je pre vás k dispozícii vtedy keď to potrebujete a nikdy vás nesklame – 24 hodín denne a 365 dní v roku. 
Doma aj v zahraničí. Operátor telefonického centra vám pomôže s otázkami, želaniami alebo potrebami, ktoré by ste mohli mať 
počas jazdy. Chcete vedieť, aké je počasie v cieli vašej cesty, alebo kde nájdete dobrú kávu so sebou, prípadne si prajete 
rezervovať hotel prostredníctvom nášho rezervačného partnera HRS? Vôbec žiaden problém. Concierge Service nájde riešenie 
pre každú vašu potrebu. Výsledkom je vaša vždy spoľahlivá navigácia a aktuálna informovanosť. Váš operátor telefonického 
centra vás dokáže upozorniť na zmenu odletu, pomôže vám nájsť najbližšiu nočnú pohotovostnú lekáreň, alebo najlepšie miesto 
pre spontánny pracovný obed s obchodnými partnermi. Správnu odpoveď na každú otázku máte na dosah ruky – presne na 
mieru vašich individuálnych požiadaviek. To vám umožní plne sa sústrediť na jazdu. Každý cieľ, ktorý pre vás Concierge Service 
nájde, sa na požiadanie dá automaticky odoslať do navigačného systému vášho vozidla. A vďaka SIM karte inštalovanej  
vo vozidle sa zaobídete bez ďalších nákladov na služby mobilnej komunikácie. Obdobie platnosti sú tri roky.



40 | 41

Technológia osvetlenia a bezpečnosť.  
Optimálna ochrana s najnovšími inováciami BMW. 

BMW radu 7 je plné špičkovej technológie, na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť. Dokonalý handling a inovatívna výbava sú  
samozrejmosťou a podporia vás správnym spôsobom v každej situácii. To znamená, že sa môžete cítiť na ceste bezpečne  
za každých podmienok. 

Inovácie a Technika

V laserovom režime diaľkových svetiel predĺži doplnkový systém BMW Laserlight ich dosah až do 600 metrov, čiže takmer  
na dvojnásobok v porovnaní s konvenčnými diaľkovými svetlami. Pomocou tejto novej technológie predných svetlometov  
zvyšuje BMW Laserlight bezpečnosť a zlepšuje výhľad na cestu v noci. Výbava obsahuje LED technológiu pre tlmené svetlá  
a LED technológiu s laserovým modulom pre diaľkové svetlá. Extrémne jasné a silné svetlo technológie BMW Laserlight  
svojou intenzitou výrazne prekoná konvenčné svetelné zdroje. Predné svetlomety s technológiou BMW Laserlight spoznáte 
podľa modrého zdobenia a nápisu „BMW Laserlight“. Balík BMW Laserlight obsahuje aj LED parkovacie svetlá, LED denné 
svetlá, LED smerovky, LED odbočovacie svetlá, Adaptívne predné svetlomety a BMW Selective Beam (asistent diaľkových 
svetiel proti oslneniu).

BMW LASERLIGHT.

BMW Night Vision s rozoznávaním osôb zobrazí osoby 
alebo väčšie zvieratá na displeji systému iDrive ako termálny 
obraz a osvetlí ich funkciou Dynamic Marker Light z predných 
svetlometov. Varovná funkcia, ako súčasť systému, sa aktivuje 
automaticky pri štarte vozidla, bez ohľadu na to, aký režim  
zobrazenia je zvolený na displeji.

Active Protection upozorní vodiča, ak u neho zaznamená 
známky únavy, v kritických situáciách aktivuje preventívne 
opatrenia a po nehode zastaví vozidlo aktivovaním bŕzd.

 

 

 

Driving Assistant Plus obsahuje aj Asistenta udržiavania 
jazdného pruhu s aktívnou ochranou pred bočnou 
kolíziou. Táto funkcia aktívne zasahuje do riadenia s cieľom 
zabrániť vozidlu v neúmyselnom vybočení z jazdného pruhu, 
alebo v kolízii s objektmi po stranách vozidla. 

Zadný varovný systém pred premávkou zboku1  
a Zadný predkolízny systém1 z balíka Driving Assistant vás 
upozornia na prichádzajúce vozidlá pri zlom výhľade a slabej 
viditeľnosti. Vozidlá za vami varuje pred potenciálnou kolíziou 
aktivácia všetkých vašich smeroviek. 

Zatiaľ čo Kolízne varovanie s plnou aktiváciou bŕzd  
v meste1 odhaľuje vozidlá, Varovanie pred chodcami1 
reaguje na osoby na vozovke. V prípade hrozby sa brzdy 
pripravia do pohotovostného režimu a ak je riziko kolízie  
už akútne, systém aktivuje plný brzdný výkon. 

Pri rýchlostiach nad 70 km/h Varovný systém opustenia 
jazdného pruhu1 reaguje na značenie na vozovke a upozorní 
vodiča na prípadné neúmyselné vybočenie z jazdného pruhu, 
vibráciami vo volante. Ak sa v mŕtvom uhle vášho BMW ocitne 
iné vozidlo, Varovný systém zmeny jazdného pruhu1 
signalizuje riziko vodičovi okrem vibrujúceho volantu aj 
blikajúcim symbolom na vonkajšom spätnom zrkadle.

 Štandardná výbava   Doplnková výbava 1 Súčasť balíkov výbavy Driving Assistant a Driving Assistant Plus.
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Komfort a atmosféra.  
Relaxácia na najvyššej úrovni.

Každý, kto nasadne do BMW radu 7, zažije maximálny komfort. Všade navôkol sú tie najkvalitnejšie materiály, dokonalo majstrovsky 
spracované, na pohľad aj na dotyk. Sú tu tiež inovácie, ktoré sľubujú pôžitok pri každej jazde a v exkluzívnej atmosfére.  Pohodlne sa 
oprite a objavte, aké pohodové môže byť cestovanie. 

1   K dispozícii iba pre BMW radu 7 s dlhým rázvorom. 
2  Roletky pre zadné bočné okná, vrátane ambientných svetelných prvkov a roleta pre zadné okno sú doplnkovou výbavou.  

Zadná roleta je štandardnou výbavou pre BMW radu 7 s dlhým rázvorom.

