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• Megérkezett a BMW 2-es Coupé új nemzedéke, amelyet a letaglózó 

menetdinamika szempontjai szerint fejlesztettek ki a mérnökök. Az atletikus 

kisugárzás, a BMW 4-es sorozatból átemelt, kifinomult futómű-technológia, a 

hátsókerék-meghajtás és a soros hathengeres benzinmotor magával ragadó 

egysége egyedülálló a szegmensben; a sportosság mérnökien precíz, 

összpontosított formája a BMW által fémjelzett vezetési élményt kelti életre. 

Világpremier 2021 júliusában, a nagy-britanniai Goodwood Festival of Speed 

nyitónapján. A modell San Luis Potosí városában, a BMW Group mexikói 

gyárában készül majd. A piaci bevezetés 2022 elején kezdődik. 

• Az új BMW 2-es Coupé a kompakt méretű, ellenállhatatlanul sportos kétajtós 

modellek BMW 02 által útnak indított hagyományát értelmezi újra, modern 

köntösben. Összetéveszthetetlen formanyelv, amely egyértelműen 

megkülönbözteti a modellt a szintén kompakt BMW 1-es sorozattól. Az extrém 

sportos vezethetőség műszaki alapját a jellegzetes karosszériaarányok, a széles 

nyomtávok, az optimalizált aerodinamikai tulajdonságok, a kimagasló 

karosszériaváz-merevség, az intelligens könnyűszerkezetes járműépítési 

megoldások, a szinte tökéletes, 50:50 arányú tengelyterhelés-elosztás és az 

alacsony súlypont harmóniája adja. 
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• A modellpaletta csúcsán a BMW M GmbH közreműködésével kifejlesztett, 

nagyteljesítményű csúcsmodell trónol: a 275 kW / 374 lóerő maximális 

teljesítményre képes, soros hathengeres benzinmotorral és BMW xDrive 

intelligens összkerékhajtással szerelt új BMW M240i xDrive Coupé (átlagos 

üzemanyag-fogyasztás (WLTP): 8,1 – 8,8 liter / 100 km; kombinált károsanyag-

kibocsátás (WLTP): 185 – 200 gramm / km). Az új BMW 2-es Coupé 

motorházteteje alá emellett egy négyhengeres benzinmotor és egy 

négyhengeres dízelmotor is elérhető lesz, amelyek egyaránt a hátsó tengelyre 

küldik teljesítményüket és forgatónyomatékukat. 

• Erőteljes arányok a motorháztető, a tetőív és a csomagtérajtó klasszikus, sportos 

sziluettjével megfűszerezve; a rendkívül kifejező megjelenésről dinamikus 

vonalvezetés és exkluzív stílusjegyek gondoskodnak. A karosszéria hossza a 

közvetlen elődmodellhez képest 105 milliméterrel, szélessége pedig 64 

milliméterrel nőtt. A tengelytávolság 51 milliméterrel lett hosszabb. A modell 

magassága 28 milliméterrel csökkent, miközben az első nyomtávok 54 

milliméterrel (az új BMW M240i xDrive Coupé esetében 63 milliméterrel), a 

hátsók pedig 31 milliméterrel (az új BMW M240i xDrive Coupé esetében 35 

milliméterrel) szélesedtek. 

• Szemet gyönyörködtető frontrész az ikonikus BMW 02 stílusát idéző, egyedi 

fényszórókkal és vadonatúj kialakítású hűtőrács-párral. A klasszikus lamellák 

helyén függőlegesen elrendezett légterelő lapok kaptak helyet. Az új BMW 2-es 

Coupé sportosan kecses jármű-sziluettjének erőteljes kisugárzását éles 

vonalvezetés és számos nagyméretű, fényes felület fokozza. A modell hátsó 

kialakítását az erőteljesen kidolgozott hátsó kerékjárati ívek határozzák meg. 

Kompakt hátsó lámpák újragondolt LED-technológiás fénydizájnnal. Típus-

specifikus stílusjegyek az M Sport felszereltségi csomaggal felvértezett modellek 

és az új BMW M240i xDrive Coupé kiváltságaként. 

