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BMW 320eBMW 330eדגם 
סדאןסדאןמרכב

4 / 45 / 5מספר דלתות / מושבים
4,713 / 1,827 / 4,7131,444 / 1,827 / 1,444מ"מ / מ"מ / מ"מאורך הרכב / רוחב / גובה

2,0682,068מ"מרוחב כולל מראות
2,851 / 2,85111.4 / 11.4מ"מ / מטרבסיס גלגלים / קוטר סיבוב

803 / 8031,059 / 1,059מ"מ / מ"משלוחה קדמית / שלוחה אחורית
147147מ"ממרווח גחון

375375ליטרנפח תא מטען
4040ליטרנפח מיכל דלק
1,8931,893ק"גמשקל עצמי*

1,5001,500ק"גמשקל מותר לגרירת גרור עם בלמים**
750750ק"גמשקל מותר לגרירת גרור ללא בלמים**

7575ק"געומס מירבי מותר על הגג

יחידות הנעה
מקבילהמקבילהסוג ההנעה

היברידית עם יכולת טעינהרמת חישמול
)PHEV( חיצונית

היברידית עם יכולת טעינה
)PHEV( חיצונית

204292הספק מירבי משולב
35.6942.8מומנט מירבי משולב

מנוע בנזין
בנזין, טורי, אורכי / 4 / 4בנזין, טורי, אורכי / 4 / 4סוג מנוע / מספר צילינדרים / שסתומים לצילינדר

טכנולוגיית TwinPower Turboטכנולוגיית TwinPower Turboגדישת טורבו
הזרקת דלק ישירה בדיוק גבוההזרקת דלק ישירה בדיוק גבוהסוג הזרקת דלק / טכניקת הזרקת דלק

1,9981,998סמ"קנפח מנוע
82 / 8294.6 / 94.6מ"מ / מ"מקדח / מהלך

5,000-6,500 / 5,000-6,500184 / 163סל"ד / כ"סהספק המנוע / בסל"ד
1,350-4,000 / 1,350-4,00030.6 / 30.6סל"ד / קג"ממומנט מירבי / בסל"ד

10.2:1 / 95 אוקטן נטול עופרת10.2:1 / 95 אוקטן נטול עופרתיחס דחיסה / סוג דלק )מומלץ(
אירו EU6( 6(אירו 6 )EU6(תקן זיהום אוויר

מנוע חשמלי
תלת פאזי סינכרוניתלת פאזי סינכרוניסוג מנוע 

5,000 / 5,000113 / 113סל"ד / כ"סהספק המנוע
0-3,170 / 0-3,17027.02 / 27.02סל"ד / קג"ממומנט מירבי / בסל"ד

תיבת הילוכים
אוטומטית, פלאנטרית,סוג תיבת ההילוכים

8 הילוכים קדמיים
אוטומטית, פלאנטרית,

8 הילוכים קדמיים
4.714 / 3.143 / 2.106 / 4.7141.667 / 3.143 / 2.106 / 1.667יחסי העברה הילוך ראשון / שני / שלישי / רביעי

1.285 / 1 / 0.839 / 1.2850.66 / 1 / 0.839 / 0.66הילוך חמישי / שישי / שביעי / שמיני
3.3173.317הילוך נסיעה לאחור

3.2313.231יחס העברה סופי

* המשקל העצמי כולל משקל נהג של 75 ק"ג ותוספות אופציונליות אותן שקלל היצרן. יתכנו הבדלים במשקל העצמי בין רמות הגימור השונות.
** על פי תקנות התעבורה בישראל



BMW 320eBMW 330eBMW 330eדגם
M-Design M-Design M-Sportרמת אבזור

טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי
ˆˆˆתיבת הילוכים Sport אוטומטית Steptronic בעלת 8 הילוכים ופקדי העברת הילוכים מגלגל ההגה

 Servotronic הגה כח חשמלי מסוגˆˆˆ
)EDLC( נעילת דיפרנציאל אלקטרוניתˆˆˆ

מערכת Driving Experience Control - בחירת מאפייני הנהיגה ותפקוד ההנעה ההיברידית בהתאם 
לרצון הנהג

ˆˆˆ

לחצן eDrive בעל 3 מצבים:
HYBRID .1 - ברירת המחדל בעת הנעה, שילוב אוטומטי בין מנוע הבנזין למנוע החשמלי עפ"י תנאי 

