
 
BMW 
Media 
information 
 
07/2012 
Page 1 

1. Στνοπσική Παποτςίαςη 

2. Η απόλτση ςποπ ππόσαςη ςση μικπομεςαία κασηγοπία. 

3. Η νέα σπίθτπη ΒΜW Σειπά 1 

4. Τεφνικέρ πποδιαγπαυέρ  

5. Διαγπάμμασα ιςφύορ και ποπήρ.  

6. Εξωσεπικέρ και εςωσεπικέρ διαςσάςειρ.   

Η νέα σπίθτπη BMW Σειπά 1. 
Πεπιεφόμενα. 



BMW 
Media 
information 
 
07/2012 
Page 2 
  

 Δεύσεπη έκδοςη αμαξώμασορ για ση νέα BMW Σειπά 1. Η σελετσαία εκδοφή σηρ 

σπίθτπηρ έκδοςηρ τπογπαμμίζει σα ςποπ διαπιςσετσήπια σοτ μικπομεςαίοτ μονσέλοτ. 

Σποπσίυ, κομχέρ γπαμμέρ και ενδιαυέποτςερ πποςθήκερ ςση γκάμα σψν κινησήπψν 

ενιςφύοτν σην απαπάμιλλη θέςη σηρ Σειπάρ ςσην κασηγοπία με κύπια φαπακσηπιςσικά 

σην πίςψ κίνηςη και σην άχογη οδική ςτμπεπιυοπά. Κοπτυαίο μονσέλο: η BMW 

M135i. 

 

 Νέα σπίθτπη BMW Σειπά 1 με ςσιβαπέρ αναλογίερ BMW. Μοναδική εμυάνιςη με 

δτναμικό, επιμηκτμένο ππουίλ. Μεγάλερ πόπσερ με παπάθτπα φψπίρ πλαίςιο. 

Εμπνετςμένη αιςθησική παπαθύπψν ςε ςτνδταςμό με σην κολόνα Β. Ανάγλτυα 

πλαωνά πάνελ σονίζοτν σοτρ θόλοτρ σψν πίςψ σποφών. Γπαμμή μαπςπιέ ποτ εκσείνεσαι 

μέφπι μπποςσά, τπογπαμμίζονσαρ σον ιδιαίσεπο φαπακσήπα σοτ ατσοκινήσοτ. 

 

 Η απόλτση εξασομίκετςη με BMW Sport Line, BMW Urban Line και M Sport 

Package. Απμονικοί ςτνδταςμοί, αποκλειςσική ςφεδίαςη και ςσοιφεία εξοπλιςμού 

πέπαν σοτ βαςικού, BMW M135i με ςφεδιαςσικά ςσοιφεία πλήπψρ εναπμονιςμένα με 

σιρ σεφνικέρ απαισήςειρ. 

 

 Τα φαπακσηπιςσικά σηρ καμπίναρ, η ςποπ εμυάνιςη και οδική ςτμπεπιυοπά 

ψυελούνσαι από σο ατξημένο μήκορ αμαξώμασορ (+85 mm), σο μεσαξόνιο (+30 mm), 

σο πλάσορ μεσασποφίψν (εμππόρ: + 51, πίςψ +72 mm) και σο πλάσορ (+17 mm) 

ςτγκπισικά με σο πποηγούμενο μονσέλο, ενώ σο ύχορ παπαμένει ίδιο. Διάσαξη δύο ή 

σπιών καθιςμάσψν ανσίςσοιφα πίςψ, 21 mm πεπιςςόσεπορ φώπορ για σα πόδια πίςψ, 

φώπορ αποςκετών ατξημένορ κασά 30 L ςσα 360 L, Χψπησικόσησα αποςκετών μέφπι 1 

200 L φάπη ςσην αναδιπλούμενη πλάση σψν πίςψ καθιςμάσψν  (40 : 20 : 40 

διαιπούμενη, αναδιπλόμενη πποαιπεσικά). 

 

 Διετπτμένη γκάμα κινησήπψν βενζίνηρ και diesel σεφνολογίαρ 

BMW TwinPower Turbo, BMW 114i νέα ειςαγψγική έκδοςη με 75 kW/102 hp,  

Επίςηρ διασίθενσαι με σο λανςάπιςμα: 

BMW 116i (100 kW/136 hp), BMW 125i (160 kW/218 hp), 

BMW 116d (85 kW/116 hp), BMW 118d (105 kW/143 hp) και οι 

BMW 125d (160 kW/218 hp) και BMW 116d EfficientDynamics Edition με 

85 kW/116 hp, ππόςθεσα μέσπα απόδοςηρ κατςίμοτ και εκπομπέρ CO2 99 g/km ςσον 

Ετπψπαωκό κύκλο δοκιμών. 

 

1. Στνοπσική Παποτςίαςη. 
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  Η ππώση έκδοςη BMW M Performance με βενζινοκινησήπα: BMW M135i με 3-λισπο, 

straight six κινησήπα και 235 kW/320 hp και εξαπσήμασα ανάπσηςηρ M με 

βελσιςσοποιημένα αεποδτναμικά φαπακσηπιςσικά αμαξώμασορ. Οι καλύσεπερ 

επιδόςειρ και η καλύσεπη απόδοςη ςε ςφέςη με σον ανσαγψνιςμό. Απμονία M μεσαξύ 

κινησήπα, σεφνολογίαρ ανάπσηςηρ και αεποδτναμικήρ ιςοπποπίαρ και ςφεδίαςη 

εςψσεπικού ποτ τπόςφεσαι μοναδική οδηγική απόλατςη ςσην κασηγοπία. Η BMW 

M135i διασίθεσαι επίςηρ και ςαν πενσάθτπη έκδοςη. 

 

 Επίςηρ από σο Νοέμβπιο σοτ 2012: BMW 118i (125 kW/170 hp), BMW 120d 

(135 kW/184 hp) και ετυτέρ ςύςσημα σεσπακίνηςηρ BMW xDrive για ππώση υοπά ςση 

BMW Σειπά 1ςσα μονσέλα BMW M135i xDrive και BMW 120d xDrive. Το BMW 

xDrive θα διασίθεσαι παπάλληλα και για σην 5-θτπη έκδοςη σηρ BMW Σειπάρ 1. 

 

 Όλερ οι εκδόςειρ κινησήπψν ςτνδτάζονσαι με βελσιςσοποιημένα εξασάφτσα μηφανικά 

κιβώσια ςσάνσαπ. Μοναδική επιλογή ςση μικπομεςαία κασηγοπία: οκσασάφτσο 

ατσόμασο κιβώσιο ή οκσασάφτσο ατσόμασο ςποπ κιβώσιο. Εκσενήρ φπήςη σεφνολογιών 

BMW EfficientDynamics με λεισοτπγία Auto Start Stop ςε ςτνδταςμό με μηφανικά και 

ατσόμασα κιβώσια και ECO PRO mode μέςψ Driving Experience Control ποτ 

πποςυέπεσαι ςσάνσαπ. 

 

 Φιλοςουία οφήμασορ πποςανασολιςμένη ςσην οδηγική απόλατςη, με κινησήπερ 

διαμήκψρ σοποθεσημένοτρ, πίςψ κίνηςη, άπιςση κασανομή βάποτρ και πποηγμένη 

σεφνολογία ανάπσηςηρ. Απαπάμιλλη ετελιξία ςε ςτνδταςμό με βελσιςσοποιημένη 

οδηγική άνεςη. Εμππόρ άξοναρ δτο ςτνδέςμψν με γόνασα ελασηπίψν, πίςψ άξοναρ 

πένσε ςτνδέςμψν. Ηλεκσπομηφανικό ςύςσημα διεύθτνςηρ εξαιπεσικήρ ακπίβειαρ φψπίρ 

ανσιδπάςειρ από σο ςύςσημα μεσάδοςηρ. Μεσαβλησό, ςποπ ςύςσημα διεύθτνςηρ, 

πποαιπεσικό. DSC Dynamic Stability Control με DTC και Active Differential Brake 

(ADB-Sport) ςσον πίςψ άξονα ςσάνσαπ. Δομή αμαξώμασορ με τχηλή ςσπεπσική 

ακαμχία. Ολοκληπψμένορ εξοπλιςμόρ αςυάλειαρ.  

 

 Βελσιςσοποιημένο, πολτσελέρ πεπιβάλλον καμπίναρ με ανώσεπη ποιόσησα τλικών και 

κασαςκετήρ. Cockpit οδηγοκενσπικήρ υιλοςουίαρ. Ενςψμασψμένη οθόνη ελέγφοτ σοτ 

πποαιπεσικού λεισοτπγικού ςτςσήμασορ iDrive ςε αποκλειςσική ςφεδίαςη BMW flat 

screen. 
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  Ετπεία γκάμα ςτςσημάσψν τποςσήπιξηρ οδηγού και τπηπεςίερ mobility από σο BMW 

ConnectedDrive, μοναδικέρ ςση μικπομεςαία κασηγοπία: High-Beam Assistant, 

Adaptive Headlights, Rear View Camera, Lane Departure Warning με Rear Collision 

Warning, Parking Assistant, Cruise Control με λεισοτπγία πέδηςηρ, Speed Limit Info 

με No Passing Indicator, ππόςβαςη ςσο Internet, βελσιψμένη ενςψμάσψςη 

smartphones και music players, Real-Time Traffic Information και Apps για 

εξασομικετμένη λήχη web radio και για ππόςβαςη ςε Facebook και Twitter. 

 

 Εκδόςειρ: 

BMW M135i: Straight six βενζινοκινησήπαρ σεφνολογίαρ M Performance TwinPower 

Turbo με τπεπςτμπιεςσή Twin Scroll, ςύςσημα άμεςοτ χεκαςμού κατςίμοτ High 

Precision Injection, μεσαβλησό έλεγφο βαλβίδψν VALVETRONIC και Double VANOS,  

Κτβιςμόρ: 2 979 cc, ιςφύρ: 235 kW/320 hp ςσιρ 5 800 rpm,  

Μέγιςση ποπή: 450 Nm ςσιρ 1 300 – 4 500 rpm,  

Επισάφτνςη [0 – 100 km/h]: 5,1 δετσ. (ατσόμασο: 4,9 δετσ.)  

Τελική σαφύσησα: 250 km/h,  

Μέςη κασανάλψςη: 8 lit. (7,5 lit.)/100 km, 

Εκπομπέρ CO2: 188 g/km (175 g/km), ππόστπο εκπομπών πύπψν: EU5. 

 

BMW 125i: Straight four βενζινοκινησήπαρ σεφνολογίαρ BMW TwinPower Turbo με 

τπεπςτμπιεςσή Twin Scroll turbocharger, ςύςσημα άμεςοτ χεκαςμού κατςίμοτ High 

Precision Injection, μεσαβλησό έλεγφο βαλβίδψν VALVETRONIC και Double VANOS,  

Κτβιςμόρ: 1 995 cc, ιςφύρ: 160 kW/218 hp ςσιρ 5 000 rpm,  

Μέγιςση ποπή: 310 Nm ςσιρ 1 350 – 4 800 rpm,  

Επισάφτνςη [0 – 100 km/h]: 6,4 δετσ. (ατσόμασο: 6,2 δετσ.),  

Τελική σαφύσησα: 245 km/h (243 km/h),  

Μέςη κασανάλψςη: 6,6 lit. (6,4 lit.)/100 km, 

Εκπομπέρ CO2: 154 g/km (149 g/km), ππόστπο εκπομπών πύπψν: EU5. 