• Az új BMW 2-es Coupé letaglózóan sportos vezethetőségét kivételesen 

kifinomult futómű-technológia garantálja: a felhasznált alkatrészek többségét 

eredetileg a BMW 4-es sorozat modelljeihez fejlesztették ki, így a mérnökök 

azokat az új BMW 2-es Coupé sajátosságaihoz hangolva építették be a kompakt 

modellbe. Az újdonság agilitása, precíz kormányozhatósága és kanyarsebessége 

még a közvetlen elődmodell kvalitásait is jelentős mértékben meghaladja. A 
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hajtáslánc- és futómű-technológia integrált alkalmazása tovább optimalizálja az új 

BMW 2-es Coupé kormányozhatóságát és az oldalirányú gyorsulási erőhatások 

felépülését, minden korábbinál dinamikusabb kanyarsebességet és tökéletesen 

kontrollált csúsztatásokat lehetővé téve. A hosszabbra nyúló utazásokat 

optimalizált menetkomfort és zajszigetelés fokozza. 

• Alapfelszereltségként kettős ágyazású lengőkarra támaszkodó rugóstaggal 

kialakított első kerékfelfüggesztés, ötkaros hátsó kerékfelfüggesztés, rugóút-

szinkronizált lengéscsillapítók és Servotronic funkcióval dolgozó 

elektromechanikus szervokormány. Az opcionális extrafelszereltség részeként 

BMW M sport futómű is megrendelhető, változó áttételű sport kormányművel 

kiegészítve. Az új BMW M240i xDrive Coupé alapfelszereltségének a típus-

specifikus hangolású BMW M sport futómű, az első tengely segédkerete, a BMW 

M sport fékrendszer és a BMW M hátsó differenciálmű is része. A csúcsmodell 

opcionális extrafelszereltségeit egyesítő palettán az elektronikusan vezérelt 

lengéscsillapítókkal dolgozó, adaptív M futómű is megtalálható. 

• Alapfelszereltségként 17” méretű könnyűfém keréktárcsák, az M Sport 

felszereltségi csomag részeként azonban 18” méretű BMW M könnyűfém felnik. 

Az új BMW M240i xDrive Coupé modell alatt már alapfelszereltségként 19” 

méretű BMW M könnyűfém keréktárcsák gurulnak, az opcionális 

extrafelszereltség részreként nagyteljesítményű gumiabroncsokkal. 

• Erőteljes és hatékony erőforrások a legkorszerűbb BMW TwinPower Turbo 

technológiával. Az új BMW M240i xDrive Coupé soros hathengeres 

benzinmotorja 25 kW-tal / 34 lóerővel múlja felül közvetlen elődmodelljét. Az új 

BMW 220i Coupé (átlagos üzemanyag-fogyasztás (WLTP): 6,3 – 6,8 liter / 100 

km; kombinált károsanyag-kibocsátás (WLTP): 144 – 155 gramm / km) 

motorházteteje alatt egy továbbfejlesztett négyhengeres benzinmotor dolgozik 

135 kW / 184 lóerő maximális teljesítménnyel és a károsanyag-kibocsátás 

csökkentése érdekében hengerfejbe integrált kipufogócsonkkal. Az új BMW 220d 

Coupé (átlagos üzemanyag-fogyasztás (WLTP): 4,7 – 5,1 liter / 100 km; kombinált 

károsanyag-kibocsátás (WLTP): 122 – 132 gramm / km) 140 kW / 190 lóerő 

maximális teljesítményű, négyhengeres dízelmotorjában kettős megfúvású 

turbófeltöltő és 48 Volt kapacitású mild-hibrid technológia garantálja a minden 

korábbinál erőteljesebb és hatékonyabb működést. A 180 kW / 245 lóerő 
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maximális teljesítményre képes, négyhengeres benzinmotorral szerelt új BMW 

230i Coupé (a modell még nem kapható, így egyelőre átlagos üzemanyag-

fogyasztási és kombinált károsanyag-kibocsátási értékei sem elérhetők) 2022 

nyarán érkezik meg a palettára. 