Panoramatická sklenená strecha Sky Lounge1 dopraje pasažierom otvorený výhľad na nebo vo dne aj v noci. Množstvo svetla, 
ktoré vpúšťa do interiéru, vytvára pocit veľkorysého otvoreného priestoru. K dispozícii sú aj rozličné roletky2, ktoré poskytujú  
príjemné zatienenie pred ostrým priamym slnkom. Zadné okno aj zadné bočné okná sú vybavené roletkou2 s elektrickým 
ovládaním a k nej pridávajú zadné dvere pre vylepšenie atmosféry aj ambientné svetelné prvky1. Keď je vonku tma, panorama-
tická sklenená strecha dokáže vytvoriť očarujúcu atmosféru luxusného salónika prostredníctvom dizajnu, zloženého z viac než 
15 000 svetelných prvkov. Na výber máte niektorú zo šiestich farieb interiérového ambientného osvetlenia. Strecha ponúka aj 
viaceré možnosti vetrania vďaka funkcii nadvihnutia a odsunutia prednej časti. K tomu sa pridáva automaticky výsuvný veterný 
deflektor, ktorý chráni pasažierov pred prievanom počas jazdy.

PANORAMATICKÁ SKLENENÁ STRECHA SKY LOUNGE.

Executive Lounge1 ponúka najvyšší možný komfort na mieste za sedadlom predného spolujazdca. Samotné sedadlo disponuje 
masážnou funkciou s rozličnými možnosťami nastavenia pre výnimočný relax a príjemné cestovanie. Pre dosiahnutie maximál-
neho priestoru pre nohy sa sedadlo predného spolujazdca dá posunúť celkom dopredu a jeho operadlo aj s opierkou hlavy 
sklopiť. K tomu sa pridáva elektricky výklopná opierka pre nohy na zadnej strane sedadla predného spolujazdca, čo v súčte 
prináša zadnému pasažierovi na tejto strane mimoriadne komfortnú pozíciu sedenia. K dispozícii je tu aj sklápací stolík, tablet 
BMW Touch Command integrovaný do nabíjacieho portu v zadnej stredovej lakťovej opierke a zábavný systém pre zadné 
sedadlá Experience. Toľko možností – a všetky sú k dispozícii iba pre vás.

EXECUTIVE LOUNGE.



VÝBAVA: Design Pure Excellence, M Šport balík a BMW Individual, to najlepšie z výbavy, 
kolesá a Originálne BMW príslušenstvo. 

FARBY: Exteriérové a interiérové farebné svety.

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

BMW SERVIS: BMW Service, BMW Financial Services a BMW Experience.

 INDIVIDUALITA  
 A ROZMANITOSŤ.



 BMW RADU 7 SEDAN.

1 Tu zobrazené s doplnkovými prednými svetlometmi BMW Laserlight.

46 | 47 Výbava

BMW 730d1 s doplnkovou vonkajšou farbou metalíza Arctic Grey s briliantovým efektom 
a doplnkovými 20-palcovými kovanými diskami kolies z ľahkej zliatiny BMW Individual V-Spoke 
style 649 I Bicolour so zmiešanými runflat pneumatikami.

[ 01 ] Galvanizované ozdobné prvky na ovládaní rádia a klimatizácie, ako aj na tlačidlách 
štandardného čierneho koženého multifunkčného volantu, spolu s najvyššou kvalitou 
spracovania, dávajú kokpitu punc jedinečnosti.

[ 02 ]

01

02

Klasicky elegantný dizajn: doplnkové zadné komfortné sedadlá čalúnené doplnkovou 
exkluzívnou kožou Nappa Zagora Beige, v kombinácii s interiérovými obkladovými lištami 
Fineline vo vysokolesklom drevenom spracovaní. 

BMW radu 7 s doplnkovou vonkajšou farbou metalíza Jatoba a doplnkovými 
19-palcovými diskami z ľahkej zliatiny Double-spoke style 630, rozmer 8,5 J x 19,  
s pneumatikami 245/45 R19.

[ 04 ]

[ 03 ] 19-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny V-spoke style 620. Disky: 8,5 J x 19. Pneumatiky: 
245/45 R19 (doplnková výbava).
[ 05 ]

20-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny V-spoke style 628 Bicolour so zmiešanými  
runflat pneumatikami. Vpredu disky 8,5 J x 20 a pneumatiky 245/40 R20. Vzadu disky 10 J x 20  
a pneumatiky 275/35 R20 (doplnková výbava).

[ 06 ]

03

04 05

06



DESIGN PURE EXCELLENCE.

Design Pure Excellence – výbava interiéru1: 
 
 Športový kožený volant
 Strop v exkluzívnom spracovaní Alcantara Ivory White, Canberra Beige  
 alebo Mocha
 Rozšírené drevené aplikácie: Rukoväte na strope s drevenou intarziou,  
 držiak nápojov v zadnej stredovej konzole a výstupné otvory zadných pásov
 Zadné koberčeky s vysokým vlasom
 Ambientné osvetlenie

Design Pure Excellence – výbava exteriéru1: 
 
 Predný nárazník so špecifickými dizajnovými prvkami v chrómovanom  
 spracovaní a unikátnou geometriou mreže vo vzduchových vstupoch
 Zadný nárazník so špecifickými dizajnovými prvkami  
 v chrómovanom spracovaní
 Koncovky výfuku v chrómovanom spracovaní
 Špeciálny dizajn bŕzd so strmeňmi v eloxovanom spracovaní Silver  
 a s označením BMW
 Hmlové svetlomety
 Ambientné osvetlenie

 Štandardná výbava   Doplnková výbava
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03 

01 

02  04 

1 Design Pure Excellence a M Šport balík sa dajú dokonalo skombinovať s výbavou BMW Individual Collection (viac informácií na strane 52 | 53). 
2 Tu zobrazené s doplnkovými svetlometmi BMW Laserlight.
3 Dizajnové prvky v spracovaní Chrome Dark a koncovky výfuku v spracovaní Chrome Dark sú k dispozícii pri voľbe vysokolesklých prvkov BMW Individual Shadow Line. 

BMW 730d2 s výbavou Design Pure Excellence a doplnkovou vonkajšou farbou 
metalíza Magellan Grey.

Sofistikované, pritom však decentné detaily, vrátane drevených aplikácií na výstupných 
otvoroch zadných pásov, rukovätí na strope a držiaka nápojov v zadnej stredovej konzole,  
vytvárajú výrazne exkluzívny dojem. Tu zobrazené sú doplnkové drevené interiérové lišty  
Ash Grain Chestnut s drevenou intarziou.

20-palcové disky z ľahkej zliatiny W-spoke style 646, vysokolesklé, so zmiešanými 
runflat pneumatikami. Vpredu: 8,5 J x 20 / 245/40 R20. Vzadu: 10 J x 20 / 275/35 R20.

