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Az új BMW X3 M Competition és 
az új BMW X4 M Competition 
Áttekintő 
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• A BMW M GmbH a BMW X3 és a BMW X4 új stílusjegyei mentén, új M-

specifikus változtatásokkal és új járművezérlő koncepcióval frissíti fel a BMW X3 

M Competition (átlagos üzemanyag-fogyasztás (WLTP): 10,8 – 11,0 liter / 100 



 
 

BMW 
Sajtóinformáció 
 
2021 / 06 
3. oldal 

km; kombinált károsanyag-kibocsátás (WLTP): 241 – 251 gramm / km) és a BMW 

X4 M Competition (átlagos üzemanyag-fogyasztás (WLTP): 10,7 – 10,8 liter / 100 

km; kombinált károsanyag-kibocsátás (WLTP): 243 – 247 gramm / km) párosát. 

• A csúcs forgatónyomaték 50 Nm-rel immár 650 Nm-re nőtt; új, kovácsolt, 

könnyűszerkezetes főtengely; a BMW eddigi legerősebb soros hathengeres 

benzinmotorja 375 kW / 510 lóerő maximális teljesítménnyel; 0,3 szekundummal 

jobb, immár 3,8 másodperces nulla-százas gyorsulás. 

• A végsebességet a vezérlőelektronika 250 km/órában limitálja, az opcionális 

extrafelszereltség részeként megrendelhető M Driver’s Package 

teljesítménynövelő csomag ezt azonban egészen 285 km/óráig kitolja. 

• Az új BMW X3 M Competition és az új BMW X4 M Competition piaci bevezetése 

2021 augusztusában kezdődik. 

• Nyolcfokozatú BMW M Steptronic automataváltó Drivelogic-kal és folyamatosan 

változtatható szelepekkel dolgozó BMW M sport kipufogórendszer 

alapfelszereltségként. 

• A BMW M xDrive intelligens összkerékhajtás a négykerék-meghajtás nyújtotta 

tökéletes tapadás és a klasszikus hátsókerék-meghajtásban rejlő menetdinamikai 

potenciál kettősét élteti. 

• Alapfelszereltségként adaptív M futómű típus-specifikus hangolással és 

elektronikusan vezérelt lengéscsillapítókkal, amely a hétköznapok utazási 

kényelmét a BMW M modellek legendás sportosságával ötvözi. 

• BMW M sport fékrendszer alapfelszereltségként kékre fényezett, az opcionális 

extrafelszereltség részeként vörösre vagy magasfényű feketére fényezett 

féknyergekkel. 

• Az új, 21” méretű, 892M stílusú, csillagküllő-dizájnú, Jet Black árnyalatú BMW M 

könnyűfém keréktárcsák kerekenként 2 kilogrammal csökkentik a rugózatlan 

tömeget. 
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• Megnövelt méretű BMW hűtőrács immár egyetlen kerettel, amely a felfrissített 

BMW X3 és BMW X4 öröksége; középen egy fekete kettéválasztó lamella, a keret 

és a hűtőrács duplalamellái magasfényű feketében ragyognak. 

• Az alapfelszereltségként kínált adaptív LED-technológiás első fényszórók mellett 

– amelyek 10 milliméterrel keskenyebbek és mátrix funkcióval dolgoznak – az 

opcionális extrafelszereltség részeként a 650 méteres világítási tartományt kínáló 

BMW Laserlight lézerfény-technológia is megrendelhető. 

• M-specifikus első lökhárító minden korábbinál kifejezőbb formanyelvvel; a 

leginkább szembetűnő újítás a kétoldali új, függőlegesen elrendezett és elnyújtott 

légbeömlő, amelyek egészen az első koptatóig érnek és magasfényű fekete 

keretük vizuálisan az autó középpontja felé nyúlik. 

• Magasfényű fekete fényezést kaptak: az aerodinamikailag optimalizált BMW M 

külső visszapillantó-házak, az első kerékjárati ívekbe integrált BMW M 

légkivezető-nyílások és a BMW X4 M Competition esetében a hátsó légterelő 

szárny. 

• A BMW X3 M Competition megörökölte az új BMW X3 teljes egészében LED-

technológiás hátsó lámpáját, amelyet fekete keret szegélyez és keskenyebb 

fénydizájnnal dolgozik; a hátsó lökhárító M-specifikus alsó fele magasfényű fekete 

árnyalatban pompázik. 

• A BMW X4 M Competition új hátsó lökhárítója szélesen elnyújtott, magasfényű 

feketére fényezett ékbetétekkel idézi az első lökhárító két oldalába integrált 

légbevezető nyílások mintáját. 

• A nagyméretű diffúzor mindkét modell esetében a BMW M sport 

kipufogórendszer fekete króm árnyalatú, dupla ikervégződésének ad otthont. 