הנסיעה
ELECTRIC .2 - נסיעה חשמלית עד 140 קמ"ש

BATTERY CONTROL .3 - שמירת אנרגיית הסוללה לשלב מאוחר יותר

ˆˆˆ

ˆˆˆXtraBoost תוספת של 41 כ"ס לפרקי זמן קצרים מהמנוע החשמלי

מערכות עזר לנהג
ˆˆˆפקדי שליטה למערכות המולטימדיה ועזרי הנהיגה על גלגל ההגה

"Auto-hold" בלם יד חשמלי עם פונקצייתˆˆˆ
חבילת Parking Assistant הכוללת:

 חיישני חניה הקפיים
 מצלמת נסיעה לאחור עם סימון מכשולים וקו פניה

חניה אוטומטית בלחיצת כפתור במקביל ובניצב
בלימה אוטומטית בחניה )עד 5 קמ"ש( בנסיעה לאחור

 - Reversing Assistant
זיכרון אוטומטי בלחיצת כפתור של תוואי מסלול הנסיעה עד 50 מטר וסיוע בנסיעה לאחור החוזרת 

על אותו התוואי

ˆˆˆ

ראות ותאורה
ˆˆˆתאורת LED מלאה מלפנים ומאחור

ˆפנסי חזית LED אדפטיבים עוקבי פניה
)High Beam Assistant( מערכת בקרת אלומה גבוההˆ

ˆˆˆחיישני גשם ואורות דרך
ˆˆˆמראה פנימית ומראת צד נהג עם עמעם אוטומטי למניעת סנוור

ˆˆˆחבילת תאורה פנימית וחיצונית הכוללת תאורת אווירה ב-9 גוונים לבחירה
Welcome Light Carpet תאורת אווירה דינמית ייחודית עםˆˆˆ

BMW 320eBMW 330eדגם 
סדאןסדאןמרכב

ביצועים
225230קמ"שמהירות מירבית 

140140קמ"שמהירות מירבית בנהיגה חשמלית בלבד
7.65.8שניות0-100 קמ"ש

6056ק"מטווח נסיעה חשמלי מקסימלי*

בטיחות ודינמיקת נהיגה
שינן וסבבת / חשמלי )EPS(שינן וסבבת / חשמלי )EPS(סוג ההגה / תגבור

דיסק מאווררדיסק מאווררבלמים קדמיים
דיסק מאווררדיסק מאווררבלמים אחוריים

1,579 / 1,5791,588 / 1,588רוחב סרן קדמי / אחורי

מערכת חשמל - סוללת מתח גבוה
ליתיום -יון )Li-Ion(ליתיום -יון )Li-Ion(סוג הסוללה

12 )11.15(12 )11.15(קוט"שקיבולת סוללה )נטו(
354.2354.2וולטמתח

Mode 3Mode 3טעינה באמצעות עמדת טעינה
3.73.7קוו"טזרם טעינה מקסימלי

3.63.6שעותזמן טעינה)0-100%( **
Mode 2Mode 2טעינה באמצעות כבל המסופק עם הרכב

2.32.3קוו"טזרם טעינה מקסימלי
6.06.0שעותזמן טעינה)0-100%( **

תחת הרצפהתחת הרצפהמיקום הסוללה

BMW EfficientDynamics
ECO PRO / אמצעים אירודינמיים מיוחדיםˆ / ˆˆ / ˆ

ˆ / ˆˆ / ˆצמיגים בעלי התנהגות נמוכה לגלגול *** / מצמד מדחס מזגן
* טווח הנסיעה החשמלי הינו לפי בדיקות המעבדה ועשוי להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה       

   המשפיע על קיבולה ויכול להיות נמוך מנתוני היצרן
** בהספק טעינה מירבי, זמן הטעינה עשוי להשתנות בהתאם לאופן ואפשרויות הטעינה הקיימות לרשות הלקוח

*** עבור צמיגים סטנדרטיים



BMW 320eBMW 330eBMW 330eדגם
M-Design M-Design M-Sportרמת אבזור

בטיחות 
ˆˆˆ6 כריות אוויר עם אפשרות לניתוק כרית אוויר נוסע קדמי

 ABS ,DSC ,DTC מערכותˆˆˆ
ˆˆˆנקודות עיגון ISOFIX במושב האחורי להתקנת מושבי בטיחות לילדים

חבילת Driving Assistant הכוללת:
התרעה בפני סטייה מנתיב עם תיקון אקטיבי

התרעה בפני רכב בשטח 
התרעה וסיוע בבלימה בפני פגיעה בהולכי רגל ורוכבי אופניים במהירויות עירוניות