 

BMW 116i: Straight four βενζινοκινησήπαρ σεφνολογίαρ BMW TwinPower Turbo με 

τπεπςτμπιεςσή Twin Scroll, ςύςσημα άμεςοτ χεκαςμού κατςίμοτ High Precision 

Injection, μεσαβλησό έλεγφο βαλβίδψν VALVETRONIC και Double VANOS,  

Κτβιςμόρ: 1 598 cc, ιςφύρ: 100 kW/136 hp ςσιρ 4 350 rpm,  

Μέγιςση ποπή: 220 Nm ςσιρ 1 350 rpm,  

Επισάφτνςη [0 – 100 km/h]: 8,5 δετσ. (ατσόμασο: 8,7 δετσ.),  

Τελική σαφύσησα: 210 km/h,  

Μέςη κασανάλψςη*: 5,5 – 5,7 lit. (5,6 – 5,8 lit.)/100 km, 
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 Εκπομπέρ CO2*: 129 – 132 g/km (131 – 134 g/km), ππόστπο εκπομπών πύπψν: EU5. 

BMW 114i: Straight four βενζινοκινησήπαρ σεφνολογίαρ BMW TwinPower Turbo με 

τπεπςτμπιεςσή Twin Scroll, ςύςσημα άμεςοτ χεκαςμού κατςίμοτ High Precision 

Injection, μεσαβλησό έλεγφο βαλβίδψν VALVETRONIC και Double VANOS,  

Κτβιςμόρ: 1 598 cm3, ιςφύρ: 75 kW/102 hp ςσιρ 4 000 rpm,  

Μέγιςση ποπή: 180 Nm ςσκρ 1 100 rpm,  

Επισάφτνςη [0 – 100 km/h]:11,2 δετσ.,  

Τελική σαφύσησα: 195 km/h  

Μέςη κασανάλψςη*: 5,5 – 5,7 lit./100 km 

Εκπομπέρ CO2*: 129 – 132 g/km, ππόστπο εκπομπών πύπψν: EU5. 

 

BMW 125d: Straight four κινησήπαρ diesel σεφνολογίαρ BMW TwinPower Turbo με 

τπεπςτμπίεςη πολλαπλών ςσαδίψν, μεσαβλησή γεψμεσπία ειςαγψγήρ για σον 

τπεπςτμπιεςσή τχηλήρ πίεςηρ, Άμεςο Ψεκαςμό Common Rail με πιεζοηλεκσπικά 

μπεκ (μέγιςση πίεςη χεκαςμού: 1 800 bar), Κτβιςμόρ: 1995 cm3, ιςφύρ: 

160 kW/218 hp ςσιρ 4 000 rpm,  

Μέγιςση ποπή: 450 Nm μεσαξύ 1500 και 2500 rpm,  

Επισάφτνςη [0 – 100 km/h]: 6,5 δετσ. (ατσόμασο: 6,3 δετσ.) 

Τελική σαφύσησα: 240 km/h  

Μέςη κασανάλψςη: 4,9 lit. (4,8 lit.)/100 km 

Εκπομπέρ CO2: 129 g/km (126 g/km), ππόστπο εκπομπών πύπψν: EU5.  

 

BMW 118d: Straight four κινησήπαρ diesel σεφνολογίαρ BMW TwinPower Turbo, 

πεπιλαμβάνει τπεπςτμπιεςσή με μεσαβλησή γεψμεσπία ειςαγψγήρ, Άμεςο Ψεκαςμό 

Common Rail με ηλεκσπομαγνησικά μπεκ (μέγιςση πίεςη χεκαςμού: 1600 bar), 

Κτβιςμόρ: 1 995 cm3, ιςφύρ 105 kW/143 hp ςσιρ 4 000 rpm  

Μέγιςση ποπή 320 Nm μεσαξύ 1 750 και 2 500 rpm  

Επισάφτνςη [0 – 100 km/h]: 8,9 δετσ. (ατσόμασο: 8,6 δετσ.) 

Τελική σαφύσησα: 212 km/h  

Μέςη κασανάλψςη*: 4,4 – 4,5 lit. (4,4 – 4,5 lit.)/100 km, 

Εκπομπέρ CO2*: 115 – 118 g/km (116 – 119 g/km), ππόστπο εκπομπών πύπψν: EU5.  

 

BMW 116d: Straight four κινησήπαρ diesel σεφνολογίαρ BMW TwinPower Turbo, 

πεπιλαμβάνει τπεπςτμπιεςσή με μεσαβλησή γεψμεσπία ειςαγψγήρ, Άμεςο Ψεκαςμό 

Common Rail με ηλεκσπομαγνησικά μπεκ (μέγιςση πίεςη χεκαςμού: 1 600 bar), 

Κτβιςμόρ: 1 995 cm3, ιςφύρ: 85 kW/116 hp ςσιρ 4 000 rpm,  

Μέγιςση ποπή: 260 Nm μεσαξύ 1 750 και 2 500 rpm  
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 Επισάφτνςη [0 – 100 km/h]: 10,3 δετσ. 

Τελική σαφύσησα: 200 km/h  

Μέςη κασανάλψςη*: 4,3 – 4,5 lit. (ατσόμασο: 4,4 – 4,5 lit.)/100 km 

Εκπομπέρ CO2*: 114 – 117 g/km (115 – 119 g/km), ππόστπο εκπομπών πύπψν: EU5.  

 

BMW 116d EfficientDynamics Edition: Straight four κινησήπαρ diesel σεφνολογίαρ 

BMW TwinPower Turbo, πεπιλαμβάνει τπεπςτμπιεςσή με μεσαβλησή γεψμεσπία 

ειςαγψγήρ, Άμεςο Ψεκαςμό Common Rail με ηλεκσπομαγνησικά μπεκ (μέγιςση πίεςη 

χεκαςμού: 1 600 bar), Κτβιςμόρ: 1 598 cm3, ιςφύρ: 85 kW/116 hp ςσιρ 4 000 rpm  

Μέγιςση ποπή: 260 Nm μεσαξύ 1 750 – 2 500 rpm  

Επισάφτνςη [0 – 100 km/h]: 10,5 δετσ. 

Τελική σαφύσησα: 195 km/h,  

Μέςη κασανάλψςη: 3,8 lit./100 km 

Εκπομπέρ CO2: 99 g/km, ππόστπο εκπομπών πύπψν: EU5. 

* Η κασανάλψςη κατςίμοτ και οι εκπομπέρ CO2 εξαπσώνσαι από σον σύπο ελαςσικού 

ποτ έφει επιλεγεί. 
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Η ςποπσίυ και κομχή αιςθησική σοτ νέοτ, σπίθτποτ μονσέλοτ μαζί με σιρ ππόςθεσερ 

εκδόςειρ κινησήπψν δίνοτν μία νέα διάςσαςη ςσην ξεφψπιςσή πποςψπικόσησα σηρ BMW 

Σειπάρ 1 η οποία έφει αναφθεί ςε ππόστπο γνήςιαρ οδηγικήρ απόλατςηρ ςσην 

premium μικπομεςαία κασηγοπία. Ιςφτπά κινησήπια ςύνολα βενζίνηρ και diesel με 

σεφνολογία BMW TwinPower Turbo, ςύγφπονη ςφεδίαςη πλαιςίοτ και πίςψ κίνηςη 

(RWD) - μοναδική ςσην κασηγοπία- εγγτώνσαι μία ςποπ οδηγική εμπειπία η οποία 

ανσανακλάσαι ςση δτναμική εμυάνιςη και σο ςυπίγορ σηρ νέαρ σπίθτπηρ BMW Σειπάρ 

1. Ατσό σο ςποπ ςσοιφείο είναι ιδιαίσεπα ένσονο ςσην ππώση έκδοςη BMW M 

Performance για ση μικπομεςαία κασηγοπία: η κοπτυαία BMW M135i ξεφψπίζει λόγψ 

σοτ straight six βενζινοκινησήπα με σεφνολογία M Performance TwinPower Turbo και 

235 kW/320 hp, ςε ςτνδταςμό με Μ πλαίςιο τχηλών επιδόςεψν, βελσιςσοποιημένη 

αεποδτναμική αμαξώμασορ και αποκλειςσική ςφεδίαςη καμπίναρ. 

Λανςάπεσαι επίςηρ ένα νέο ειςαγψγικό μονσέλο, η BMW 114i, με σεσπακύλινδπο εν 

ςειπά κινησήπα ποτ αποδίδει 75 kW/102 hp.  Δύο επιπλέον βενζινοκίνησα μονσέλα και 

σέςςεπιρ εκδόςειρ diesel – ςτμπεπιλαμβανομένηρ σηρ BMW 116d EfficientDynamics 

Edition με 85 kW/116 hp και εκπομπέρ CO2 99 gr / km – ολοκληπώνοτν ση νέα γκάμα 

σψν σπίθτπψν μονσέλψν σηρ Σειπάρ 1. Η BMW M135i και η BMW 114i θα διασίθενσαι 

και ςαν 5-θτπα μονσέλα. Πλην σηρ BMW 114i και σηρ BMW 116d EfficientDynamics 

Edition, όλα σα μονσέλα σηρ BMW Σειπάρ 1  διασίθενσαι πποαιπεσικά με ένα μοναδικό 

οκσασάφτσο ατσόμασο κιβώσιο. Επιπλέον, η λεισοτπγία Auto Start/Stop διασίθεσαι για 

μηφανικά και ατσόμασα κιβώσια. Το σεφνολογικό πακέσο BMW EfficientDynamics 

πεπιλαμβάνει επίςηρ σο ECO PRO mode, ποτ μποπεί να ενεπγοποιηθεί μέςψ σοτ 

μποτσόν Driving Experience Control - ςσάνσαπ ςε όλα σα μονσέλο. Η ετυτήρ 

σεφνολογία xDrive four-wheel drive θα πποςυέπεσαι και για ση νέα BMW Σειπά 1 ςσο 

μέλλον. Η BMW 120d xDrive και η BMW M135i xDrive θα είναι σα ππώσα μονσέλα σηρ 

Σειπάρ 1 με ατσή σην 4WD σεφνολογία. 

Οι δτναμικέρ και επιμηκτμένερ γπαμμέρ σηρ σπίθτπηρ BMW Σειπάρ 1 ςτνθέσοτν μία 

υόπμα μοναδική ςσην κασηγοπία σψν μικπομεςαίψν ατσοκινήσψν, η οποία σο 

διαυοποποιεί από σο 5-θτπο μονσέλο. Φαπδιέρ πόπσερ με παπάθτπα φψπίρ πλαίςια 

αγκαλιάζοτν σο αμάξψμα ενσάςςονσαρ οπσικά και σην κολόνα Β, ενώ ςε ςτνδταςμό με 

μία πολύ φαμηλή και επίπεδη γπαμμή οπουήρ, διαμοπυώνοτν μία ςποπ, κομχή 

αιςθησική σατσόσησα. Για όςοτρ αναζησούν κάσι πιο πποςψπικό και αποκλειςσικό, σο 

νέο σπίθτπο μονσέλο πποςυέπεσαι με σιρ εκδόςειρ BMW Sport Line και BMW Urban 

2. Η απόλτση ςποπ ππόσαςη ςση μεςαία 
κασηγοπία: 
Η νέα σπίθτπη BMW Σειπά 1.  



BMW 
Media 
information 
 
07/2012 
Page 8 
 Line με ειδικέρ επιλογέρ και εξοπλιςμό. Επιπλέον, ένα πακέσο M Sport διασίθεσαι 

επίςηρ για ση νέα σπίθτπη BMW Σειπά 1. 