[ 01 | 03 ]

[ 02 ]

[ 04 ]

M ŠPORT BALÍK.

M Šport balík – výbava interiéru1: 
 
 M prahové lišty (osvetlené) a M opierka pre nohu vodiča
 Komfortné predné sedadlá, vrátane masážnej funkcie, čalúnené kožou  
 Dakota Black s čiernym M lemovaním; k dispozícii sú aj ďalšie čalúnenia
 Športový kožený volant
 M-špecifické pedále
 Prevodovka Steptronic Sport
 BMW Individual strop Anthracite alebo doplnkovo Alcantara Anthracite
 Drevené interiérové lišty Fineline Black s metalickým efektom, vysokolesklé;  
 k dispozícii sú aj ďalšie lišty
 Ambientné osvetlenie s variabilnými farbami
 Kľúč od vozidla s exkluzívnym označením M
 
M Šport balík – výbava exteriéru1: 
 
 M aerodynamický balík s predným nástavcom, bočnými prahovými  
 nástavcami a zadným nástavcom s vložkou difúzora v metalíze Dark Shadow
 19-palcové M disky z ľahkej zliatiny Double-spoke style 647 M so  
 zmiešanými pneumatikami alebo doplnkové 20-palcové M disky z ľahkej  
 zliatiny Double-spoke style 648 M so zmiešanými pneumatikami
 LED hmlové svetlomety
 M označenie na bokoch
 Koncovky výfuku v spracovaní Chrome Silver alebo Chrome Dark3

 Exkluzívne vonkajšie metalické laky Carbon Black alebo Singapore Grey;  
 k dispozícii sú aj ďalšie farby
 Špecifické dizajnové prvky v spracovaní Chrome Silver alebo Chrome Dark3

03 

04 

01 

02 

BMW 740d xDrive s M Šport balíkom, doplnkovou vonkajšou farbou metalíza Mine-
ral White a vysokolesklými prvkami Shadow Line.

Štandardná 8-stupňová prevodovka Steptronic Sport vrátane radiacich pádiel na  
športovom koženom volante zaručí maximálnu dynamiku aj komfort radenia.

20-palcové M disky z ľahkej zliatiny Double-spoke style 648 M Bicolour, so zmiešanými 
runflat pneumatikami. Vpredu: 8,5 J x 20 / 245/40 R20. Vzadu: 10 J x 20 / 275/35 R20.

[ 01 | 03 ]

[ 02 ]

[ 04 ]



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

Iba vtedy je to luxus, keď to poviete vy. BMW Individual Collection ponúka takmer neobmedzený 
 repertoár možností ako uskutočniť váš sen v BMW radu 7. Vyberte si zo špeciálnych lakov, ručne spracovanej  

kože, interiérových líšt a ďalšej doplnkovej výbavy. Všetko je samozrejme v najvyššej kvalite a s rozmanitou farebnou  
paletou, vďaka čomu môžete zvýšiť štandard exkluzivity a estetiky na úroveň, ktorá korešponduje s vašimi osobnými  

želaniami. BMW Individual Collection je bez pochyby úchvatná kolekcia. Ak však hľadáte ešte vyššiu úroveň  
individualizácie a máte špecifické požiadavky, k dispozícii sú služby manufaktúry BMW Individual  

s neprekonateľným majstrovstvom ručnej výroby. BMW Individual – luxus definovaný vami.

B M W  I N D I V I D U A L .
VYJADRENIE OSOBNOSTI.



BMW Individual spĺňa najnáročnejšie štandardy, pričom vám zároveň umožní dosiahnuť pozoruhodne  
individuálny imidž. Očarí vás celkovou estetickou harmóniou a dokonalo spracovanými materiálmi najvyššej  

kvality. Jedným z dobrých príkladov je jemné celokožené čalúnenie BMW Individual Merino, vytvorené z bezchybných  
surovín. K ďalším patria napríklad strop BMW Individual Alcantara, interiérové obkladové lišty Piano Finish Black alebo  

kožený volant s aplikáciou v tom istom spracovaní ako lišty. Vonkajšia metalická farba BMW Individual Almandine  
Brown s atraktívnymi odleskmi vďaka špeciálnej pigmentácii je rovnako obdivuhodná. V kombinácii  

s nápadnými 20-palcovými diskami kolies z ľahkej zliatiny v dvojfarebnom spracovaní  
je stelesnením dokonalosti BMW Individual po každej stránke, zvnútra aj zvonku.

B M W  R A D U  7 .
INŠPIROVANÉ BMW INDIVIDUAL.

ZAŽITE EXKLUZIVITU   
 BMW INDIVIDUAL   
 V KRÁTKOM FILME. Dokonalá harmónia BMW Individual metalízy Almandine Brown v kombinácii 

s 20-palcovými diskami z ľahkej zliatiny V-spoke style 649 I. Disky sú kované 
a majú dvojfarebnú povrchovú úpravu pre exkluzívny vzhľad. BMW Individual 
celokožené čalúnenie Merino a strop Alcantara Tartufo, interiérové lišty 
Piano Finish Black a BMW Individual chladiaci box, integrovaný za zadnou 
stredovou konzolou.
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1 Štandardná výbava pre BMW 750d/750Ld xDrive. 
2 Prešívanie na sedákoch a operadlách je k dispozícii iba v kombinácii s rozšíreným koženým čalúnením Nappa.
3 Zobrazenie BMW Head-Up displeja nemusí byť plne viditeľné pri použití polarizačných slnečných okuliarov. Obsah zobrazenia závisí od výbavy. Pre použitie displeja je potrebná ďalšia doplnková výbava. 
4 Induktívne bezdrôtové nabíjanie spĺňa štandardy Qi a umožňuje dobíjanie kompatibilných mobilných telefónov v bočnej priehradke na smartfóny v stredovej konzole. Pre zariadenia, ktoré nespĺňajú bezdrôtový štandard Qi,  
 sú k dispozícii špeciálne nabíjacie puzdrá v ponuke Originálnych BMW dielov a príslušenstva.

Masážna funkcia zadných sedadiel zvyšuje príjemný 
pocit zo sedenia pomocou cielenej aktivácie a uvoľňovania 
svalov. 

Balík Ambient Air zapĺňa interiér nevtieravou vôňou  
a disponuje aj funkciou ionizácie vzduchu. Na výber je osem 
vôní, každá vytvorená špeciálne pre toto vozidlo.

[ 01 ] Komfortné sedadlá vodiča a predného spolujazdca1, 2 
sa dajú elektricky nastavovať vo viacerých smeroch, pre 
dokonalú pozíciu sedenia a relax aj pre dlhú jazdu.