• Az új BMW 2-es Coupé összes motorváltozatához alapfelszereltségként jár a 

nyolcfokozatú Steptronic automataváltó. Az opcionális extrafelszereltség 

részeként megrendelhető, nyolcfokozatú Steptronic sport automataváltó (az új 

BMW M240i xDrive Coupé esetében az alapfelszereltség része) kormány mögötti 

váltófülekkel, Launch Control rajtprogrammal – amely segít a lehető 

legoptimálisabb tapadással elrajtolni álló helyzetből – és Sprint funkcióval – amely 

kigyorsításokkor és előzésekkor kínál extrém dinamikus teljesítményt – garantál 

még gyorsabb váltásokat. 

• Személyre szabott, sportautós utastér. Vezető felé forduló műszerfal, modern 

vezérlőpanel a középkonzolon és az opcionális extrafelszereltség részeként teljes 

egészében digitális műszerfal. Alapfelszereltségként sportülések és bőrözött 

sportkormány, az opcionális extrafelszereltség részeként BMW M bőrözött 

sportkormány és integrált fejtámlákkal szerelt BMW M sportülések. Az M Sport 

felszereltségi csomaggal felvértezett modellek és az új BMW M240i xDrive 

Coupé esetében az utastér olyan exkluzív stílusjegyeket visel, mint például a 

középkonzol párnázott térdtámaszai, amelyek még a legintenzívebb vezetési 

szituációkban is kényelmes tartást ígérnek. 

• Az M Sport felszereltségi csomag sportosságát az opcionális 

extrafelszereltségként megrendelhető M Sport Pro csomag tételei fokozhatják 

tovább. Ilyenek többek között a 19” méretű BMW M könnyűfém keréktárcsák, a 

BMW M sport fékrendszer, a nyolcfokozatú Steptronic sport automataváltó, az 

első koptatók és a BMW M hátsó légterelő szárny. Az új BMW 2-es Coupé-hoz a 

típus-specifikus BMW M Performance alkatrészek is megrendelhetők. 

• Az új BMW 2-es Coupé közvetlen elődmodelljének utastéri minőségét prémium 

anyaghasználattal, végtelenül precíz összeszerelési minőséggel és exkluzív 

stílusjegyekkel haladták meg a készítők. A modellhez a BMW 

alapfelszereltségként kínálja az új Dark Graphite matt utastéri dekorbetéteket. Az 

utastér új formanyelvét az ajtókárpitok kartámasz fölötti részén trapéz alakú 
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felületkialakítás élteti, amelynek perforált felülete az opcionális extrafelszereltség 

részeként megrendelhető hangulatvilágítás esetén elegáns háttérvilágítást is visel. 

Az M Sport felszereltségi csomaggal felvértezett modellek és az új BMW M240i 

xDrive Coupé esetében alapfelszereltség az Alcantara / Sensatec kárpit. Az 

opcionális extrafelszereltségek között perforált Sensatec kárpit és Vernasca 

bőrkárpit is megtalálható. 

• Alacsony üléspozíció és mindkét első ülésben nagyobb térérzet; a hátsó 

üléssorban két önállóan kiképzett ülőfelület. A csomagtér közvetlenül elérhető 

térfogata 20 literrel növekedett az új BMW 2-es Coupé közvetlen 

elődmodelljéhez képest. Teljes kapacitás: 390 liter. A csomagtér funkcionalitása a 

hátsó üléssor 40:20:40 arányban osztott háttámlájának ledöntésével fokozható 

tovább, nyílásának alsó peremét a tervezők a közvetlen elődmodellhez képest 35 

milliméterrel lejjebb helyezték. 

• Háromzónás automata légkondicionáló és zajszigetelt szélvédő 

alapfelszereltségként. A vezetés élményét és az utazás kényelmét eközben olyan 

opcionális extrafelszereltségként megrendelhető tételek fokozzák, mint az 

ülésfűtés, a kormányfűtés, az elektromosan állítható sportülések (a vezetőoldalon 

memóriafunkcióval), a hangulatvilágítás és a Harman Kardon surround 

audiorendszer. A ugyancsak opcionális, dönthető és csúsztatható napfénytető 

mintegy 20 százalékkal nagyobb üvegfelületet kínál, mint az új BMW 2-es Coupé 

közvetlen elődmodellje esetében. A modellhez az opcionális extrafelszereltség 

részeként levehető vonóhorog is elérhető, amellyel az új BMW 2-es Coupé akár 

1 600 kilogrammot is vontathat. 