Όπψρ η 5-θτπη έκδοςη, η νέα σπίθτπη BMW Σειπά 1 πποςυέπει ατξημένη ετελιξία 

και οδηγική άνεςη ςτγκπισικά με σην πποκάσοφό σηρ. Η καμπίνα σηρ είναι επίςηρ πιο 

ετπύφψπη. Για παπάδειγμα, η νέα σπίθτπη BMW Σειπά 1 μποπεί να διαμοπυψθεί ώςσε 

να υιλοξενήςει δύο ή σπειρ επιβάσερ πίςψ. Η αποκλειςσική εμυάνιςη και αίςθηςη σοτ 

εςψσεπικού, η πλούςια γκάμα σοτ ςσάνσαπ εξοπλιςμού ποτ πεπιλαμβάνει ακόμα και 

αιπκονσίςιον και πολλά πποαιπεσικά ςτςσήμασα τποςσήπιξηρ οδηγού και τπηπεςίερ 

mobility σοτ BMW ConnectedDrive, τπογπαμμίζοτν σον premium και πποηγμένο 

φαπακσήπα σηρ νέαρ σπίθτπηρ BMW Σειπάρ 1. 

Σφεδίαςη: η ςποπ κομχόσησα δείγμα τχηλήρ οδηγικήρ απόλατςηρ. 

Η  νέα, σπίθτπη BMW Σειπά 1 είναι άμεςα αναγνψπίςιμη ςαν ένα δτναμικό, ςποπ, 

ξεφψπιςσό μονσέλο ςσην premium μικπομεςαία κασηγοπία. Το μακπύ καπό,  η 

'σπαβηγμένη ππορ σα πίςψ' καμπίνα επιβασών, σο μακπύ μεσαξόνιο και οι κονσοί 

ππόβολοι είναι στπικά ςσοιφεία σατσόσησαρ BMW τπό οποιαδήποσε οπσική γψνία. 

Παπάλληλα, η νέα BMW Σειπά 1 τιοθεσεί ση δική σηρ νεανική, ςποπ ςφεδιαςσική 

γλώςςα, ποτ πποςδίδει ςσο μικπομεςαίο σπίθτπο μονσέλο ση δική σοτ, ξεφψπιςσή 

πποςψπικόσησα. Παπασηπώνσαρ σο από σο πλάι, οι πέοτςερ γπαμμέρ σοτ αμαξώμασορ 

σονίζοτν σο ςποπ ςσήςιμο σοτ ατσοκινήσοτ. Ατσή η ςποπ και κομχή εμυάνιςη δηλώνει 

σην ιςοπποπία μεσαξύ ετελιξίαρ και άνεςηρ σην οποία ενςαπκώνει σο μονσέλο. 

Στγκπισικά με σην πποκάσοφό σηρ, η νέα BMW πποςυέπει εκσόρ από ελκτςσική 

εμυάνιςη με βελσιψμένερ επιδόςειρ & οδική ςτμπεπιυοπά και πεπιςςόσεποτρ φώποτρ. 

Ατσό είναι αποσέλεςμα σηρ έξτπνηρ αύξηςηρ σψν εξψσεπικών διαςσάςεψν και 

αναλογιών σοτ νέοτ ατσοκινήσοτ. Το μήκορ σηρ νέαρ σπίθτπηρ BMW Σειπάρ 1 είναι 

4.324 mm (85 mm μεγαλύσεπο από ππιν), με μεσαξόνιο 2,690 mm (30 mm 

μακπύσεπο) και σο ςτνολικό πλάσορ 1.765 mm (17 mm υαπδύσεπη) – ενώ σο ύχορ 

παπαμένει 1.421 mm. Το πλάσορ μεσασποφίοτ έφει ατξηθεί (εμππόρ: + 51 mm, πίςψ: 

+72 mm), ενώ τπάπφει πεπιςςόσεπορ φώπορ για σα πόδια πίςψ (+21 mm) και φώπορ 

αποςκετών 360 L (30 L παπαπάνψ από σο πποηγούμενο μονσέλο). 

Όπψρ ςσο 5-θτπο μονσέλο, μπποςσά κτπιαπφεί η μεγάλη, φαπακσηπιςσική μάςκα BMW, 

οι σολμηποί πποβολείρ και η ειςαγψγή αέπα σπιών σμημάσψν. Η μάςκα, είναι κεκλιμένη 

ππορ σα εμππόρ, πποςδίδονσαρ έμυαςη ςσο δτναμικό φαπακσήπα σοτ νέοτ, 

μικπομεςαίοτ μονσέλοτ, ενώ οι σπιςδιάςσασερ επιυάνειερ ποτ πλαιςιώνοτν ση μάςκα 

δημιοτπγούν ζψηπά ευέ υψσοςκίαςηρ.  
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 Οι διπλοί πποβολείρ BMW υέποτν ένθεσα ςσο πάνψ σμήμα σοτρ. Σε ςτνδταςμό με 

σοτρ πποαιπεσικούρ πποβολείρ bi-xenon, ατσό δημιοτπγεί μία πολύ φαπακσηπιςσική 

εμυάνιςη, η οποία ενιςφύεσαι από σα υλαρ ςσοτρ εςψσεπικούρ υψσεινούρ δακστλίοτρ 

σψν πποβολέψν, αλλά και  από σα υώσα ημέπαρ LED. Μία ακόμα καινοσομία σηρ BMW 

είναι σα πλαωνά υλαρ ποτ ενςψμασώνονσαι ςσοτρ εξψσεπικούρ  καθπέπσερ. 

Το κύπιο ςστλιςσικό φαπακσηπιςσικό σοτ σπίθτποτ μονσέλοτ υαίνεσαι ςσο ςποπ και 

κομχό ππουίλ όποτ κτπιαπφούν οι μεγάλερ πόπσερ. Τα εμππόρ και σα ςσαθεπά πίςψ 

παπάθτπα φψπίρ πλαίςια δημιοτπγούν ένα ςσαθεπό και ενιαίο οπσικό ςσοιφείο ποτ 

επεκσείνσαι ςσο πίςψ σμήμα και σονίζει ση δτναμική εικόνα σοτ οφήμασορ. Ατσή η 

ενσύπψςη τπογπαμμίζεσαι και από μία ένσονη αλλαγή κλίςηρ (Hofmeister kink) ςση 

βάςη σηρ κολόναρ C. Έσςι, η εκσεσαμένη γπαμμή οπουήρ υαίνεσαι πολύ επίπεδη. Η 

σολμηπή πλαωνή ποδιά και η ςαπψσική γπαμμή ςσην κάσψ επιυάνεια σψν θτπών 

δηλώνοτν κίνηςη ππορ σα εμππόρ ςε ςτνδταςμό με ένα ςσιβαπό 'πάσημα ςσο δπόμο'. 

Η μοναδική υιλοςουία μεσάδοςηρ κίνηςηρ σηρ μικπομεςαίαρ BMW υαίνεσαι ςσο 

δτναμικό, ανάγλτυο ςστλ σψν θόλψν σψν πίςψ σποφών. 

Τα πίςψ πλαωνά πάνελ έπφονσαι 'ππόςψπο' με σοτρ σποφούρ έσςι ώςσε σο δτναμικό 

ςσήςιμο σηρ νέαρ σπίθτπηρ BMW Σειπάρ 1 να σονίζεσαι παπασηπώνσαρ σην από πίςψ. 

Τα πίςψ υώσα, ποτ είναι σοποθεσημένα ςσα δύο άκπα, πλαιςιώνονσαι από ένα 

σπιςδιάςσασο διακοςμησικό πλαίςιο. Με σοτρ πποαιπεσικούρ πποβολείρ Xenon, σο 

πακέσο πεπιλαμβάνει και πίςψ υώσα από λτφνίερ LED ςφήμασορ L.  

Το σπίσο υψρ ςσοπ είναι ενςψμασψμένο ςσην αεποσομή οπουήρ. Το πεπίγπαμμα σηρ 

πίςψ ποδιάρ θτμίζει ατσό σοτ εμππόρ ππουτλακσήπα, ενώ σο V πλαίςιο σοτ 

εμβλήμασορ οδηγεί σο βλέμμα ππορ σο δπόμο, δίνονσαρ έμυαςη ςσο ςσιβαπό ςσήςιμο 

σηρ νέαρ σπίθτπηρ BMW Σειπάρ 1. 

Premium καμπίνα και οδηγοκενσπικό cockpit. 

Οι δτναμικέρ γπαμμέρ και καμπύλερ σοτ οδηγοκενσπικού cockpit είναι στπικέρ BMW 

και δημιοτπγούν μία αίςθηςη επισάφτνςηρ – όλα σα ςσοιφεία σοτ εςψσεπικού 

αποσελούνσαι από premium τλικά ποτ πποςδίδοτν μία εικόνα ανώσεπηρ ποιόσησαρ 

ςση νέα σπίθτπη BMW Σειπά 1. Η ςφεδίαςη σοτ ετπύφψποτ εςψσεπικού είναι ςποπ και 

λεισοτπγική, παπαπέμπονσαρ ςση γνήςια οδηγική απόλατςη. Το σαμπλό, η κενσπική 

κονςόλα και οι επενδύςειρ θτπών εκυπάζοτν ση υιλοςουία διαςσπψμάσψςηρ ποτ 

διέπει σην εμυάνιςη και αίςθηςη σοτ εςψσεπικού. Η αλληλεπικάλτχη ατσών σψν 

σμημάσψν δημιοτπγεί σην εικόνα μιαρ ολιςσικήρ και οπγανικήρ δομήρ με άπιςσα 

ςτνδταςμένα μεμονψμένα σμήμασα. 
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 Με ένα πποαιπεσικό ςύςσημα πλοήγηςηρ και σο BMW Professional radio, η νέα 

σπίθτπη BMW Σειπά 1 ευοδιάζεσαι με ςύςσημα ελέγφοτ BMW iDrive. Επιπλέον σοτ 

ελεγκσή ποτ βπίςκεσαι ςσην κενσπική κονςόλα, σο ςύςσημα διαθέσει μία ξεφψπιςσή 

οπσικά επίπεδη οθόνη. Ανάλογα με σο μονσέλο, η οθόνη μποπεί να έφει διάςσαςη 

6.5” ή 8,8” και είναι ενςψμασψμένη ςσο σαμπλό. 

Τα εμππόρ καθίςμασα ευοδιάζονσαι με ςσάνσαπ λεισοτπγία Easy Entry, ποτ 

διετκολύνει σην ππόςβαςη σψν πίςψ επιβασών. Οι αποθηκετσικοί φώποι είναι άυθονοι 

πεπιλαμβάνονσαρ μεγάλερ θήκερ ςσιρ πόπσερ, ετπύφψπο νσοτλαπάκι και δύο 

ποσηποθήκερ ςσην κενσπική κονςόλα. Ένα πποαιπεσικό πακέσο αποθηκετσικών φώπψν 

πεπιλαμβάνει μεγάλερ θήκερ ςσιρ πίςψ πόπσερ και δίφστα ςσιρ πλάσερ σψν εμππόρ 

καθιςμάσψν. Ο φώπορ αποςκετών σψν 360 L ατξάνεσαι ςσα 1.200 L με σην 

αναδίπλψςη σψν διαιπούμενψν  60/40 πίςψ καθιςμάσψν. Το πποαιπεσικό ςύςσημα με 

άνοιγμα για ση μεσαυοπά μεγάλοτ μήκοτρ ανσικειμένψν πεπιλαμβάνει πίςψ καθίςμασα 

με αναδιπλούμενη πλάση ςε διάσαξη 20: 40. 

Εξασομίκετςη με σιρ BMW Lines. 

Τπειρ απλέρ αποφπώςειρ και οκσώ μεσαλλικέρ ςτνθέσοτν σο φπψμασολόγιο εξψσεπικού 

σηρ νέαρ σπίθτπηρ BMW Σειπάρ 1. Μία απλή και πένσε μεσαλλικέρ διασίθενσαι για σο 

μονσέλο M135i. Το ςσάνσαπ εςψσεπικό πεπιλαμβάνει Satin Silver διάκοςμο και 

τυαςμάσινη σαπεσςαπία Move. Πποαιπεσικά, διασίθενσαι επίςηρ διάκοςμορ και 

σαπεσςαπία ςε δέπμα Dakota (ςε δύο διαυοπεσικά φπώμασα). Όλη η ςειπά 

σαπεσςαπιών πποςυέπεσαι και για σα πποαιπεσικά ςποπ καθίςμασα. Όςοι επιθτμούν να 

δώςοτν πποςψπικό ύυορ ςση νέα σπίθτπη BMW Σειπά 1, μποπούν να επιλέξοτν ένα 

από σα πακέσα σψν BMW Lines με αποκλειςσικά ςσοιφεία ςφεδίαςηρ και εξοπλιςμού, 

σα οποία δίνοτν έμυαςη ςσον ςποπ και πποηγμένο φαπακσήπα σοτ νέοτ μικπομεςαίοτ 

μονσέλοτ. 