התרעה וסיוע בבלימה בפני פגיעה בכלי רכב במהירויות עירוניות ובינעירוניות
התרעה בפני תעבורה צולבת בנסיעה לאחור

התרעה למניעת פגיעה מאחור

ˆˆˆ

ˆˆˆמערכת בקרת שיוט אדאפטיבית הכוללת שמירת מרחק, עצירה מלאה וזינוק מעמידה עד 160 קמ"ש
ˆˆˆמערכת התרעה בפני עייפות הנהג

ˆˆˆצליל חיצוני מלאכותי לבטיחות הולכי הרגל

עיצוב חיצוני ופנימי
M Sport Exterior Package חבילת עיצוב חיצוניתˆˆ

M-Sport חבילת עיצוב פנימית וחיצוניתˆ
ˆˆריפוד Sensatec שחור משולב בד

ˆריפוד Sensatec במגוון צבעים
Black High-Gloss גימור פנים שחור מבריקˆˆ

Fine-wood trim oak grain open-pored גימור פנים עץˆ
ˆˆגימור Shadow Line מסביב לחלונות

ˆגימור אלומיניום מסביב לחלונות
ˆˆˆשמשות אחוריות כהות

ˆˆˆכפתורים בגימור מתכתי
SPORT הגה עורˆˆ

מושבים ואביזרי נוחות
ˆˆˆמושבי Sport קדמיים מתכווננים חשמלית עם זיכרונות במושב הנהג

ˆחימום מושבים קדמיים
ˆתמיכה חשמלית לגב התחתון מושב נהג

ˆˆמושבים אחוריים מתפצלים ומתקפלים ביחס 40:20:40
ˆˆˆמנגנון קיפול למשענות ראש אחוריות

ˆˆˆחבילת אחסון

אבזור נוסף פנימי וחיצוני
מערכת בקרת אקלים דיגיטלית בעלת 3 אזורים עם פתחי אוויר לאחור עם אפשרות הפעלה כאשר 

ˆˆˆהרכב כבוי

ˆˆˆחלון שמש חשמלי
ˆˆˆקיפול חשמלי של מראות הצד עם הטיה אוטומטית בצד נוסע לחניה קלה

)Comfort Access( פתיחה ונעילת דלתות ללא מפתח וללא מגע ידˆ

מידע ובידור
ˆˆמערכת שמע בעלת מקורית 6 רמקולים

)205W( בעלת 10 רמקולים HiFi מערכת שמעˆ
- Live cockpit plus

מערכת פיקוד iDrive Touch לשליטה על מערכות הרכב
Audio USB עם השמעת מוזיקה מהטלפון הנייד וממשק Bluetooth תקשורת 

 "Hey BMW" הפעלה קולית אינטואיטיבית באנגלית 
 לוח פיקוד ייחודי המשלב מסך מגע מרכזי בגודל "14.9 המשלב לוח שעונים עם תצוגה צבעונית בגודל "12.3

BMW Navigation Professional 3D מערכת ניווט מקורית עם תצוגה

ˆˆˆ

USB וחיבור Audio כולל ממשק Bluetooth תקשורתˆˆˆ
Apple carplay*ˆˆˆ

ˆמשטח טעינה אלחוטי**

חישוקים וצמיגים
 M Double spoke style 848 18" חישוקי סגסוגת קלה

225/45R18 :מידת צמיגים קדמיים
255/40R18 :מידת צמיגים אחוריים

ˆˆˆ

ˆˆˆחיישני לחץ אוויר בצמיגים
ˆˆˆצמיגי Runflat )אל תקר( וחיישני לחץ אוויר בצמיגים

* באמצעות טלפון נייד מתוצרת אפל בלבד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות
** פועל רק עם חלק מהמכשירים הניידים
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זיהום אויר

תיאור דגםקוד דגם

NA320e M-Design
1959330e M-Design
1946330e M-Sport

בטיחות

מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב

● מערכת אופציונאלית להתקנה
X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

EU 2017/1151 נתוני יצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן*

נתוני צריכת דלק וחשמל *

דגם

צריכת דלק 
בנסיעה 
משולבת 
משוקללת

)ליטר/100 ק"מ(

צריכת 
חשמל
) וואט 

שעה/ק"מ(

טווח 
נסיעה 

חשמלית 
)ק"מ(

דרגת 
זיהום 
אוויר

320e M-Design1.4164601
330e M-Design1.5166592
330e M-Sport1.4162611

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור●כריות אויר6
התרעה במצב של עייפות נהג●מניעה אקטיבית של סטייה●