• Legyen szó akár az alapfelszereltségről, akár az opcionális extrafelszereltség 

részeként megrendelhető tételekről, közvetlen elődmodelljéhez képest az új 

BMW 2-es Coupé az intelligens vezetést támogató rendszerek minden korábbinál 

átfogóbb portfóliójával büszkélkedhet. Frontirányú ütközésre figyelmeztető 

rendszer (Front Collision Warning), sebességkorlátozásokra figyelmeztető 

rendszer (Speed Limit Info), sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (Lane 

Departure Warning) és automata fékező funkcióval dolgozó tempomat (Cruise 

Control with brake function) alapfelszereltségként. Az opcionális extrafelszereltség 

részeként megrendelhető tételek között megtalálható a sávváltásra figyelmeztető 

rendszerrel (Lane Change Warning), a hátsó ütközést megelőző rendszerrel (Rear 
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Collision Prevention) és a hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető 

rendszerrel (Rear Crossing Traffic Warning) dolgozó Driving Assistant csomag, a 

manuális sebességkorlátozás-asszisztenssel (manual Speed Limit Assist) és Stop 

& Go funkcióval dolgozó aktív tempomat (Active Cruise Control with Stop & Go 

function), a parkolássegítő rendszer (PDC – Park Distance Control), a tolatási 

segédlet (Reversing Assistant), a tolatókamera (Reversing Assist Camera), a 

Surround View funkció és a Remote 3D View funkció is. Az új BMW 2-es Coupé-

hoz első ízben válik elérhetővé a BMW Head-Up kijelző és a BMW Drive 

Recorder. 

• Csúcstechnológiás kijelző- és járművezérlő rendszer a BMW Operációs Rendszer 

7 által felkínált számtalan lehetőséggel. Az alapfelszereltségként kínált BMW Live 

Cockpit műszerfal-elrendezés a BMW iDrive operációs rendszer, a 8,8” képernyő-

átmérőjű központi kijelző és az 5,1” képernyő-átmérőjű digitális műszerfal 

együttműködésével kecsegtet. Az opcionális extrafelszereltség részeként 

megrendelhető BMW Live Cockpit Professional műszerfal-elrendezés 12,3” 

képernyő-átmérőjű, nagyfelbontású digitális műszerfallal és 10,25” képernyő-

átmérőjű központi kijelzővel dolgozik együtt. Intuitív, multimodális járművezérlés a 

központi kijelző érintés-érzékeny felületén, a jól bevált BMW Controller 

forgótárcsán, a kormány multifunkciós gombjain és hangvezérlésen keresztül. 

BMW Intelligent Personal Assistant kibővített funkciókkal, a központi kijelzőn 

pedig új grafikai megoldásokkal. 

• BMW Maps felhőalapú navigációs rendszer az opcionális extrafelszereltség 

részeként megrendelhető BMW Live Cockpit Plus és BMW Live Cockpit 

Professional műszerfal-elrendezések részeként. Gyors és pontos útvonaltervezés, 

illetve érkezés-kiszámítás, rendszeres és gyors forgalmiinformáció-frissítések és 

az úti célok keresésekor bármilyen beírható szó. 

• Az autóban elérhető digitális szolgáltatások széles választéka. BMW TeleServices 

és Intelligens Segélyhívó (Intelligent Emergency Call) alapfelszereltségként; 

akárcsak a távolról is feltelepíthető rendszeres szoftverfrissítések (Remote 

Software Upgrade), amelyekkel számos fejlett járműfunkció és utólagos digitális 

szolgáltatás online feltelepíthető. Az opcionális extrafelszereltség részeként: 

balesetveszélyes forgalmi szituációkra is figyelmeztető, valós idejű forgalmi 

információk (RTTI – Real Time Traffic Information), Connected Music szolgáltatás 
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és BMW Digital Key digitális kulcs. A My BMW App okosalkalmazásnak 

köszönhetően az Amazon Alexa néhány egyszerű lépésben feltelepíthető a 

csatlakoztatott BMW modell fedélzeti operációs rendszerébe. 