Η BMW Sport Line ξεφψπίζει με εξψσεπικά ςσοιφεία βαμμένα ςε γταλιςσεπό μαύπο: οι 

γπίλιερ σηρ μάςκαρ, σο πλέγμα και σα πλαίςια σψν αεπαγψγών και η ποδιά ςσον πίςψ 

ππουτλακσήπα. Άλλα ςσοιφεία εξοπλιςμού πεπιλαμβάνοτν ζάνσερ αλοτμινίοτ 16 

ινσςών ςε ςφήμα αςσεπιού, μαύπο ένθεσο για σην απόληξη εξαγψγήρ και διακοςμησικά 

μαπςπιέ με αλοτμινένια ένθεσα και λογόστπο „BMW Sport‟. Άλλερ επιλογέρ είναι 

γταλιςσεπά μαύπα καλύμμασα καθπεπσών και δίφπψμερ ζάνσερ αλοτμινίοτ 17 ινσςών. 

Ανάμεςα ςσα αποκλειςσικά ςφεδιαςσικά ςσοιφεία σοτ εςψσεπικού είναι ςποπ 

καθίςμασα με premium σαπεσςαπία, ςποπ δεπμάσινο σιμόνι με ανσίθεση κόκκινη παυή, 

ςτπόμενο τποβπαφιόνιο, γταλιςσεπόρ μαύπορ διάκοςμορ εςψσεπικού και ένθεσα ςε 
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 matt Red Coral. Σσο σαμπλό οπγάνψν κτπιαπφούν οι λεγόμενερ 'φπονοκλίμακερ' και σα 

χηυία. Το κλειδί σοτ ατσοκινήσοτ υέπει κόκκινα ςσοιφεία. Ο υψσιςμόρ πεπιβάλλονσορ 

μποπεί να αλλάξει από ποπσοκαλί ςε λετκό, ενώ τπάπφει ππόςθεσορ υψσιςμόρ για σην 

κενσπική κονςόλα και σην πεπιοφή σψν ποδιών. 

Η σπίθτπη BMW Σειπά 1  διασίθεσαι και με σο πακέσο BMW Urban Line, ποτ είναι 

άμεςα αναγνψπίςιμο από σιρ φπψμιψμένερ γπίλιερ σηρ μάςκαρ ποτ έφοτν λετκέρ 

πλετπέρ, καθώρ και ένα λετκό εγκάπςιο ςσοιφείο ςσον εμππόρ κενσπικό αεπαγψγό. 

Αποκλειςσικά ςε ςτνδταςμό με σο BMW Urban Line, σα πλαίςια σψν εμππόρ πλαωνών 

αεπαγψγών βάυονσαι ςσο φπώμα σοτ ατσοκινήσοτ. Ππόςθεση διαυοποποίηςη 

επιστγφάνεσαι με ση λετκή διακοςμησική λψπίδα ςσον πίςψ ππουτλακσήπα, σιρ 16άπερ 

ζάνσερ αλοτμινίοτ ςφήμασορ V ή σιρ πποαιπεσικέρ 17άπερ με λετκό γταλιςσεπό 

υινίπιμα και διακοςμησικερ πλάκερ μαπςπιέ με αλοτμινένια ένθεσα και σο λογόστπο 

“BMW Urban”. Λετκά καλύμμασα εξψσεπικών καθπεπσών πποςυέπονσαι επίςηρ 

πποαιπεσικά. Η αίςθηςη αποκλειςσικόσησαρ σηρ καμπίναρ σονίζεσαι με τυαςμάσινα ή 

δεπμάσινα καθίςμασα, ένα ςποπ δεπμάσινο σιμόνι, ςτπόμενο τποβπαφιόνιο και 

εςψσεπικό διάκοςμο από καινοσόμο ακπτλικό κπύςσαλλο.  Άλλερ επιλογέρ εςψσεπικού 

διάκοςμοτ πεπιλαμβάνοτν λετκά ή μαύπα ένθεσα ςε μασ Oxide Silver. Το πακέσο 

BMW Urban Line πποςυέπει επίςηρ υψσιςσικά ευέ με υψσιςμό ειςόδοτ και 

πεπιβάλλονσορ ςε ςτνδταςμούρ αποφπώςεψν: ποπσοκαλί - μπλε LED Royal Blue ή 

λετκό - Royal Blue. Φώσα ςσην κολόνα B επισείνοτν σην εμπειπία. Το κλειδί σοτ 

ατσοκινήσοτ έφει λετκέρ λεπσομέπειερ. 

BMW M135i: αμάξψμα σύποτ M για βελσιςσοποιημένη ειςαγψγή αέπα, 

‘ςποπ αίςθηςη’ ςσο εςψσεπικό. 

Οι δτνασόσησερ επιδόςεψν σηρ BMW M135i ανσανακλώνσαι ςε εξψσεπικά και 

εςψσεπικά ςφεδιαςσικά φαπακσηπιςσικά ποτ ανήκοτν ςσον εξοπλιςμό σηρ έκδοςηρ 

BMW M Performance. Οι λεπσομέπειερ σοτ αμαξώμασορ βοηθούν σο όφημα να 

διαφειπίζεσαι σιρ αεποδτναμικέρ απαισήςειρ ςε ςτνθήκερ τχηλών επιδόςεψν – 

αποπνέονσαρ ένα μοναδικό ςστλ και σην αίςθηςη Μ. Η εμππόρ ποδιά ςστλ 

M παπαπέμπει ςσην αξιόπιςση ςτμπεπιυοπά και άμεςη απόκπιςη σοτ ατσοκινήσοτ, με 

σοτρ μεγάλοτρ αεπαγψγούρ να είναι απαπαίσησοι για να ικανοποιούν σιρ απαισήςειρ 

χύξηρ ενόρ κινησήπα straight-six τχηλών επιδόςεψν, σψν πεπιυεπειακών μονάδψν και 

σψν μεγάλψν υπένψν. Ο ςποπ φαπακσήπαρ σοτ ατσοκινήσοτ υαίνεσαι και ςσα 

σπιςδιάςσασα πσεπύγια σψν εξψσεπικών αεπαγψγών, μία λεπσομέπεια εμπνετςμένη από 

σοτρ αγώνερ ατσοκινήσψν. Οι αεπαγψγοί κασαλαμβάνοτν σο φώπο ποτ πποοπιζόσαν 

για σοτρ πποβολείρ ομίφληρ ςσιρ άλλερ εκδόςειρ σηρ σπίθτπηρ Σειπάρ 1.  
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 Ατσοί φψπίζονσαι με οπιζόνσιερ μπάπερ ςε μεσαλικό φπώμα Ferric Grey – ςφεδιαςσική 

λεπσομέπεια ποτ ξεφψπίζει σα μονσέλα BMW M Performance. 

Εκσόρ από ση  high-gloss Shadow Line σηρ BMW Individual και σα καλύμμασα 

εξψσεπικών καθπεπσών ςε Ferric Grey, σα ανάγλτυα μαπςπιέ και οι 18άπερ ζάνσερ Μ 

με διπλέρ ακσίνερ και ανάμικσα ελαςσικά πποςδίδοτν νεύπο ςσο ππουίλ σηρ BMW 

M135i. Η πίςψ ποδιά, με μεσαλλικό υινίπιςμα Dark Shadow ςσο κάσψ σμήμα 

ενςψμασώνει σιρ διπλέρ απολήξειρ εξαγψγήρ. 

Επιπλέον, σα διακοςμησικά καλύμμασα μαπςπιέ με σα αλοτμινένια ένθεσα και σο 

λογόστπο “Μ135i” ενσάςςονσαι ςε μία υιλοςουία καμπίναρ ποτ παπαπέμπει ςση 

γνήςια οδηγική απόλατςη. Λεπσομέπειερ εςψσεπικού: αποκλειςσική τυαςμάσινη 

σαπεσςαπία Hexagon/Alcantara, δεπμάσινο σιμόνι M με μποτσόν πολλαπλών 

λεισοτπγιών και μπλε παυή, επένδτςη οπουήρ σηρ BMW Individual ςε Anthracite, 

εςψσεπικόρ διάκοςμορ ςε Aluminium Hexagon με matt Estoril Blue ή γταλιςσεπέρ 

μαύπερ γπαμμέρ, επιλογέαρ σαφτσήσψν και φειπόυπενο με δεπμάσινα καλύμμασα, 

τποπόδιο οδηγού M , σαφύμεσπο και ςσπουόμεσπο με κόκκινερ σιρ λεγόμενερ 

'φπονοκλίμακερ'. Το φπώμα σοτ εςψσεπικού υψσιςμού είναι μεσαβλησό, ενώ σο κλειδί 

σοτ ατσοκινήσοτ πεπιλαμβάνει μπλε λεπσομέπειερ. 

Κινησήπερ: straight six βενζινοκινησήπαρ με M Performance TwinPower 

Turbo για ση BMW M135i ςσην κοπτυή σηρ γκάμαρ. 

Ατσόρ ο κινησήπαρ διετπύνει σην πλούςια γκάμα κινησήπιψν ςτνόλψν σηρ νέαρ, 

σπίθτπηρ BMW Σειπά 1. Παπάλληλα, αποσελεί απαπαίσησο ςτςσασικό ενόρ portfolio 

ποτ πποάγει σα μονσέλα BMW M Performance ςσην κοπτυή σηρ κασηγοπίαρ τχηλών 

επιδόςεψν. Η BMW M135i φπηςιμοποιεί straight six κινησήπα σεφνολογίαρ M 

Performance TwinPower Turbo, ποτ είναι γνψςσόρ για σην άμεςη απόκπιςη και σον 

τχηλόςσπουο φαπακσήπα σοτ, ςε ςτνδταςμό με ένα επίπεδο απόδοςηρ ππψσουανέρ 

ς‟ατσή σην κασηγοπία επιδόςεψν. Το σεφνολογικό πακέσο πεπιλαμβάνει τπεπςτμπιεςσή 

TwinScroll, άμεςο χεκαςμό High Precision Injection με κενσπικά μπεκ πολλαπλών 

οπών, μεσαβλησό έλεγφο βαλβίδψν VALVETRONIC και μεσαβλησό φπονιςμό 

εκκενσπουόπψν Double VANOS. Η σπίλισπη μονάδα αποδίδει μέγιςση ιςφύ 

235 kW/320 hp ςσιρ 5 800 rpm από ση μέγιςση ποπή σψν 450 Nm ποτ είναι διαθέςιμη 

μεσαξύ 1 300 και 4 500 rpm. 

 



BMW 
Media 
information 
 
07/2012 
Page 13 
 Η BMW M135i επισαφύνει από 0 ςσα 100 km/h ςε 5,1 δετσ. (ατσόμασο: 4.9 δετσ.) 

μέφπι σην σελική σαφύσησα σψν 250 km/h – λόγψ ηλεκσπονικού κόυση. Η μέςη 

κασανάλψςη ςσον Ετπψπαωκό κύκλο δοκιμών είναι 8,0 lit. (7.5 lit.)/100 km, και οι 

εκπομπέρ CO2 είναι188 grams (175 grams) / km. Η αποκλειςσική κινησήπια μονάδα 

σηρ BMW M Performance διαθέσει επίςηρ εξασομικετμένο ςύςσημα χύξηρ, έλεγφο και 

πύθμιςη ήφοτ κινησήπα M και νέο εξασάφτσο μηφανικό κιβώσιο με λίπανςη ξηπού 

κάπσεπ. Σποπ οκσασάφτσο ατσόμασο ςποπ κιβώσιο με φειπιςσήπια ςσο σιμόνι διασίθεσαι 

πποαιπεσικά. 