[ 03 ] BMW Display Key zobrazuje rozličné informácie o stave 
vozidla a umožní ovládanie jeho vybraných funkcií pomocou  
integrovaného dotykového displeja. To umožňuje riadiť 
systémy ako napríklad nezávislé kúrenie prostredníctvom 
diaľkového ovládania v kľúči.

[ 05 ]

Automatická klimatizácia so 4-zónovou reguláciou 
umožňuje samostatné ovládanie vodičovi, prednému 
spolujazdcovi a ľavému aj pravému zadnému pasažierovi. 
Predná ovládacia jednotka má plnofarebný displej.

[ 04 ][ 02 ]

TO NAJLEPŠIE Z VÝBAVY.

Navigačný balík ConnectedDrive obsahuje navigačný 
systém Professional s dotykovým displejom, mobilnú konektivitu 
s bezdrôtovým nabíjaním, Concierge Service8, RTTI8, WiFi 
Hotspot5, 8, Remote Services8, BMW Online a alarm.

5 Wi-Fi hotspot umožňuje vo vozidle použitie internetu s najvyšším štandardom LTE. Použitie internetu môže byť spojené s poplatkami.
6 Chladiaci box zmenší objem batožinového priestoru cca. o 50 litrov.
7 Nie je k dispozícii pre BMW 740e/Le iPerformance a BMW 740Le xDrive iPerformance.
8 Predpokladaná dostupnosť na Slovensku je od novembra 2018. 

Telefonovanie s bezdrôtovým nabíjaním4 poskytuje 
okrem iného univerzálny bezdrôtový nabíjací port, rozhrania 
Bluetooth, USB, NFC a balík Bluetooth Office.

Odnímateľný elektrický chladiaci box BMW Individual7 je 
integrovaný v operadle zadného sedadla a má objem 15 litrov6, 
je dostatočný pre dve väčšie fľaše a jednu menšiu fľašu alebo 
plechovku.

10 

11  13 
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09 
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[ 12 ][ 09 ]

[ 08 ]

06 

Plnofarebný BMW Head-Up displej3, premieta všetky 
údaje, relevantné pre jazdu, do zorného poľa vodiča. 
Zobrazenie je o 70% väčšie než pri predošlej verzii.

BMW ovládanie gestami, nový doplnok k prvku iDrive 
Touch Controller, umožňuje ovládanie určitých funkcií 
pohybom ruky.

[ 06 ]

[ 07 ]

iDrive Touch Controller (súčasť navigačného systému 
Professional) ponúka intuitívne ovládanie prostredníctvom 
dotykovej plochy.

Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound systém 
disponuje výkonom 1400 W a celý interiér zaplní zvukom 
štúdiovej kvality.

[ 10 ]

[ 11 ]

Balík tepelného komfortu zohreje veniec volantu aj 
sedadlá na príjemnú teplotu pre viac pohodlia počas 
chladných dní. 

[ 13 ]

 Štandardná výbava   Doplnková výbava



BMW Touch Command predstavuje plne integrované 
možnosti ovládania, od komfortných funkcií zadných sedadiel 
až po zábavu.

TO NAJLEPŠIE Z VÝBAVY.

[ 01 ]

1 Tu zobrazené je ambientné osvetlenie ako súčasť doplnkovej výbavy s roletami pre BMW radu 7 s dlhým rázvorom. 
2 K dispozícii iba pre BMW radu 7 s dlhým rázvorom.
3 Štandard pre BMW radu 7 s dlhým rázvorom.
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01 

Ambientné osvetlenie vrátane funkcie Welcome Light 
Carpet vytvára v interiéri atmosféru pohody.1

[ 04 ]

[ 03 ] [ 06 ]

[ 07 ][ 02 ]

03 

02 

05 

04  06 

07 

Zábavný systém pre zadné sedadlá Experience obsahuje 
BMW Touch Command, Blu-ray prehrávač a HDMI pripojenie 
pre záruku komplexného zážitku.

Panoramatická sklenená strecha Sky Lounge2 generuje 
veľkorysý dojem voľného priestoru a v noci vytvára príjemnú 
náladu pomocou svetelného dizajnu na báze LED so šiestimi 
meniteľnými farbami. 

Komfortné zadné sedadlá je možné elektricky nastavovať 
v rôznych smeroch, pre najlepšiu možnú ergonómiu a pohodlie 
aj na dlhé cesty.

[ 05 ]

Elektrická sklenená strecha3 s voliteľnou funkciou 
nadvihnutia alebo odsunutia umožňuje pasažierom vychutnať  
si bezprievanové vetranie s minimálnou hlučnosťou. 

Funkcia Welcome Light Carpet osvetlí oblasť pred 
dverami vozidla bielou farbou, čím vytvorí dojem elegantnej 
pohostinnosti. 

Výduchy Air Breather odvádzajú vzduch sponad  
povrchu predných kolies, čím znižujú aerodynamický odpor,  
a teda spotrebu aj emisie CO2.

[ 09 ]

[ 08 ]

 Štandardná výbava   Doplnková výbava
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13 

Adaptívne LED predné svetlomety poskytnú na rozdiel 
od konvenčných technológií podstatne lepšie osvetlenie  
a viditeľnosť v každej jazdnej situácii. 

Pri zapnutých diaľkových svetlách dokáže technológia 
BMW Laserlight zdvojnásobiť ich maximálny dosah až do  
600 metrov. Súčasťou výbavy sú aj Adaptívne predné svetlá, 
BMW Selective Beam a modré dizajnové akcenty.

[ 10 ]

Obličky Active Air Stream sú vybavené viditeľnými 
aktívnymi vzduchovými klapkami, ktoré sa elektricky otvárajú 
alebo zatvárajú podľa potreby prísunu chladiaceho vzduchu. 

[ 11 ]

Vonkajšie spätné zrkadlá: horná časť je vo farbe 
karosérie, dolná v chrómovanom spracovaní. Sú elektricky 
nastaviteľné aj vyhrievané, s automatickým stmievaním, 
integrovaným v chrómovanom lemovaní.

[ 12 ]

Zadné LED svetlá sú rozdelené do dvoch častí. 
Technológia LED je použitá v hlavných a brzdových svetlách, 
smerovkách aj cúvacích svetlách. 