מערכת עזר לנהג להתרעה עלXמנתיב
השארת ילדים ברכבבלימה אוטומטית בעת חירום●
חיישני חגירת חגורות בטיחות●בלימת חירום מפני הולכי●

בקרת שיוט אדפטיבית●רגל ורוכבי אופניים
בקרת מהירות חכמה )X)ISAזיהוי כלי רכב ב"שטח מת"●

לתשומת ליבך!
 BMW המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חברת
AG ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא 
הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק ו/או טווח הנסיעה החשמלי הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק ו/
או טווח הנסיעה בפועל עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ועל 
טווח הנסיעה, היורד עם חלוף הזמן. לפיכך הנתונים בפועל יכולים להיות גבוהים )נתוני צריכת דלק( או נמוכים )טווח נסיעה חשמלי( מנתוני היצרן.

מידע על צמיגי הרכב יינתן בנפרד, בהתאם לצמיג הרלוונטי, לפני רכישת הרכב. לקבלת המידע יש לפנות אל נציג המכירות באולם התצוגה או לאתר האינטרנט << נתוני צמיגים

:BMW אולם תצוגה תל אביבאולמות תצוגה
רחוב החרש 20, תל אביב 6761310

טל: 03-6899000 פקס: 03-5376532

אולם תצוגה ירושלים
פייר קניג 40 א.ת. תלפיות, ירושלים 9346948

טל: 02-6722688 פקס: 02-6710621

אולם תצוגה חיפה
דרך בר יהודה 69, נשר, חיפה 3688302
טל: 04-8202024 פקס: 04-8202426

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

0 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת האבזור הבטיחותי:

ה  ע ר ת ה  - ם  י ל ו פ י ט י  ח ו ו ר מ  ˆ ם  י ש ד ו ח  1 2  – ת  פ ס ו נ ת  ו י ר ח א  , ם י ש ד ו ח  2 4  – ן  ר צ י ת  ו י ר ח א
ם ה י נ י ב ם  ד ק ו מ ה  , ם י ש ד ו ח  1 2 ו  א מ  " ק  1 5 , 0 0 0 ו  א ה  ע י ס נ י  פ ו א ל ם  א ת ה ב ם  י נ ו ע ש ח  ו ל ב

LIKE US ONמידע נוסף באתר www.bmw.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: 269*

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**

זיהום
זיהום151413121110987654321מרבי

מזערי
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי )גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009

https://www.bmw.co.il/he/All-Models/3-series/sedan/2018/bmw-3-series-sedan-inspire.html
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* המשקל העצמי כולל משקל נהג של 75 ק"ג ותוספות אופציונליות אותן שקלל היצרן. יתכנו הבדלים במשקל העצמי בין רמות הגימור השונות.
** על פי תקנות התעבורה בישראל

BMW 318iדגם 
סדאןמרכב

4 / 5מספר דלתות / מושבים
4,713 / 1,827 / 1,440מ"מ / מ"מ / מ"מאורך הרכב / רוחב / גובה

2,068מ"מרוחב כולל מראות
2,851 / 11.4מ"מ / מטרבסיס גלגלים / קוטר סיבוב

803 / 1,059מ"מ / מ"משלוחה קדמית / שלוחה אחורית
141מ"ממרווח גחון

480ליטרנפח תא מטען
59ליטרנפח מיכל דלק
1,594ק"גמשקל עצמי*

1,300ק"גמשקל מותר לגרירת גרור עם בלמים**
750ק"גמשקל מותר לגרירת גרור ללא בלמים**

75ק"געומס מירבי מותר על הגג

מנוע
בנזין, טורי, רוחבי / 4 / 4סוג מנוע / מספר צילינדרים / שסתומים לצילינדר

טכנולוגיית TwinPower Turboגדישת טורבו
הזרקת דלק ישירה בדיוק גבוהסוג הזרקת דלק / טכניקת הזרקת דלק

1,998סמ"קנפח מנוע
82 / 94.6מ"מ / מ"מקדח / מהלך

6,500 / 156סל"ד / כ"סהספק המנוע / בסל"ד
1,300-4,300 / 25.48סל"ד / קג"ממומנט מירבי / בסל"ד

11:1 / 95 אוקטן נטול עופרתיחס דחיסה / סוג דלק )מומלץ(
אירו EU6( 6(תקן זיהום אוויר