• Az opcionális okostelefon-integrálhatóság a modell központi operációs 

rendszerén keresztül az Apple CarPlay és az Android Auto használatát is lehetővé 

teszi; vezeték nélküli WiFi-kapcsolat; az információkat a fedélzeti operációs 

rendszer a központi kijelzőn, a digitális műszerfalon és az opcionális 

extrafelszereltség részeként megrendelhető BMW Head-Up kijelzőn is képes 

megjeleníteni. 

• Az új BMW 2-es Coupé piaci bevezetéskor elérhető modellváltozatai: 

BMW 220i Coupé 

Motor: soros négyhengeres benzinmotor 

Hengerűrtartalom: 1 998 ccm 

Maximális teljesítmény: 135 kW / 184 lóerő percenkénti 5 000 – 6 500 főtengely-

fordulat között 

Csúcs forgatónyomaték: 300 Nm percenkénti 1 350 – 4 000 főtengely-fordulat 

között 

Váltó: nyolcfokozatú Steptronic automataváltó 

Hajtás: hátsókerék-meghajtás 

Gyorsulás 0-100 km/óra: 7,5 másodperc 

Végsebesség: 236 km/óra 

Átlagos üzemanyag-fogyasztás (WLTP): 6,3 – 6,8 liter / 100 km 

Kombinált károsanyag-kibocsátás (WLTP): 144 – 155 gramm / km 

Emissziós besorolás: Euro 6d 

BMW M240i xDrive Coupé 

Motor: soros hathengeres benzinmotor 

Hengerűrtartalom: 2 998 ccm 

Maximális teljesítmény: 275 kW / 374 lóerő percenkénti 5 500 – 6 500 főtengely-

fordulat között 

Csúcs forgatónyomaték: 500 Nm percenkénti 1 900 – 5 000 főtengely-fordulat 

között 

Váltó: nyolcfokozatú Steptronic sport automataváltó 
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Hajtás: BMW xDrive intelligens összkerékhajtás 

Gyorsulás 0-100 km/óra: 4,3 másodperc 

Végsebesség: 250 km/óra 

Átlagos üzemanyag-fogyasztás (WLTP): 8,1 – 8,8 liter / 100 km 

Kombinált károsanyag-kibocsátás (WLTP): 185 – 200 gramm / km 

Emissziós besorolás: Euro 6d 

BMW 220d Coupé 

Motor: soros négyhengeres dízelmotor 48 Volt kapacitású indítógenerátorral 

dolgozó mild-hibrid technológiával (8 kW / 11 lóerő) 

Hengerűrtartalom: 1 995 ccm 

Maximális teljesítmény: 140 kW / 190 lóerő percenkénti 4 000 főtengely-

fordulatnál 

Csúcs forgatónyomaték: 400 Nm percenkénti 1 750 – 2 500 főtengely-fordulat 

között 

Váltó: nyolcfokozatú Steptronic automataváltó 

Hajtás: hátsókerék-meghajtás 

Gyorsulás 0-100 km/óra: 6,9 másodperc 

Végsebesség: 237 km/óra 

Átlagos üzemanyag-fogyasztás (WLTP): 4,7 – 5,1 liter / 100 km 

Kombinált károsanyag-kibocsátás (WLTP): 122 – 132 gramm / km 

Emissziós besorolás: Euro 6d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teljesítményre, menetteljesítményre, üzemanyag-fogyasztásra és károsanyag-kibocsátásra vonatkozó adatok előzetes értékek. 

A sajtóközleményben feltüntetett modellváltozatok, felszereltségi tételek, műszaki-, méret- és teljesítményadatok, illetve üzemanyag-fogyasztási és 
károsanyag-kibocsátási értékek elsősorban a Németországban kínált modellekre vonatkoznak. Az adatok a kerék-/gumiabroncs-típusoktól és az 
opcionális extrafelszereltségi tételektől is függnek. 

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