[ 13 ]
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Asistent riadenia a kontroly jazdného pruhu vrátane 
Asistenta pre zhustenú premávku1 sa dá aktivovať na podporu 
vodiča pri monotónnych dopravných situáciách. V rozsahu 
rýchlosti do 210 km/h systém automaticky riadi vozidlo a vždy 
ho udržiava v strede jazdného pruhu. Podpora riadenia je  
k dispozícii s Aktívnym systémom udržiavania rýchlosti  
aj bez neho.

PRESKÚMAJTE FUNKCIE  
KĽÚČA BMW DISPLAY KEY  
V TOMTO KRÁTKOM FILME.

05 

07 

06 

02 

03 

04 01 

Ovládač jazdného zážitku ponúka vodičovi možnosť 
voľby medzi štandardným jazdným režimom COMFORT,  
na efektivitu orientovaným režimom ECO PRO a dynamicky 
zameraným režimom SPORT. Nový interaktívny režim 
Adaptive plynulo prispôsobuje Adaptívny podvozok,  
prevodovku Steptronic aj riadenie aktuálnej jazdnej situácii.

[ 05 ]

Parkovací asistent, vrátane pozdĺžneho navádzania  
a plne automatického pozdĺžneho parkovania na miestach  
pri ceste.

[ 07 ]

[ 03 ]

Asistenčný systém udržiavania jazdného pruhu  
s aktívnou ochranou pred bočnou kolíziou1 pomáha vodičovi 
tým, že bráni v neželanom opustení pruhu a následnej kolízii  
s objektmi po stranách vozidla.

[ 04 ] [ 06 ]

TO NAJLEPŠIE Z VÝBAVY.

Harman Kardon Surround Sound systém s deviatimi 
kanálmi špeciálne ladenými pre toto vozidlo, 16 reproduktormi  
a digitálnym zosilňovačom s výkonom 600 W. 

[ 01 ]

Surround View je vizuálny parkovací systém, obsahujúci 
kamerové funkcie Top View, Panorama View, 3D View  
a Cúvaciu kameru.

[ 02 ] Diaľkovo ovládané parkovanie2 je funkcia, ktorá umožní 
vodičovi vystúpiť, diaľkovým ovládaním zvonku vmanévrovať 
vozidlo na parkovacie miesto a následne s ním aj vycúvať von. 

BMW Individual kožený volant s drevenými intarziami  
a logom BMW Individual je dokonalo zladený s každým  
z interiérových obkladov BMW Individual.

1 Súčasť doplnkovej výbavy Driving Assistant Plus.
2 Diaľkovo ovládané parkovanie nie je k dispozícii pre BMW 740e/Le iPerformance a BMW 740Le xDrive iPerformance. Diaľkovo ovládané parkovanie si vyžaduje ďalšiu doplnkovú výbavu.
3 K dispozícii v kombinácii s vybranými interiérovými lištami. 
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[ 10 ]

[ 11 ]

[ 08 ] [ 12 ]

[ 09 ]

 Štandardná výbava   Doplnková výbava

Kožený volant s drevenou aplikáciou3 obsahuje 
obkladové lišty v drevenom spracovaní a tlmič nárazu 
čalúnený kožou Nappa s kontrastným prešívaním. 

Športový kožený volant s tenším vencom a tvarovanými 
opierkami na palce je dokonalo formovaný a ponúka výnimočne 
príjemné uchopenie. 

Režim Adaptive je inteligentná funkcia Ovládača 
jazdného zážitku. Množstvom nastavení sa dokáže prispôsobiť 
situácii a individuálnemu vodičskému štýlu.

Multifunkčný prístrojový panel s 12,3-palcovým 
displejom s technológiou Black Panel ponúka obdivuhodnú 
prezentáciu hlavných indikátorov a ďalších prístrojov. 



17-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny V-spoke style 
6183. Disky: 7,5 J x 17, pneumatiky: 225/60 R17.

 KOLESÁ A PNEUMATIKY.

[ 01 ]

1 Nie je k dispozícii pre BMW 750d/Ld xDrive. 
2 Štandard pre 740d/Ld xDrive, 740e/Le a 740Le xDrive. 
3 Štandard pre 730d/Ld, 730d/Ld xDrive. Nie je k dispozícii pre 740e/Le a 740Le xDrive. 

4 Na zobrazení je BMW 750Ld s doplnkovými 21-palcovými diskami z ľahkej zliatiny Multi-spoke style  
 629 Bicolour, so zmiešanými runflat pneumatikami, vpredu 8,5 J x 21, pneumatiky 245/35 R21, vzadu  
 10 J x 21, pneumatiky 275/30 R21. 
Tieto a mnohé ďalšie disky kolies a pneumatiky nájdete v ponuke Originálneho BMW príslušenstva na adrese 
www.bmw.sk/accessories
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01 

19-palcové M disky kolies z ľahkej zliatiny Double-spoke 
style 647 M Bicolour so zmiešanými runflat pneumatikami. 
Vpredu disky 8,5 J x 19 a pneumatiky 245/45 R19, vzadu disky 
9,5 J x 19 a pneumatiky 275/40 R19.

18-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny Multi-spoke 
style 6192 s runflat pneumatikami. Disky: 8 J x 18, 
pneumatiky: 245/50 R18.

[ 05 ]

[ 03 ]

19-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny Double-spoke 
style 630. Disky: 8,5 J x 19, pneumatiky: 245/45 R19.
[ 07 ]

20-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny BMW Individual 
V-spoke style 649 I Bicolour, kované, so zmiešanými runflat 
pneumatikami. Vpredu disky 8,5 J x 20 a pneumatiky 245/40 R20, 
vzadu disky 10 J x 20 a pneumatiky 275/35 R20.

[ 08 ]17-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny Turbine styling 
6451 Bicolour, BMW EfficientDynamics. Disky: 7,5 J x 17, 
pneumatiky 225/60 R17. Dizajn týchto kolies pomáha znižovať 
spotrebu a emisie CO2.

[ 02 ]

06 

02 

05 

04 

07 

03 

20-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny V-spoke style 
628 Bicolour so zmiešanými runflat pneumatikami, vpredu 
disky 8,5 J x 20 a pneumatiky 245/40 R20, vzadu disky  
10 J x 20 a pneumatiky 275/30 R20.

[ 09 ]

 Štandardná výbava   Doplnková výbava   

09 

08 

18-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny V-spoke style 
642. Disky: 8 J x 18, pneumatiky: 245/50 R18. 

[ 04 ]

18-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny W-spoke style 
643 s runflat pneumatikami. Disky: 8 J x 18, pneumatiky: 
245/50 R18.