תיבת הילוכים
אוטומטית, פלאנטרית, 8 הילוכים קדמייםסוג תיבת ההילוכים

5.25 / 3.36 / 2.172 יחסי העברה הילוך ראשון / שני / שלישי
 1.72 / 1.136 / 1  / 0.822 / 0.64הילוך רביעי  / חמישי / שישי / שביעי / שמיני

3.712הילוך נסיעה לאחור
2.813יחס העברה סופי

ביצועים
223קמ"שמהירות מירבית 

8.6שניות0-100 קמ"ש

בטיחות ודינמיקת נהיגה
שינן וסבבת / חשמלי )EPS(סוג ההגה / תגבור

דיסק כפול מאווררבלמים קדמיים
דיסק כפול מאווררבלמים אחוריים

1,583 / 1,588רוחב סרן קדמי / אחורי
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טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי
ˆˆתיבת הילוכים אוטומטית Steptronic בעלת 8 הילוכים 

 Servotronic הגה כח חשמלי מסוגˆˆ
)EDLC( נעילת דיפרנציאל אלקטרוניתˆˆ

M-Sport מתליˆ
ˆהיגוי ספורטיבי משתנה   

 Comfort להתאמת תפקוד מערכות הרכב לסגנון נהיגה נבחר, בעלת מצבי Driving Experience Control מערכת
 ,Sport ,ECO-PRO

ˆˆ

מערכות עזר לנהג
ˆˆפקדי שליטה למערכות המולטימדיה ועזרי הנהיגה על גלגל ההגה

"Auto-hold" בלם יד חשמלי עם פונקצייתˆˆ
חבילת Parking Assistant הכוללת:

חיישני חניה היקפיים
מצלמת נסיעה לאחור

חניה אוטומטית בלחיצת כפתור במקביל ובניצב
בלימה אוטומטית בחניה )עד 5 קמ"ש( בנסיעה לאחור

Reversing Assistant - זיכרון אוטומטי בלחיצת כפתור של תוואי מסלול הנסיעה עד
50 מטר וסיוע בנסיעה לאחור החוזרת על אותו התוואי

ˆ

ˆחיישני חניה הקפיים
ראות ותאורה

ˆˆתאורת LED מלאה מלפנים ומאחור
ˆˆחיישני גשם ואורות דרך

Welcome Light Carpet תאורת אווירה דינמית ייחודית עםˆ
ˆˆמראה פנימית ומראת צד נהג עם עמעם אוטומטי למניעת סנוור   

בטיחות 
ˆˆ6 כריות אוויר עם אפשרות לניתוק כרית אוויר נוסע קדמי

 ABS ,DSC ,DTC מערכותˆˆ
ˆˆנקודות עיגון ISOFIX במושב האחורי להתקנת מושבי בטיחות לילדים

חבילת Driving Assistant הכוללת:
התרעה בפני סטייה מנתיב עם תיקון אקטיבי

התרעה בפני רכב בשטח 
התרעה וסיוע בבלימה בפני פגיעה בהולכי רגל ורוכבי אופניים במהירויות עירוניות

התרעה וסיוע בבלימה בפני פגיעה בכלי רכב במהירויות עירוניות ובינעירוניות
התרעה בפני תעבורה צולבת בנסיעה לאחור

התרעה למניעת פגיעה מאחור

ˆˆ

ˆמערכת בקרת שיוט
ˆמערכת בקרת שיוט אדאפטיבית הכוללת שמירת מרחק, עצירה מלאה וזינוק מעמידה עד 160 קמ"ש

ˆˆמערכת התרעה בפני עייפות הנהג
עיצוב חיצוני ופנימי

Sport הגה עורˆˆ
ˆריפוד בד שחור

ˆריפוד Sensatec משולב בד 
Black High-Gloss גימור פנים שחור מבריקˆˆ

ˆ גימור Shadow Line מסביב לחלונות
M-Sport חבילת עיצוב חיצוניתˆ

אבזור נוסף פנימי וחיצוני
ˆˆמערכת בקרת אקלים דיגיטלית 3 אזורים עם פתחי אוויר לאחור

ˆמושבי Sport קדמיים
ˆˆחלון שמש חשמלי

ˆשמשות אחוריות כהות
ˆˆ קיפול חשמלי של מראות הצד עם הטיה אוטומטית בצד נוסע לחניה קלה

ˆˆ חבילת אחסון
מידע ובידור

AppleCarplay*ˆˆ
ˆˆמערכת שמע בעלת מקורית 6 רמקולים

* באמצעות טלפון נייד מתוצרת אפל בלבד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות השונות
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- BMW Live Cockpit Plus
מערכת פיקוד iDrive Touch לשליטה על מערכות הרכב