Ετπεία γκάμα σεσπακύλινδπψν βενζινοκινησήπψν και πεσπελαιοκινησήπψν. 

Όσαν λανςαπιςσεί ςσην αγοπά, η σπίθτπη BMW Σειπά 1 θα ευοδιάζεσαι με 

σεσπακύλινδποτρ βενζινοκινησήπερ και πεσπελαιοκινησήπερ σεφνολογίαρ 

BMW TwinPower Turbo με εύπορ ιςφύορ 75 kW/102 hp - 160 kW/218 hp. Όπψρ ο 

εξακύλινδπορ σηρ BMW M135i, όλοι οι βενζινοκινησήπερ ποτ ςφεδιάςσηκαν ςύμυψνα 

με σο σεφνολογικό πακέσο BMW EfficientDynamics έφοτν σεφνολογία TwinTurbo, 

άμεςο χεκαςμό, VALVETRONIC και Double VANOS. Οι κινησήπερ ανσιδπούν ςε κάθε 

κίνηςη σοτ γκαζιού με ση γνώπιμη ετςσπουία BMW. 

Ο δίλισπορ σηρ νέαρ BMW 125i σεφνολογίαρ TwinPower Turbo αποδίδει μέγιςση ιςφύ 

160 kW/218 hp ςσιρ 5 000 rpm. Η μέγιςση ποπή σψν 310 Nm είναι διαθέςιμη μεσαξύ 

1 350 και 4 800 rpm. Η άμεςη απόκπιςη σοτ κινησήπα πποςυέπει επισάφτνςη από 0 

ςσα 100/km ςε 6,4 δετσ. (ατσόμασο: 6,2 δετσ.). Η σελική σαφύσησα σηρ νέαρ σπίθτπηρ 

BMW 125i είναι 245 km/h. Η απόδοςη σοτ νέοτ κινησήπα υαίνεσαι ςση μέςη 

κασανάλψςη σψν 6,6 lit./100 km σιρ εκπομπέρ CO2 154 gr. / km ςσον Ετπψπαωκό 

κύκλο δοκιμών. 

Μία έκδοςη 1.6 L σοτ βενζινοκινησήπα νέαρ γενιάρ πποςυέπεσαι για σιρ BMW 116i 

και BMW 114i. Για να διαςυαλιςσούν φαμηλά επίπεδα κασανάλψςηρ και εκπομπών 

πύπψν φψπίρ ςτμβιβαςμούρ ςσιρ ςποπ επιδόςειρ, ατσόρ ο ελαυπύρ κινησήπαρ 

ευοδιάζεσαι με ςσπουαλοθάλαμο και κτλινδποκευαλή από αλοτμίνιο και σεφνολογία 

BMW TwinPower Turbo. Ο σεσπακύλινδπορ σηρ νέαρ σπίθτπηρ BMW 116i αποδίδει 

μέγιςση ιςφύ 100 kW/136 hp ςσιρ 4 350 rpm. Η μέγιςση ποπή σψν 220 Nm 

επιστγφάνεσαι ςσιρ 1 350 rpm. Η επισάφτνςη από ςσάςη ςσα 100 km/h ολοκληπώνεσαι 

ςε μόλιρ 8,5 δετσ. (ατσόμασο: 8,7 δετσ.), ενώ η νέα, σπίθτπη BMW 116i αγγίζει σην 

σελική σαφύσησα σψν 210 km/h. Επιδόςειρ και απόδοςη έφοτν βελσιψθεί ςημανσικά  

ςτγκπισικά με σο πποηγούμενο μονσέλο.  
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 Η μέςη κασανάλψςη είναι 5,5 – 5,7 lit. / 100 km, και οι εκπομπέρ CO2 μεσαξύ 129 και 

132 gr. / km (σιμέρ Ετπψπαωκού κύκλοτ δοκιμών, ανάλογα με σον επιλεγμένο σύπο 

ελαςσικού). 

Η σπίθτπη BMW 114i λανςάπεσαι ςαν ειςαγψγική έκδοςη σηρ ςειπάρ. Ο κινησήπαρ 1.6 

L ατσού σοτ μονσέλοτ αποδίδει 75 kW/102 hp ςσιρ 4 000 rpm ενώ η ποπή σψν 

180 Nm είναι διαθέςιμη από σιρ 1 100 rpm. Η επισάφτνςη από 0 - 100 km/h 

ολοκληπώνεσαι ςε 11,2 δετσ., ενώ η νέα σπίθτπη BMW 114i υσάνει ςσην σελική 

σαφύσησα σψν 195 km/h. Η μέςη κασανάλψςη είναι 5,5 – 5,7 lit. / 100 km, οι εκπομπέρ 

CO2 από 129 - 132 gr. / km (σιμέρ Ετπψπαωκού κύκλοτ δοκιμών, ανάλογα με σον 

επιλεγμένο σύπο ελαςσικού). 

Ππόστπα απόδοςηρ και ιςφύορ: σεσπακύλινδποι κινησήπερ diesel ςση BMW 

Σειπά 1 . 

Χάπη ςσιρ βελσιςσοποιημένερ σεφνικέρ λεπσομέπειερ και ση δοκιμαςμένη σεφνολογία 

BMW TwinPower Turbo, οι σεσπακύλινδποι κινησήπερ diesel ποτ πποςυέπονσαι για ση 

νέα σπίθτπη BMW Σειπά 1 παπαμένοτν ππώσοι ςσην αγοπά ςε ιςφύ και απόδοςη. Η 

ετυτήρ εξέλιξη σοτ βαςικού κινησήπα με αλοτμινένιο ςσπουαλοθάλαμο, 

τπεπςτμπίεςη και άμεςο χεκαςμό Common Rail θα ςτνεφίςει σην ιςσοπία επιστφίαρ 

σηρ BMW 118d: σο πποηγούμενο μονσέλο αναδείφσηκε “World Green Car of the Year” 

– και η νέα έκδοςη θα ςτνεφίςει ατσή σην παπάδοςη.  

Η πιο ςποπ έκδοςη diesel σηρ νέαρ BMW Σειπάρ 1 πποςυέπει ακόμα μεγαλύσεπη 

οδηγική απόλατςη από σην πποηγούμενη, ςε ςτνδταςμό με αιςθησά φαμηλόσεπη 

κασανάλψςη. Και ατσόρ ο ςτνδταςμόρ είναι μοναδικόρ ςση μικπομεςαία κασηγοπία. Η 

σπίθτπη BMW 125d ανσλεί ιςφύ από ένα δίλισπο κινησήπα BMW TwinPower Turbo 

ποτ πεπιλαμβάνει τπεπςτμπίεςη δύο ςσαδίψν με σοτπμπίνα τχηλήρ πίεςηρ 

μεσαβλησήρ γεψμεσπίαρ. Ο άμεςορ χεκαςμόρ Common Rail βαςίζεσαι ςε 

πιεζοηλεκσπικά μπεκ με μέγιςση πίεςη 2 000 bar. Ατσό μεσαυπάζεσαι ςε ακόμα 

καλύσεπη απόκπιςη και 10 kW πεπιςςόσεπη ιςφύ από σο πποηγούμενο μονσέλο: η νέα 

BMW 125d αποδίδει 160 kW/218 hp ςσιρ 4 000 rpm. Η μέγιςση ποπή σψν 450 Nm 

(αύξηςη 50 Nm) είναι διαθέςιμη μεσαξύ 1 500 και 2 500 rpm. Η επισάφτνςη από 0 ςσιρ 

100 km/h επιστγφάνεσαι ςε 6,5 δετσ. (ατσόμασο: 6,3 δετσ.), και η νέα σπίθτπη BMW 

125d αγγίζει σην σελική σαφύσησα σψν 240 km/h. Παπάλληλα με ση βελσιψμένη ιςφύ, η 

κασανάλψςη είναι πεπίποτ 4% φαμηλόσεπη από ππιν – μόλιρ 4,9 lit. (4.8 lit.)/100 km, με 

σιρ εκπομπέρ CO2 ςσα 129 grams (126 grams) / km ςσον Ετπψπαωκό κύκλο δοκιμών. 
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 Οι δίλισποι κινησήπερ diesel σηρ σπίθτπηρ BMW 118d και σηρ σπίθτπηρ BMW 116d 

τιοθεσούν επίςηρ σοτπμπίνα μεσαβλησήρ γεψμεσπίαρ και άμεςο χεκαςμό Common 

Rail βαςιςμένο ςε ηλεκσπομαγνησικά μπεκ με μέγιςση πίεςη 1 600 bar. Ο κινησήπαρ 

σηρ σπίθτπηρ BMW 118d αποδίδει μέγιςση ιςφύ 105 kW/143 hp ςσιρ 4 000 rpm και 

μέγιςση ποπή 320 Nm μεσαξύ 1.750 και 2 500 rpm. Ο κινησήπαρ επισαφύνει σο όφημα 

από 0 ςσα 100 km/h ςε 8,9 δετσ. (ατσόμασο: 8.6 δετσ) μέφπι σην σελική σαφύσησα σψν 

212 km/h. Η μέςη κασανάλψςη κτμαίνεσαι από 4,4 – 4,5 lit. / 100 km και οι εκπομπέρ 

CO2 μεσαξύ 115 και 118 grams / km (σιμέρ Ετπψπαωκού κύκλοτ δοκιμών, ανάλογα με 

σον επιλεγμένο σύπο ελαςσικού). 

Με 85 kW/116 hp ςσιρ 4 000 rpm και ση μέγιςση ποπή σψν 260 Nm να επιστγφάνεσαι 

μεσαξύ 1 750 και 2 500 rpm, η νέα σπίθτπη BMW 116d, με μηφανικό ή ατσόμασο 

κιβώσιο, επισαφύνει από 0 ςσα 100 km/h ςε 10,3 δετσ. με σελική σαφύσησα 200 km/h. Η 

μέςη κασανάλψςη κτμαίνεσαι από 4,3 μέφπι 4,5 lit. (ατσόμασο: 4,4 – 4,5 lit.) / 100 km, 

και οι εκπομπέρ CO2 από 114 μέφπι 117 grams (115 – 119 grams) / km (σιμέρ 

Ετπψπαωκού κύκλοτ δοκιμών, ανάλογα με σον επιλεγμένο σύπο ελαςσικού). 

Πέπαν σψν ιςφτπών και αποδοσικών κινησήπψν, έφοτν εξελιφθεί και άλλερ νέερ 

σεφνολογίερ για ση νέα BMW Σειπά 1  – όπψρ, σο ςσάνσαπ εξασάφτσο μηφανικό κιβώσιο 

και σο πποαιπεσικό οκσασάφτσο ατσόμασο, ποτ είναι μοναδικό ςσο είδορ σοτ ςση 

μικπομεςαία κασηγοπία. Επιπλέον, ποικίλερ σεφνολογίερ BMW EfficientDynamics 

ςτμβάλλοτν ςημανσικά ςση μείψςη σηρ κασανάλψςηρ κατςίμοτ και σψν εκπομπών 

πύπψν. Το πακέσο πεπιλαμβάνει Brake Energy Regeneration, λεισοτπγία Auto 

Start/Stop ςε ςτνδταςμό με σο ατσόμασο κιβώσιο, ECO PRO mode, ποτ 

ενεπγοποιείσαι μέςψ σοτ ςσάνσαπ Driving Experience Control και ςτμβάλλει ςε ένα 

ξεκούπαςσο και οικονομικό ςστλ οδήγηςηρ. Ανάλογα με σο μονσέλο, άλλερ 

καινοσομίερ είναι έναρ δείκσηρ αλλαγήρ σαφύσησαρ, ςύςσημα διεύθτνςηρ με ηλεκσπική 

τποβοήθηςη, ατσόμασορ έλεγφορ πσεπτγίψν αεπαγψγού, βελσιςσοποιημένο πίςψ 

διαυοπικό και ανάπσηςη, ηλεκσπονικά φαπσογπαυημένη ανσλία λαδιού, ελεγφόμενη 

ανσλία κατςίμοτ ανάλογα με σην πίεςη ή σιρ ςσπουέρ σοτ κινησήπα, ςτμπιεςσήρ 

κλιμασιςμού με δτνασόσησα απενεπγοποίηςηρ και ελαςσικά με μειψμένη ανσίςσαςη 

κύλιςηρ. 