[ 06 ]

Základný držiak systému Travel & Comfort – namontuje 
sa na opierku hlavy predného sedadla a slúži ako základ pre 
uchytenie ďalších prvkov, ako je univerzálny hák, sklápací stolík, 
vešiak na odevy alebo držiak na Apple iPad, prípadne 
Samsung Galaxy Tab.

BMW základný strešný nosič – jednoducho sa montuje 
a dá sa použiť v kombinácii so všetkými strešnými nosičmi  
a boxmi BMW. Je zamykateľný.4

[ 02 ]

[ 01 ]

Objavte rozmanité inovatívne riešenia, ktoré sú k dispozícii do exteriéru, interiéru, na komunikáciu a informácie, na transport a riešenie batožinového priestoru. Váš BMW partner vám ochotne poradí ohľadom kompletnej 
ponuky Originálneho BMW príslušenstva a poskytne vám aj špeciálny katalóg príslušenstva. Ďalšie informácie nájdete tiež na www.bmw.sk/accessories

Kľúčenka – presne na mieru vytvorené puzdro z kože 
Nappa dokonalo ochráni kľúč BMW Display Key. 
[ 03 ]

Rohož do batožinového priestoru – táto presne na 
mieru vytvorená protišmyková odolná rohož čiernej farby 
chráni priestor pred nečistotou a vlhkosťou. Vrátane elegantnej 
aplikácie s číslom 7.

[ 04 ] Vysoko kvalitná cestovná prikrývka s jednou stranou  
v béžovej a druhou v tmavo hnedej farbe, je vyrobená zo 100% 
extra jemnej novej vlny Merino a tkaná technikou jacquard.

[ 06 ]

[ 07 ]

Vysoko kvalitné 21-palcové disky z ľahkej zliatiny 
V-spoke style 687 sú v dizajne Bicolour Black, na viditeľnej 
strane leštené a hmotnostne optimalizované. Kompletná sada 
kolies so zmiešanými runflat pneumatikami, vpredu 8,5J x 21, 
pneumatiky 245/35 R21 96Y XL RSC, vzadu 10J x 21, 
pneumatiky 275/30 R21 98Y XL RSC.

[ 05 ]

 ORIGINÁLNE BMW PRÍSLUŠENSTVO.

01

02

04

05

0703

06

Rohože do každého počasia – vytvarované presne na 
mieru. Dokonalo ochránia priestor pod prednými sedadlami 
pred vlhkosťou a nečistotou. Čierne, s chrómovanou ozdobou, 
ako dokonalý doplnok interiéru vo farbe Canberra Beige.
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 PALETA FARIEB EXTERIÉRU.

1  Štandard pre M Šport balík.
2  Doplnkovo k dispozícii aj pre M Šport balík.
3  K dispozícii iba v kombinácii s M Šport balíkom.

Uni lak 300 Alpine White1 Uni lak 668 Black

Metalíza  A72 Cashmere Silver Metalíza C2P Atlas Cedar



 Metalíza A83 Glacier Silver2

Metalíza 475 Black Sapphire2





Metalíza A89 Imperial Blue s briliantovým 
efektom
 Metalíza A90 Sophisto Grey s briliantovým 

efektom


Metalíza A96 Mineral White2

Metalíza B65 Jatoba

Metalíza C26 Magellan Grey2

Metalíza C27 Arctic Grey s briliantovým efektom

M ŠPORT BALÍK

[ Vzorkovník ]  Tu zobrazený vzorkovník má za úlohu sprostredkovať vám prvé dojmy z farieb a materiálov pre vaše BMW. Podľa skúseností v jednotlivých prípadoch nemusia tlačiarenské farby presne reprodukovať originálny 
farebný tón lakovania, čalúnenia a interiérových líšt. Prediskutujte preto výber farieb so svojím BMW partnerom alebo vo vašej pobočke. Tam vám okrem toho môžu naživo odprezentovať originálne vzorky a pomôcť vám pri 
špeciálnych požiadavkách.

 Štandardná výbava   Doplnková výbava

BMW INDIVIDUAL

Metalíza 416 Carbon Black3

Metalíza B41 Singapore Grey3

BMW Individual metalíza X04 Moonstone BMW Individual metalíza X14 Almandine Brown

BMW Individual metalíza 490 Brilliant White BMW Individual metalíza 490 Pure Metal SilverBMW Individual metalíza S34 Azurite Black

BMW Individual metalíza X03 Ruby Black

BMW Individual metalíza 490 Aventurine Red BMW Individual metalíza 490 Frozen Dark Brown BMW Individual metalíza 490 Frozen Arctic Grey 
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VYHOTOVENIA INTERIÉRU.

Koža Dakota  
LCSW Black7

ČALÚNENIE

Vezmite, prosím, na vedomie, že aj pri štandardnom používaní interiéru sa časom môžu vyskytnúť na čalúnení neodstrániteľné nečistoty.  
Spôsobiť ich môže oblečenie, ktoré púšťa farbu.

Interiérová farba závisí od zvolenej farby čalúnenia.

 Koža Dakota  
LCMI Black s M označením3, 4, 7


Exkluzívna koža Nappa 
NAEX Ivory White, rozšírená4, 5


Exkluzívna koža Nappa 
NARI Cognac, rozšírená4


Koža Dakota  
LCCY Canberra Beige2, 7


Exkluzívna koža Nappa 
NASW Black, rozšírená4
Exkluzívna koža Nappa 

NAMI Mocha, rozšírená4


Koža Dakota  
LCRI Cognac7


Exkluzívna koža Nappa 
NACY Canberra Beige, rozšírená4, 6


Koža Dakota  
LCEX Ivory White1, 7


Koža Dakota  
LCMY Mocha7


Exkluzívna koža Nappa 
NAFZ Zagora Beige, rozšírená4


INTERIÉROVÉ LIŠTY

4K2 Drevené obklady Fineline vo vysokolesklom 
spracovaní s hliníkom8


4AX Drevené obklady Ash Grain Chestnut  
s drevenou intarziou


4LM Drevené obklady Fineline Black vo 
vysokolesklom spracovaní s metalickým efektom 


4AS Drevené obklady Poplar Grain Grey

4AY Drevené obklady American Oak s kovovou 
intarziou8
 4B7 Drevené obklady Fineline vo vysokolesklom 

spracovaní


4BP Drevené obklady Poplar Grain Light8

INTERIÉROVÉ FARBY

Black

Ivory White

Canberra Beige

Dark Coffee9 1 K dispozícii s rozličnými interiérovými farbami. LCEX s farbou Ivory White plus palubná doska a panely dverí Black.  
 LCEQ s farbou Ivory White plus palubná doska a panely dverí Dark Coffee. LCEW s farbou Black.
2 LCCY s interiérovou farbou Canberra Beige plus palubná doska a panely dverí Black. 
 LCDQ s interiérovou farbou Canberra Beige plus palubná doska a panely dverí Dark Coffee. 
3 K dispozícii iba s M Šport balíkom.
4 K dispozícii iba v kombinácii s Komfortnými sedadlami vpredu.
5 K dispozícii s rozličnými farbami. NAEX s farbou Ivory White plus palubná doska a panely dverí Black.  
 NAEQ s farbou Ivory White plus palubná doska a panely dverí Dark Coffee. NAEW vo farbe Black.