Audio USB עם השמעת מוזיקה מהטלפון הנייד וממשק Bluetooth תקשורת
Hey BMW הפעלה קולית אינטואיטיבית באנגלית

לוח פיקוד ייחודי המשלב מסך מגע מרכזי בגודל "14.9 המשלב לוח שעונים עם תצוגה צבעונית בגודל ״12.3
   BMW Navigation Professional מערכת ניווט מקורית

ˆˆ

USB וחיבור  Audio כולל ממשק Bluetooth תקשורתˆˆ
חישוקים וצמיגים

  V-spoke style 776 חישוקי סגסוגת קלה "17 מדגם
225/50R17 :מידת צמיגיםˆ

  M Double spoke style 848 18" חישוקי סגסוגת קלה
225/45R18 :מידת צמיגים קדמיים

255/40R18 :מידת צמיגים אחוריים
ˆ

ˆˆצמיגי Runflat )אל תקר( וחיישני לחץ אוויר בצמיגים
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 רמת האבזורתיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

NA318i Business6
1945318i M-Design7

זיהום אויר

בטיחות

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
:318i Business בדגם

בלימה אוטומטית בנסיעה לאחורXכריות אויר6
התרעה במצב של עייפות נהג●מניעה אקטיבית של סטייה●

מערכת עזר לנהג להתרעה עלXמנתיב
השארת ילדים ברכבבלימה אוטומטית בעת חירום●
חיישני חגירת חגורות בטיחות●בלימת חירום מפני הולכי●

בקרת שיוט אדפטיביתXרגל ורוכבי אופניים
בקרת מהירות חכמה )X)ISAזיהוי כלי רכב ב"שטח מת"●

צריכת דלק בליטריםדגם
ל-100 ק"מ*

דרגת 
זיהום

318i Business6.69משולב

318i M-Design6.78משולב

EU 2017/1151 נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן *

לתשומת ליבך!
המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חברת  BMW AG ודלק מוטורס בע"מ שומרות 
לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת 
הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.

:BMW אולם תצוגה תל אביבאולמות תצוגה
רחוב החרש 20, תל אביב 6761310

טל: 03-6899000 פקס: 03-5376532

אולם תצוגה ירושלים
פייר קניג 40 א.ת. תלפיות, ירושלים 9346948

טל: 02-6722688 פקס: 02-6710621

אולם תצוגה חיפה
דרך בר יהודה 69, נשר, חיפה 3688302
טל: 04-8202024 פקס: 04-8202426

ה  ע ר ת ה  - ם  י ל ו פ י ט י  ח ו ו ר מ  ˆ ם  י ש ד ו ח  1 2  – ת  פ ס ו נ ת  ו י ר ח א  , ם י ש ד ו ח  2 4  – ן  ר צ י ת  ו י ר ח א
ם ה י נ י ב ם  ד ק ו מ ה  , ם י ש ד ו ח  1 2 ו  א מ  " ק  1 5 , 0 0 0 ו  א ה  ע י ס נ י  פ ו א ל ם  א ת ה ב ם  י נ ו ע ש ח  ו ל ב

מידע על צמיגי הרכב יינתן בנפרד, בהתאם לצמיג הרלוונטי, לפני רכישת הרכב. לקבלת המידע יש לפנות אל נציג המכירות באולם התצוגה או לאתר האינטרנט << נתוני צמיגים

LIKE US ONמידע נוסף באתר www.bmw.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: 269*

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

0 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת האבזור הבטיחותי:

מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב

● מערכת אופציונאלית להתקנה
X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**

זיהום
זיהום151413121110987654321מרבי

מזערי
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי )גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
:318i M-Design בדגם

בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור●כריות אויר6
התרעה במצב של עייפות נהג●מניעה אקטיבית של סטייה●

מערכת עזר לנהג להתרעה עלXמנתיב
השארת ילדים ברכבבלימה אוטומטית בעת חירום●
חיישני חגירת חגורות בטיחות●בלימת חירום מפני הולכי●

בקרת שיוט אדפטיבית●רגל ורוכבי אופניים
בקרת מהירות חכמה )X)ISAזיהוי כלי רכב ב"שטח מת"●

https://www.bmw.co.il/he/All-Models/3-series/sedan/2018/bmw-3-series-sedan-inspire.html