• Új karosszériafényezési lehetőségek: M Carbon Black metál, M Brooklyn Grey 

metál, M Marina Bay Blue metál és M Sao Paulo Yellow; most először a BMW 

Individual karosszériafényezési árnyalatok széles palettája is elérhető, benne a 

matt Frozen Marina Bay Blue metál árnyalattal. 
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• Alapfelszereltségként BMW M sportülések elektromosan állítható fejtámlákkal és 

világító M logóval; a négyféle árnyalatban elérhető, kibővített Merino bőrkárpit 

mellett a BMW Individual részleg Tartufo árnyalatú kibővített Merino bőrkárpitja is 

elérhető, az opcionális extrafelszereltség részeként. 

• Új, galvanizált felületű szellőzőrostélyok és már alapfelszereltségként sötét 

Rhombicle alumínium bevonatú utastéri dekorbetétek; az opcionális 

extrafelszereltség részeként az új, nyitott pórusú dekorbetétek is megrendelhetők. 

• BMW Live Cockpit Professional műszerfal-elrendezés 12,3” képernyő-átmérőjű 

digitális műszerfallal és központi kijelzővel; Harman Kardon surround 

audiorendszer alapfelszereltségként. 

• A teljes egészében digitális műszerfal a BMW M8 modellekből megörökölt M 

View funkció M-specifikus kijelzőtartalmait is képes megjeleníteni; az opcionális 

extrafelszereltség részeként megrendelhető BMW Head-Up kijelző szintén kínál 

M-specifikus tartalmakat. 

• BMW Maps felhőalapú navigációs rendszer a rendkívül gyors és pontos 

útvonaltervezés, illetve érkezés-kiszámítás érdekében. 

• Optimalizált okostelefon-integrálhatóság: az Apple CarPlay mellett az Android 

Auto™ is elérhető; a BMW Intelligent Personal Assistant képes szabályozni a 

légkondicionáló rendszert, le- és felhúzni az ablakokat, valamint vezetési 

élménymódot váltani. 

• A BMW Operációs Rendszer 7 és a távolról is feltelepíthető rendszeres 

szoftverfrissítések (Remote Software Upgrade) minden pillanatban naprakészen 

tartják az új BMW X3 M Competition és az új BMW X4 M Competition 

modellpárosát; a távolról is feltelepíthető rendszeres szoftverfrissítésekkel számos 

fejlett járműfunkció és utólagos digitális szolgáltatás online feltelepíthető. 

• Az új BMW X3 és az új BMW X4 intelligens vezetést támogató rendszereinek 

jelentősen kibővített palettája; az opcionális extrafelszereltség részeként most 

először válik elérhetővé a Driving Assistant Professional csomag és a BMW Drive 

Recorder, miközben az opcionális extrafelszereltség részeként megrendelhető 
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parkolóasszisztens (Parking Assistant) immár tolatási segédletet (Reversing 

Assistant) is kínál. 

• A középkonzol újratervezett vezérlőpanelje a BMW M3 és a BMW M4 öröksége, 

két új gombbal az erőforrás, a futómű-technológia és az M módok közvetlen 

beállíthatósága végett; a vezérlőpanel a Drivelogic-kal dolgozó automataváltó M-

specifikus előválasztó karjának, a BMW Controller forgótárcsának és a motort 

vezérlő vörös indítógombnak is otthont ad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékeket a legmodernebb autók menetteljesítményét vizsgáló EU-ciklus (NEDC – New 
European Driving Cycle) tesztkörének mérései szerint, valamint a valós körülmények közötti legdinamikusabb járműhasználat eredményeit vizsgáló, 
globális szabvány szerint működő tesztciklus (WLTP – Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) mérései szerint számolták ki. Az adatok a 
gumiabroncs-típusoktól és a felszereltségi szintektől is függnek. 

További információ az új személygépkocsik hivatalos üzemanyag-fogyasztási, fajlagos szén-dioxid-kibocsátási, illetve elektromosáram-fogyasztási 
adatairól a „Leitfaden über Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen” (Tájékoztató az új 
személygépkocsik üzemanyag-fogyasztásáról, szén-dioxid-kibocsátásáról és elektromosáram-fogyasztásáról) (Guideline for fuel consumption, CO2 
emissions and electric power consumption of new passenger cars), kiadványban található, amely minden értékesítési helyen, valamint a Deutsche 
Automobil Treuhand GmbH (DAT) társaságtól (D-73760 Ostfildern-Scharnhausen, Hellmuth Hirth Str. 1.) vagy 
a http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.html internetes oldalról szerezhető be: Leitfaden CO2 (Guideline CO2) (PDF 
– 2,7 MB) 

http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.html