6 NACY s farbou Canberra Beige plus palubná doska a panely dverí Black. NADQ s farbou Canberra Beige plus  
 palubná doska a panely dverí Dark Coffee. 
7 Nie je k dispozícii pre Executive Lounge, sedadlá Executive Lounge a zadnú konzolu Executive Lounge. 
8 Nie je k dispozícii v kombinácii s interiérovým balíkom Design Pure Excellence. 
9 Výbava Dark Coffee sa vzťahuje na palubnú dosku a panely dverí. 
10 K dispozícii iba s celokoženým čalúnením BMW Individual Merino.
11 K dispozícii iba v kombinácii s Aktívnou ventiláciou predných sedadiel.

 Štandardná výbava   Doplnková výbava

BMW INDIVIDUAL  
ČALÚNENIE

BMW Individual celokožené čalúnenie 
Merino ZBFU Smoke White/Black4, 11


BMW Individual celokožené čalúnenie 
Merino ZBCR Caramel4, 11


BMW Individual celokožené čalúnenie 
Merino ZBTQ Tartufo4, 11


BMW Individual celokožené čalúnenie 
Merino ZBKS Cashmere Beige4, 11


BMW Individual celokožené čalúnenie 
Merino ZBFQ Fiona Red4, 11


BMW Individual celokožené čalúnenie  
Merino ZBSW Black4, 11


BMW INDIVIDUAL  
INTERIÉROVÉ LIŠTY

BMW Individual drevené obklady  
XEA Eucalyptus Straight-grained Smoke Brown  
vo vysokolesklom spracovaní

 BMW Individual drevené obklady  
XEB Ash Grain Black/Red vo vysokolesklom spracovaní
 BMW Individual lišty  

4ML Piano Finish Black


BMW INDIVIDUAL  
STROP

BMW Individual strop  
775 Anthracite
BMW Individual strop  

776 Alcantara Anthracite10


BMW Individual strop  
XD5 Alcantara Oyster10
 BMW Individual strop  

XD5 Alcantara Caramel10
 BMW Individual strop

XD5 Alcantara Tartufo10
BMW Individual strop  

XD5 Alcantara Smoke White10
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Hmotnosti a objemy
Pohotovostná hmotnosť EU1 kg 1845/1895 – – 1975/2015
Pohotovostná hmotnosť EU1 (xDrive) kg 1920/1955 1945/1990 2025/2055 2075
Celková hmotnosť kg 2450/2490 – – 2585/2600
Celková hmotnosť (xDrive) kg 2540/2580 2530/2570 2630/2670 2655
Užitočná hmotnosť kg 680/670 – – 685/660
Užitočná hmotnosť (xDrive) kg 695/700 660/655 680/690 655
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu2 kg 750/750 – – –
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu2 (xDrive) kg 750/750 750/750 750/750 –
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu,
max. 12 % stúpanie2 / max. 8 % stúpanie2 kg 2100/2100 – – –

Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu,
max. 12 % stúpanie (xDrive)2/ max. 8 % stúpanie (xDrive)2 kg 2100/2100 2300/2300 2300/2300 –

Objem batožinového priestoru l 515 515 515 420

Motor4

Valce/ventily 6/4 6/4 6/4 4/4
Zdvihový objem cm3 2993 2993 2993 1998

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

195 (265)/
4000

235 (320)/
4400

294 (400)/
4400

190 (258)/
5000 – 6500

Max. krútiaci moment / pri otáčkach Nm/1/min 620/
2000 – 2500

680/
1750 – 2250

760/
2000 – 3000

400/
1550 – 4400

Prevodovka a pohon

Pohon zadné kolesá/
xDrive xDrive xDrive zadné kolesá/

xDrive

Štandardná prevodovka 8-stupňová 
Steptronic – – 8-stupňová 

Steptronic

Štandardná prevodovka (xDrive) 8-stupňová 
Steptronic

8-stupňová 
Steptronic

8-stupňová 
Steptronic

8-stupňová 
Steptronic

Jazdné výkony
Max. rýchlosť km/h 2503 – – 2503

Max. rýchlosť (xDrive) km/h 2503 2503 2503 2503

Max. rýchlosť, elektrická km/h – – – 140
Max. rýchlosť, elektrická (xDrive) km/h – – – 140
Zrýchlenie 0 – 100 km/h s 6,1/6,2 – – 5,4/5,5
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (xDrive) s 5,8/5,9 5,2/5,3 4,6/4,7 5,3

Spotreba4, 5

V meste l/100 km 6,2 – 6,4/6,4 – 6,5 – – –/–
V meste (xDrive) l/100 km 6,9/6,9 7,3 – 7,6/7,6 – 7,8 7,6 – 8,1/7,7 – 8,2 –
Mimo mesta l/100 km 4,8 – 5,0/ 4,9 – 5,1 – – –/–
Mimo mesta (xDrive) l/100 km 4,9 – 5,2/4,9 – 5,1 5,1 – 5,2/5,2 5,4/5,4 –
Kombinovaná l/100 km 5,3 – 5,5/5,4 – 5,6 – – 2,3 – 2,5/2,3 – 2,5
Kombinovaná (xDrive) l/100 km 5,7 – 5,8/5,6 – 5,8 5,9 – 6,1/6,0 – 6,2 6,2 – 6,4/6,3 – 6,4 2,8 – 2,9
Spotreba elektrickej energie6 kWh/100 km – – – 13,4 – 13,9/ 13,5 – 14,0
Spotreba elektrickej energie6 (xDrive) kWh/100 km – – – 14,8
Emisná norma (typový certifikát) Euro 6c Euro 6c Euro 6c Euro 6d-TEMP
Emisie CO2

12 g/km 139 – 145/143 – 148 – – 51 – 56/52 – 57
Emisie CO2 (xDrive)12 g/km 148 – 152/149 – 153 156 – 160/159 – 163 164 – 168/165 – 169 64 – 65
Objem nádrže na palivo, cca. l 78 78 78 46