Μέγιςση μείψςη ςσην κασανάλψςη επιστγφάνεσαι φάπη ςσιρ διάυοπερ λεισοτπγίερ σηρ 

BMW 116d EfficientDynamics Edition. Το όφημα φπηςιμοποιεί ένα σεσπακύλινδπο 

κινησήπα diesel 1.6L και ευοδιάζεσαι με ππόςθεσα σεφνολογικά φαπακσηπιςσικά για 

μείψςη σηρ κασανάλψςηρ και σψν πύπψν – με βελσιςσοποιημένη απόδοςη ςτςσήμασορ 

κίνηςηρ, αεποδτναμική και ανσίςσαςη κύλιςηρ.  
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 Με 85 kW/116 hp και μέγιςση ποπή 260 Nm, η σπίθτπη BMW 116d EfficientDynamics 

επισαφύνει από 0 ςσα 100 km/h ςε 10,5 δετσ. με μέγιςση σαφύσησα 195 km/h. Η μέςη 

κασανάλψςη είναι 3,8 lit. / 100 km, ενώ οι εκπομπέρ CO2 είναι 99 gr / km kilometre 

(σιμέρ Ετπψπαωκού μικσού κύκλοτ), ποτ κασασάςςοτν σο όφημα ςσην κοπτυή σηρ 

γκάμαρ BMW ςε ό,σι αυοπά σην απόδοςη. 

Πποηγμένη σεφνολογία ανάπσηςηρ για άπιςση ιςοπποπία ετελιξίαρ και 

οδηγικήρ άνεςηρ. 

Η πποηγμένη σεφνολογία ανάπσηςηρ ποτ πεπιλαμβάνει εμππόρ άξονα δύο ςτνδέςμψν 

με γόνασα ελασηπίψν, πίςψ άξονα πένσε ςτνδέςμψν και ανσιςσπεπσικέρ δοκούρ, ςε 

ςτνδταςμό με ένα ηλεκσπομηφανικό ςύςσημα διεύθτνςηρ τχηλήρ ακπίβειαρ και πολύ 

υαπδύσεπο μεσασπόφιο ςε ςύγκπιςη με σο πποηγούμενο μονσέλο, διαςυαλίζει σην 

ιδανική ετελιξία μεσαξύ ςποπ ετελιξίαρ και οδηγικήρ άνεςηρ. Η τχηλή αναλογία 

φπήςηρ αλοτμινίοτ ςση δομή σοτ εμππόρ άξονα διαςυαλίζει αποσελεςμασική μείψςη 

σψν μη αναπσώμενψν μαζών. Το βάπορ σοτ οφήμασορ είναι ιδανικά κασανεμημένο 

μεσαξύ σψν δύο αξόνψν. Ατσή η κασανομή 50: 50 δίνει έμυαςη σα εγγενή 

πλεονεκσήμασα σηρ πίςψ κίνηςηρ, καθώρ μεσαυπάζονσαι ςε μία απολατςσική οδηγική 

εμπειπία. 

Το Servotronic, σο ςύςσημα τποβοήθηςηρ διεύθτνςηρ ανάλογα με σην σαφύσησα και 

σο  Variable Sports Steering (ςσάνσαπ ςση BMW M135i) διασίθεσαι πποαιπεσικά. Ή 

λεισοτπγία Variable Sports Steering, ποτ επίςηρ διασίθεσαι πποαιπεσικά, μειώνει ση 

γψνία σοτ σιμονιού ποτ απαισείσαι ςσιρ κλειςσέρ ςσπουέρ λόγψ μεσαβλησού λόγοτ 

τποπολλαπλαςιαςμού σηρ κπεμαγιέπαρ. Το παπκάπιςμα και σο ςσπίχιμο είναι 

αςυαλέςσεπα και ετκολόσεπα, καθώρ απαισούν λιγόσεπη πποςπάθεια ςσο σιμόνι, αλλά 

η ακπίβεια διεύθτνςηρ και η κασετθτνσική ετςσάθεια BMW ςσιρ τχηλέρ σαφύσησερ 

διασηπούνσαι. Επίςηρ η γκάμα ειδικού εξοπλιςμού πεπιλαμβάνει ένα Σύςσημα 

Πποςαπμοζόμενηρ Ανάπσηςηρ με ηλεκσπονικά ελεγφόμενοτρ αποςβεςσήπερ και 

Ανάπσηςη Μ Sports. Και σα δύο ςτνοδεύονσαι από φαμήλψμα σοτ αμαξώμασορ κασά 

δέκα φιλιοςσά. 

BMW M135i: μέγιςση ετελιξία ςε ςτνδταςμό με απαπάμιλλη ακπίβεια 

φάπη ςσην ειδική πύθμιςη Μ σηρ ανάπσηςηρ. 

Με σεφνολογία ανάπσηςηρ ειδικά πποςαπμοςμένη ςσο μονσέλο, η BMW M135i 

αξιοποιεί ση δύναμη ποτ ιςφτπού κινησήπα, με αποσέλεςμα ο οδηγόρ να βιώνει μία 

αςυαλή και ςτναππαςσική οδηγική εμπειπία. Χάπη ςσο βέλσιςσο έλεγφο σηρ 

ανάπσηςηρ, σψν ςτςσημάσψν απόςβεςηρ καθώρ και σην ειδική ελαςσοκινημασική σοτ 

εμππόρ άξονα, η έκδοςη BMW M Performance ικανοποιεί σιρ ςποπ υιλοδοξίερ ενόρ 
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 οδηγού, με ση ςτμβολή και σοτ ςτςσήμασορ Variable Sports Steering. Η απμονική 

ςτνεπγαςία κινησήπα, ανάπσηςηρ και αεποδτναμικήρ ιςοπποπίαρ ανσαμείβει με μία 

ςβέλση ςτμπεπιυοπά τπό σον απόλτσο έλεγφο σοτ οδηγού ςε όλερ σιρ ςτνθήκερ. 

Η BMW M Performance πποςυέπεσαι με Σύςσημα Πέδηςηρ M Sport ποτ αποσελείσαι 

από ςσαθεπέρ δαγκάνερ σεςςάπψν εμβόλψν ςσον εμππόρ άξονα και διπίςσονερ 

δαγκάνερ πίςψ ςσο ςσάνσαπ εξοπλιςμό. Το ςύςσημα ευοδιάζεσαι με μεγάλα 

διςκόυπενα και μπλε ςκούπερ μεσαλλικέρ δαγκάνερ με σο λογόστπο Μ. Το M Sport 

Brake System διασίθεσαι επίςηρ με όλα σα άλλα μονσέλα σηρ νέαρ σπίθτπηρ BMW 

Σειπάρ 1 ςε ςτνδταςμό με σο πποαιπεσικό M Sport Package. 

Οι ςσάνσαπ 18άπερ ζάνσερ αλοτμινίοτ Μ σηρ BMW M 135i ευοδιάζονσαι με ελαςσικά 

διαυοπεσικών διαςσάςεψν: 225/40 R18 ςσον εμππόρ άξονα και 245/35 R18 πίςψ. Τα 

τχηλήρ ππόςυτςηρ ελαςσικά, ποτ ςφεδιάςσηκαν αποκλειςσικά γι‟ ατσό σο μονσέλο, 

εγγτώνσαι όσι η ιςφύρ έλξηρ και πέδηςηρ μεσαυέπεσαι με βέλσιςσο σπόπο ςσην 

επιυάνεια σοτ δπόμοτ. Η BMW 125i και η BMW 125d ευοδιάζονσαι με 17άπερ 

ζάνσερ αλοτμινίοτ, ενώ όλα σα τπόλοιπα μονσέλα ευοδιάζονσαι με 16άπερ ζάνσερ. 

Εναλλακσικά, διασίθεσαι μία ετπεία γκάμα πποαιπεσικών ζανσών ελαυπού κπάμασορ, 

διαμέσποτ 16, 17 και 18 ινσςών. 

DSC Driving Stability Control με ππόςθεσα φαπακσηπιςσικά, 

βελσιςσοποιημένο βάπορ και ολοκληπψμένη πποςσαςία επιβασών. 

Το ςσάνσαπ ςύςσημα Dynamic Stability Control - DSC πεπιλαμβάνει ABS, Dynamic 

Traction Control system (DTC), Cornering Brake Control (CBC) και Dynamic Brake 

Control (DBC). Σε ατσά πποςσίθενσαι σώπα νέερ λεισοτπγίερ όπψρ Brake Assistant, 

Fading Compensation (Ανσιςσάθμιςη Κόπψςηρ), Dry Braking (Σσέγνψμα Φπένψν) και 

Hill Start Assistant. Σσο DTC mode, ατξάνονσαι ατσόμασα σα όπια παπέμβαςηρ σοτ 

DSC, διετκολύνονσαρ σην οδήγηςη ςσην άμμο ή ςε παφύ ςσπώμα φιονιού. Επιπλέον, η 

ελαυπά ολίςθηςη σψν κινησήπιψν σποφών, διετκολύνει σην ελεγφόμενη τπεπςσπουή 

ιςφύορ ςσιρ ςσπουέρ. Όσαν σο DSC mode είναι ςσο off, ενεπγοποιείσαι σο ηλεκσπονικό 

κλείδψμα σοτ πίςψ διαυοπικού Active Differential Brake (ADB-Sport).Για 

βελσιςσοποίηςη σηρ ελκσικήρ ππόςυτςηρ κασά σην επισάφτνςη ςε κλειςσέρ ςσπουέρ, 

ευαπμόζεσαι μελεσημένη ιςφύρ πέδηςηρ ςε έναν πίςψ σποφό, ώςσε ο απένανσι σποφόρ 

να διασηπήςει σην ππόςυπτςη. 

Η έξτπνη υιλοςουία ςφεδίαςηρ ελαυπού βάποτρ ςσην οποία βαςίζεσαι η δομή σοτ 

αμαξώμασορ ατξάνει ςημανσικά σόςο σην ετελιξία σοτ οφήμασορ όςο και σην 

αςυάλεια σψν επιβασών.  
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 Η εξειδικετμένη φπήςη ασςαλιών τχηλήρ και τπεπτχηλήρ ανσοφήρ ατξάνει ση 

ςσπεπσική ακαμχία σοτ αμαξώμασορ, καθώρ και σην ανσοφή σοτ κλψβού επιβασών, με 

βελσιςσοποιημένο βάπορ. Με μεγάλερ ζώνερ παπαμόπυψςηρ και τπολογιςμένψν με 

ακπίβεια διαδπομών απόςβεςηρ υοπσίψν, οι τχηλέρ δτνάμειρ ποτ παπάγονσαι ςε μία 

ςύγκποτςη αποππουώνσαι και απομακπύνονσαι από σην καμπίνα σψν επιβασών. Ο 

ςσάνσαπ εξοπλιςμόρ αςυάλειαρ πεπιλαμβάνει εμππόςθιοτρ και πλετπικούρ 

αεπόςακοτρ ενςψμασψμένοτρ ςσιρ πλάσερ σψν καθιςμάσψν, αεπόςακοτρ οπουήρ για 

σοτρ εμππόρ και πίςψ επιβάσερ, ατσόμασερ ζώνερ αςυαλείαρ σπιών ςημείψν ςε όλα σα 

καθίςμασα, πεπιοπιςσέρ υοπσίοτ και πποενσασήπερ μπποςσά, και βάςειρ παιδικών 

καθιςμάσψν ISOFIX πίςψ.  

Σσάνσαπ εξοπλιςμόρ: Driving Experience Control με ECO PRO mode. 

Το ςσάνσαπ Driving Experience Control ποτ βπίςκεσαι ςσην κενσπική κονςόλα 

επισπέπει ςσον οδηγό να επιλέγει σο είδορ σηρ οδηγικήρ εμπειπίαρ ποτ πποσιμά. Πέπαν 

σψν φαπακσηπιςσικών σοτ κινησήπα και σοτ ςτςσήμασορ Driving Stability Control - 

DSC, μποπούν επίςηρ να πποςαπμοςσούν σα φαπακσηπιςσικά σοτ πποαιπεσικού 

ςτςσήμασορ Servotronic και σο ππόγπαμμα αλλαγών σαφτσήσψν καθώρ και ση 

φαπσογπάυηςη αλλαγών σοτ πποαιπεσικού ατσόμασοτ κιβψσίοτ. Στμπληπώνονσαρ σα 

COMFORT και SPORT modes, σο ECO PRO mode διασίθεσαι επίςηρ ςσάνσαπ. Το 

SPORT + mode πποςυέπεσαι ςε ςτνδταςμό με σο οκσασάφτσο ατσόμασο ςποπ 

κιβώσιο, Variable Sports Steering ή ση BMW Sport Line. Σε οφήμασα με ςύςσημα 

πλοήγηςηρ Professional, οι ςποπ ενδείξειρ ςσην οθόνη ελέγφοτ ενημεπώνοτν ςτνεφώρ 

για σα σπέφονσα δεδομένα ιςφύορ και ποπήρ σοτ κινησήπα. 

BMW ConnectedDrive: όλορ ο κόςμορ ςσιρ άκπερ σψν δακσύλψν ςαρ, από 

σο Parking Assistant μέφπι σο Twitter. 

Σση μικπομεςαία κασηγοπία, η γκάμα πποαιπεσικών ςτςσημάσψν τποςσήπιξηρ οδηγούρ 

και τπηπεςιών mobility ςσο πλαίςιο σηρ υιλοςουίαρ BMW ConnectedDrive για σα νέα 

σπίθτπα μονσέλα σηρ BMW Σειπάρ 1 είναι απαπάμιλλη. Η ετυτήρ δικσύψςη ποτ 

ςτνδέει αποσελεςμασικά σον οδηγό, σο όφημα και σον εξψσεπικό κόςμο, βελσιςσοποιεί 

σο επίπεδο άνεςηρ και αςυάλειαρ και αναβαθμίζει σιρ δτνασόσησερ σψν ςτςσημάσψν 

ενημέπψςηρ/χτφαγψγίαρ. Μεσαξύ σψν διαθέςιμψν ςτςσημάσψν είναι High-Beam 

Assistant, Adaptive Headlights, the Parking Assistant, κάμεπα οπιςθοποπείαρ, Lane 

Departure Warning με Collision Warning, cruise control με ενεπγοποίηςη υπένοτ και 

Speed Limit Info με No Passing Indicator. 
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 Οι καινοσόμερ σεφνολογίερ σηρ BMW έφοτν ενςψμασώςει σο iPhone σηρ Apple ςσα 

ςτςσήμασα σοτ ατσοκινήσοτ αλλά και απκεσά ακόμα smartphones και music players. 

Ππόςβαςη ςε ινσεπνεσικέρ τπηπεςίερ διασίθεσαι για όλερ σιρ ςτςκετέρ. Ο οδηγόρ και 

οι επιβάσερ σηρ BMW έφοτν απεπιόπιςση ππόςβαςη ςσο Internet μέςψ σηρ 

πποαιπεσικήρ ενςψμασψμένηρ κάπσαρ SIM. Με σην επιλογή Apps, οποιοδήποσε 

κάσοφορ iPhone μποπεί να έφει ππόςβαςη ςε Web παδιουψνικούρ ςσαθμούρ και να 

βλέπει αναπσήςειρ σοτ Facebook και σοτ Twitter ςσην κενσπική οθόνη. Τα Δελσία 

Κτκλουοπίαρ ςε Ππαγμασικό Χπόνο, ένα ακόμα νέο φαπακσηπιςσικό, ενημεπώνοτν 

σον οδηγό με σιρ σελετσαίερ ειδήςειρ ςφεσικά με σην κασάςσαςη ςσοτρ δπόμοτρ ενώ 

γίνονσαι και τποδείξειρ για αλλαγή διαδπομήρ.  

Σσάνσαπ εξοπλιςμόρ τχηλήρ ποιόσησαρ με air condition και εκκίνηςη φψπίρ 

κλειδί. 

Σαν ο απόλτσορ ςποπ εκππόςψπορ σηρ μικπομεςαίαρ premium κασηγοπίαρ, η σπίθτπη 

εκδοφή σηρ BMW Σειπάρ 1 θέσει νέα ππόστπα ςσοτρ σομείρ καινοσόμψν σεφνολογιών, 

οδηγικήρ απόλατςηρ, ποιόσησαρ και εμπνετςμένηρ ςφεδίαςηρ. Το κύπορ σοτ 

ππψσοκλαςάσοτ οφήμασορ ανσανακλάσαι ςσην πλούςια γκάμα ςσάνσαπ εξοπλιςμού και 

ςσην ετπεία γκάμα πποαιπεσικών διαθέςιμψν επιλογών. Η νέα σπίθτπη BMW Σειπά 1 

ευοδιάζεσαι με κενσπικό κλείδψμα και σηλεφειπιςμό, καθίςμασα οδηγού /ςτνοδηγού με 

πτθμιζόμενο ύχορ, ηλεκσπικά πτθμιζόμενοτρ εξψσεπικούρ καθπέπσερ, ηλεκσπικά 

παπάθτπα, σο BMW Business radio, ποτ πεπιλαμβάνει CD player, έξι ηφεία, είςοδο 

AUX και αςυαλώρ air condition. Μονάδα ελέγφοτ κλιμασιςμού με 2-ζψνικό έλεγφο, 

ηλεκσπικά πτθμιζόμενα και θεπμαινόμενα καθίςμασα, σιμόνι πολλαπλών λεισοτπγιών,  

ατσόμασοτρ ανσιθαμβψσικούρ εξψσεπικούρ και μεςαίο καθπέπση, πποβολείρ ομίφληρ, 

ηλεκσπική κπτςσάλλινη ηλιοπουή και αποςπώμενορ κοσςαδόπρ ανήκοτν ςσιρ 

πποαιπεσικέρ επιλογέρ.  Ευόςον τπάπφει σο κλειδί-πομποδέκσηρ μέςα ςσο ατσοκίνησο, 

ο κινησήπαρ σηρ νέαρ BMW Σειπάρ 1  μποπεί να ενεπγοποιηθεί με σο πάσημα σοτ 

μποτσόν start/stop.Το πποαιπεσικό ςύςσημα Comfort Access κλειδώνει και ξεκλειδώνει 

ατσόμασα σο όφημα. 

Τα ςτςσήμασα Business και Professional έφοτν εςψσεπική μνήμη. Τα δεδομένα 

πλοήγηςηρ ποτ είναι αποθηκετμένα ςε ατσή ση μνήμη μποπούν να ενημεπώνονσαι 

μέςψ μιαρ διεπαυήρ USB φπηςιμοποιώνσαρ ση λεισοτπγία ενημέπψςηρ. Επιπλέον, η 

μονάδα ςκληπού δίςκοτ σοτ ςτςσήμασορ πλοήγηςηρ Professional πποςυέπει 

φψπησικόσησα 12 GB για μία πποςψπική μοτςική ςτλλογή. Μονάδα DVD, δέκσηρ 

χηυιακού παδιουώνοτ (DAB) και ένα ςύςσημα Harman Kardon hi-fi με χηυιακό 

ενιςφτσή 360 Watt και 12 ηφεία τπόςφονσαι χτφαγψγία ποτ ικανοποιεί όλα σα γούςσα. 
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  BMW 114i  BMW 116i 

     

Body     

Number of doors/seats  3 / 4 (5)  3 / 4 (5) 

Length/Width/Height (unladen) mm 4 324 / 1765 / 1421  4 324 / 1765 / 1421 
Wheelbase mm 2 690  2 690 

Track front/rear mm 1535 / 1569  1535 / 1569 

Ground clearance mm 140  140 

Turning circle m 10.9  10.9 

Tank capacity approx. l 52  52 

Cooling system incl. heating l 6.7
 

 6.7 (7.2)
 

Engine oil
1)

 l 4.7  4.7 

Weight, unladen, to DIN/EU kg 1285 / 1360  
 

 1285 / 1360 
(1305 / 1380) 

Max. load to DIN kg 530  530 

Max. perm. weight, overall kg 1815  1815 (1835) 

Max perm axle load front/rear kg 865 / 1040    865 / 1040  

Max perm trailer load (12%) 
braked/unbraked 

kg 1200 / 650  1200 / 650 

Perm roof load/trail download kg 75 / 75  75 / 75 

Luggage capacity L 360 – 1200  360 – 1200 

Air resistance cX x A 0.31 x 2.14  0.31 x 2.14 

     

Engine     

Configuration/No. of cyls. /valves  R / 4 / 4  R / 4 / 4 

Engine technology   BMW TwinPower Turbo technology with Twin Scroll turbocharger, direct 
injection system High Precision Injection, fully variable valve control 

(VALVETRONIC) and double VANOS variable camshaft timing 

Capacity cc 1598  1598 

Stroke/bore mm 85.8 / 77.0  85.8 / 77.0 

Compression ratio :1 10.5    10.5  

Fuel grade  At least ROZ 91  At least ROZ 91 

Max output kW/hp 75 / 102  100 / 136 

at rpm 4000  4400 

Max torque Nm 180  220 

at rpm 1100  1350 

     

Electrical system     

Battery/installation Ah/– 80 / luggage comp  80 / luggage comp 

Alternator A/W 170 / 2380  170 / 2380 

     

Driving dynamics and safety  

Suspension, front  Double-joint spring-strut axle at the front, aluminium 

Suspension, rear  Five-link rear axle, light steel, with double elastic bearings 

Brakes, front  Single-piston floating-calliper disc brakes 

Diameter mm 
4)

 / vented  
4)

 / vented
 

Brakes, rear  Single-piston floating-calliper disc brakes 

Diameter mm 
4)

  
4)

 

Driving stability systems    
   

Standard: DSC incl. ABS, ASC and DTC (Dynamic Traction  
Control), CBC (Cornering Brake Control), DBC (Dynamic Brake Control), Dry 

Braking function, Fading Compensation, Start-Off Assistant 

Safety features    
   

Standard: airbags for driver and front passenger, side airbags 
for driver and front passenger, head airbags for front and rear seats, 

three-point inertia-reel seatbelts on all seats with belt latch 
tensioner and belt force limiter integrated in the front seats, crash sensors, Tyre 

Defect Indicator 

Steering  Electric Power Steering (EPS),  
optional: Servotronic, variable sports steering 

Overall steering transmission :1 15.0  15.0 

Tyres front/rear  195/55 R16 87H  195/55 R16 87V 

Wheels front/rear  6.5J x 16 steel  6.5J x 16 steel 

 

 

 Technical specifications. 
BMW 114i. 
BMW 116i. 
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 BMW 114i  BMW 116i 

     

     