Kolesá
Rozmer pneumatík 225/60 R 17 Y 225/60 R 17 Y 245/50 R 18 Y 225/60 R 17 Y
Rozmer diskov kolies 7,5 J x 17 7,5 J x 17 8 J x 18 7,5 J x 17
Materiál diskov kolies ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina ľahká zliatina
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Pohon eDrive
Max. výkon elektromotora/pri otáčkach kW (k)/1/min – – – 83 (113)/3170
Systémový výkon kW (k) – – – 240 (326)
Systémový krútiaci moment Nm – – – 500

Vysokonapäťová batéria
Typ batérie / netto kapacita kWh – – – Li-Ion/8,0
Elektrický dojazd (NEDC)7 km – – – 42 – 45/41 – 44/39
Čas nabíjania8 (domáca zásuvka /
BMW i Wallbox Pure/Pro) h – – – < 4/< 3

98
0

10
43

880 3070 1148

5098

1618

190211

Všetky rozmery na technických kresbách sú uvedené v milimetroch.

BMW radu 7 Sedan.

BMW radu 7 Sedan, verzia s dlhým rázvorom.

98
9

10
13

10

880 3210 1148

5238

14
79

9

1618

190211

14
67

9

1 Pohotovostná hmotnosť platí pre vozidlo so štandardnou výbavou a nezahŕňa žiadnu doplnkovú výbavu.  
 Uvedená hodnota zahŕňa 90% objemu nádrže, 68 kg na vodiča a 7 kg na batožinu. Doplnková výbava  
 môže ovplyvniť hmotnosť vozidla a v prípade, že má vplyv na jeho aerodynamiku, tak môže ovplyvniť  
 aj maximálnu rýchlosť. 
2 Celková hmotnosť prívesného vozidla nesmie prekročiť maximálnu prípustnú hmotnosť prívesu, vrátane  
 maximálneho prípustného zvislého zaťaženia háku ťažného zariadenia. 
3 Elektronicky limitovaná. 
4 Údaje o jazdných výkonoch, spotrebe a emisiách benzínových motorov platia pri použití paliva RON 98.  
 Hodnoty spotreby paliva platia pre vozidlá využívajúce referenčné palivá v súlade s EU normou 2007/715.  
 Povolené sú aj palivá s oktánovým číslom od RON 91 a s vyšším oktánovým číslom, ako aj s 10-percentným  
 podielom etanolu (E10). BMW odporúča použitie bezolovnatého benzínu s oktánovým číslom RON 95. 
5 Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 boli stanovené v súlade s procesom merania, definovaným  
 EC smernicou 715/2007 vo verzii, platnej v čase typového schválenia. Údaje platia pre vozidlá so štandardnou  
 výbavou, vyrobené pre trh v Nemecku, uvedené intervaly predstavujú rozdiely, spôsobené použitím rozličných 

 rozmerov pneumatík aj doplnkovou výbavou vo vozidle a počas procesu konfigurácie sa môžu meniť. Uvedené  
 hodnoty boli stanovené na báze novej testovacej normy WLTP a boli spätne prepočítané na údaje NEDC za  
 účelom porovnateľnosti. [Pre tieto vozidlá môžu platiť iné než tu uvedené hodnoty, pre stanovenie daní alebo  
 iných platieb, súvisiacich (aj) s emisiami CO2]. 
6 Kombinovaná spotreba elektrickej energie závisí od zvoleného rozmeru diskov kolies a pneumatík.
7 Dojazd závisí od množstva faktorov.  Predovšetkým sú to: osobný štýl jazdy vodiča, charakter trasy,  
 vonkajšia teplota, použitie kúrenia/klimatizácie a predklimatizácie. 
8 Závisí od miestnej elektrickej infraštruktúry. Čas nabíjania je uvedený pre nabitie na 100 % maximálnej  
 kapacity batérie. 
9 Výška BMW radu 7 vrátane strešnej antény 1478 mm (1485 mm pre dlhú verziu). 
10 Výška vrátane štandardnej sklenenej strechy. 
11 Šírka modelov BMW radu 7 vrátane vonkajších zrkadiel je 2169 mm.
12 Plug-in hybrid: Emisie CO2, vážené, kombinované. 



BMW Servis68 | 69

 SERVISNÝ KONCEPT BMW:
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

V roku 2017 bola spoločnosť BMW Group opäť  
uvedená v indexe Dow Jones Sustainability Index.  
BMW Group sa tak stala jediným výrobcom auto-
mobilov, ktorý je v tomto renomovanom indexe 
uvedený každý rok od jeho vzniku. Vývoj efektívnych  
koncepcií vozidiel a ekologických výrobných postupov, 
až po recykláciu a vrátane recyklácie, je integrálnou  
súčasťou našej konštrukčnej filozofie. Opatrenia  
BMW EfficientDynamics a elektrifikácia vozidiel  
nám umožnili znížiť emisie našej flotily nových vozidiel  
v Európe až o 42% od roku 1995 do súčasnosti. 
Zároveň sme znížili množstvo zdrojov použitých vo 
výrobe, ako sú voda a energia, až o približne 34% 
medzi rokmi 2016 a 2017, s plánovaným znížením  
až o 45% do roku 2020. V prípade ostatných látok 
(prchavé organické komponenty, odpadová voda a odpad)  
sme cieľ zníženia o 45% dosiahli už v roku 2014  
a ďalej pokračujeme v redukovaní. Naša továreň na motory  
Steyr už od roku 2007 neprodukuje žiadnu odpadovú  
vodu. Samozrejme, každé z našich vozidiel je možné 
jednoducho a hospodárne recyklovať po ukončení 
životnosti. Viac informácií o ukončení životnosti vozidla 
vám poskytne váš BMW partner. Viac informácií na 
túto tému nájdete na našej webstránke.

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



Modely v tomto katalógu zobrazujú vozidlá v špecifikácii (štandardná výbava, doplnková výbava, 
konfigurácie výbavy), v ktorej ich vyrába BMW AG pre trh v Nemecku. Zmeny oproti štandardnej 
výbave, doplnkovej výbave a dostupným možnostiam konfigurácií, popísaným v tomto katalógu, 
sa môžu vyskytnúť po 16.3.2018, po redakčnej uzávierke tohto katalógu, alebo na základe 
špecifických požiadaviek jednotlivých trhov. Podrobnejšie informácie vám poskytne váš miestny 
BMW Partner. Zmeny dizajnu, konštrukcie a výbavy sú vyhradené. 
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Radosť z jazdy