BMW ConnectedDrive     

Comfort  Optional: BMW Assist incl. Enquiry Service, remote-control 
functions, Real-Time Traffic Information, 

BMW TeleServices, 
integration of mobile devices 

Infotainment  Optional: Internet access, BMW Online incl. Park Info, 
National Info, Google Local Search, News, Real-Time Weather, 

BMW Routes, Office functions, Bluetooth Audio Streaming, 
Online Update Music Tracks, Apps 

Safety  Optional: Adaptive Headlights with cornering lights, variable 
light distribution and adaptive headlight range control, High Beam Assistant, 
Park Distance Control, rear-view camera, Active Cruise Control with braking 
function, Parking Assistant, Lane Departure Warning with rear-end collision 

warning, Speed Limit Info incl. No Passing Info, Automatic/Advanced 
Emergency Call 

     

Transmission     

Type  Six-seed manual 
 (BMW 116i: optional: eight-speed automatic with Steptronic) 

Gear ratios I :1 4.552  4.552 (4.714) 

 II :1 2.548  2.548 (3.143) 

 III :1 1.659  1.659 (2.106) 

 IV :1 1.230  1.230 (1.667) 

 V :1 1.000  1.000 (1.285) 

 VI :1 0.830  0.830 (1.000) 

 VII :1 –  – (0.839) 

 VIII :1 –  – (0.667) 

 R :1 4.138  4.138 (3.295) 

Final drive :1 2.813  2.813 (3.077) 

     

Performance     

Power-to-weight ratio kg/kW 17.1  12.9 (13.1) 

Output per litre kW/l 46.9  62.6 

Acceleration 0–100 km/h s 11.2  8.5 (8.7) 

 0–1000 m s 32.7  29.8 (30.1) 

In 4th gear         80–120 km/h s 11.7 / 14.8  8.6 / 10.6 

Top speed km/h 195  210 (210) 

     

BMW EfficientDynamics     

BMW EfficientDynamics 
measures as standard 

 Brake Energy Regeneration, Electric Power Steering (EPS), 
Auto Start Stop function, gear shift indicator (manual transmission), 

ECO PRO mode, intelligent lightweight construction, on-demand operation of 
ancillary units, air flap control, map-controlled oil pump, final drive with optimised 

warm-up behaviour, tyres with reduced rolling resistance 

     

Fuel consumption EU
3)

     

With standard wheels and tyres 

Urban l/100 km 7.1  7.1 (7.2) 

Extra-urban l/100 km 4.6  4.6 (4.7) 

Composite l/100 km 5.5  5.5 (5.6) 

CO2 g/km 129  129 (131) 

With 7J x 16 wheels and 205/55 R16 tyres, with 7J x 17 wheels and 205/50 R 17 tyres and with winter tyres, 
With 7.5J x 17 wheels and 225/45 R17 tyres, 
With 7.5J x 17 wheels at front, 8J x 17 at the rear and 225/45 R17 tyres at front, 245/40 R17 at the rear, 
With 7.5J x 18 wheels at front, 8J x 18 at the rear and 225/40 R18 tyres at front, 245/35 R18 at the rear 

Urban l/100 km 7.2  7.2 (7.4) 

Extra-urban l/100 km 4.8  4.8 (4.8) 

Composite l/100 km 5.7  5.7 (5.8) 

CO2 g/km 132  132 (134) 

Emissions classification  EU5    EU5  

     

Insurance category     

KH / VK / TK  
 

 
4) 

 
Technical data valid for ACEA markets/part of data relevant to homologation only apply to Germany (weights) 
Figures in parentheses apply to automatic transmission 
 
1)

 Height including roof fin: 1440 mm  
2)

 Oil change quantity 
3)

 Fuel consumption and CO2 emissions depend on the selected tyre format 
4)

 Information not yet available 
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    BMW 125i 

     

Body     

Number of doors/seats    3 / 4 (5) 

Length/Width/Height (unladen) mm   4 324 / 1765 / 1421 
Wheelbase mm   2 690 

Track front/rear mm   1521 / 1556 

Ground clearance mm   140 

Turning circle m   10.9 

Tank capacity approx. l   52 

Cooling system incl. heating l 
 

 6.9 (7.6)
 

Engine oil
1)

 l   5,75 

Weight, unladen, to DIN/EU kg   1340 / 1415 
(1360 / 1435) 

Max. load to DIN kg   530 

Max. perm. weight, overall kg   1870 (1890) 

Max perm axle load front/rear kg    885 (895) / 1070  

Max perm trailer load (12%) 
braked/unbraked 

kg   1200 / 680 

Perm roof load/trail download kg   75 / 75 

Luggage capacity L   360 – 1200 

Air resistance cX x A   0.32 x 2.14 

     

Engine     

Configuration/No. of cyls. /valves    R / 4 / 4 

Engine technology   BMW TwinPower Turbo technology with Twin Scroll turbocharger, direct 
injection system High Precision Injection, fully variable valve control 

(VALVETRONIC) and double VANOS variable camshaft timing 

Capacity cc   1997 

Stroke/bore mm   90.1 / 84.0 

Compression ratio :1    10.0  

Fuel grade    At least ROZ 91 

Max output kW/hp   160 / 218 

at rpm   5000 

Max torque Nm   310 

at rpm   1350 – 4800 

     

Electrical system     

Battery/installation Ah/–   80 / luggage comp 

Alternator A/W   170 / 2380 

     

Driving dynamics and safety  

Suspension, front  Double-joint spring-strut axle at the front, aluminium 

Suspension, rear  Five-link rear axle, light steel, with double elastic bearings 

Brakes, front  Single-piston floating-calliper disc brakes 

Diameter mm   
3)

 / vented
 

Brakes, rear  Single-piston floating-calliper disc brakes 

Diameter mm   
3)

 / vented 

Driving stability systems    
   

Standard: DSC incl. ABS, ASC and DTC (Dynamic Traction  
Control), CBC (Cornering Brake Control), DBC (Dynamic Brake Control), 

Dry Braking function, Fading Compensation, Start-Off Assistant 

Safety features    
   

Standard: airbags for driver and front passenger, side airbags 
for driver and front passenger, head airbags for front and rear seats, 

three-point inertia-reel seatbelts on all seats with belt latch 
tensioner and belt force limiter integrated in the front seats, crash sensors, 

Tyre Defect Indicator 

Steering  Electric Power Steering (EPS),  
optional: Servotronic, variable sports steering 

Overall steering transmission :1   15.0 

Tyres front/rear    205/50 R17 89W 

Wheels front/rear    7J x 17 LM 

 

 

 

 
 
 

   BMW 125i 

BMW 125i. 
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BMW ConnectedDrive     

Comfort  Optional: BMW Assist incl. Enquiry Service, remote-control 
functions, Real-Time Traffic Information, 

BMW TeleServices, 
integration of mobile devices 

Infotainment  Optional: Internet access, BMW Online incl. Park Info, 
National Info, Google Local Search, News, Real-Time Weather, 

BMW Routes, Office functions, Bluetooth Audio Streaming, 
Online Update Music Tracks, Apps 

Safety  Optional: Adaptive Headlights with cornering lights, variable 
light distribution and adaptive headlight range control, High Beam Assistant, 
Park Distance Control, rear-view camera, Active Cruise Control with braking 
function, Parking Assistant, Lane Departure Warning with rear-end collision 

warning, Speed Limit Info incl. No Passing Info, Automatic/Advanced 
Emergency Call 

     

Transmission     

Type  Six-speed manual (optional: eight-speed automatic with Steptronic) 

Gear ratios I    3.683 (4.714) 

 II :1   2.062 (3.143) 

 III :1   1.313 (2.106) 

 IV :1   1.000 (1.667) 

 V :1   0.809 (1.285) 

 VI :1   0.677 (1.000) 

 VII :1   – (0.839) 

 VIII :1   – (0.667) 

 R :1   3.348 (3.295) 

Final drive :1   3.909 (3.077) 

     

Performance     

Power-to-weight ratio kg/kW   8.4 (8.5) 

Output per litre kW/l   80.2 

Acceleration 0–100 km/h s   6.4 (6.2) 
  0–1000 m s   26.0 (26.5) 

In 4th gear         80–120 km/h s   5.9 / 7.5 

Top speed km/h   245 (243) 

     

BMW EfficientDynamics     

BMW EfficientDynamics 
measures as standard 

 Brake Energy Regeneration, Electric Power Steering (EPS), 
Auto Start Stop function, gear shift indicator (manual transmission), ECO PRO 

mode, intelligent lightweight construction, on-demand operation of ancillary 
units, air flap control, map-controlled oil pump, final drive with optimised warm-

up behaviour, tyres with reduced rolling resistance 

     

Fuel consumption EU     

Urban l/100 km   8.6 (8.3) 

Extra-urban l/100 km   5.4 (5.2) 

Composite l/100 km   6.6 (6.4) 

CO2 g/km   154 (149) 

Emission classification     EU5  

     

Insurance category 
(German) 

    

KH / VK / TK  
3) 

 
3) 

     
 
Technical data valid for ACEA markets/part of data relevant to homologation only apply to Germany (weights) 
Figures in parentheses apply to automatic transmission 
 
1)

 Height including roof fin: 1440 mm  
2)

 Oil change quantity 
3)

 Information not yet available 
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    BMW M135i 

     

Body     

Number of doors/seats    3 / 4 (5) 

Length/Width/Height (unladen) mm   4 340 / 1765 / 1411 
Wheelbase mm   2 690 

Track front/rear mm   1512 / 1532 

Ground clearance mm   130 

Turning circle m   10.9 

Tank capacity approx. l   52 

Cooling system incl. heating l 
 

 6.7 (7.2)
 

Engine oil
1)

 l   6.5 

Weight, unladen, to DIN/EU kg   1425 / 1500 
(1440 / 1515) 

Max. load to DIN kg   530 

Max. perm. weight, overall kg   1955 (1970) 

Max perm axle load front/rear kg    950 (960) / 1110  

Max perm trailer load (12%) 
braked/unbraked 

kg   – / – 

Perm roof load/trail download kg   75 / – 

Luggage capacity L   360 – 1200 

Air resistance cX x A   0.33 x 2.14 

     

Engine     

Configuration/No. of cyls. /valves    R / 6 / 4 

Engine technology   M TwinPower Turbo technology with Twin Scroll turbocharger, direct injection 
system High Precision Injection, fully variable valve control (VALVETRONIC) 

and double VANOS variable camshaft timing 

Capacity cc   2979 

Stroke/bore mm   89.6 / 84.0 

Compression ratio :1    10.2  

Fuel grade    At least ROZ 91 

Max output kW/hp   235 / 320 

at rpm   5800 

Max torque (with overboost) Nm   450 

at rpm   1300 – 4500 

     

Electrical system     

Battery/installation Ah/–   80 / luggage comp 

Alternator A/W   210 / 2940 

     

Driving dynamics and safety  

Suspension, front  Double-joint spring-strut axle, aluminium  
with M-specific geometry 

Suspension, rear  Five-link rear axle, light steel, with double elastic bearings 

Brakes, front  Four-piston aluminium floating-calliper 

Diameter mm   
3)

 / vented
 

Brakes, rear  Two-piston aluminium floating-calliper 

Diameter mm   
3)

 / vented 

Driving stability systems    
   

Standard: DSC incl. ABS, ASC and DTC (Dynamic Traction  
Control), CBC (Cornering Brake Control), DBC (Dynamic Brake Control), Dry 

Braking function, Fading Compensation, Start-Off Assistant 

Safety features    
   

Standard: airbags for driver and front passenger, side airbags 
for driver and front passenger, head airbags for front and rear seats, 

three-point inertia-reel seatbelts on all seats with belt latch 
tensioner and belt force limiter integrated in the front seats, crash sensors, Tyre 

Defect Indicator Steering  Electric Power Steering (EPS),  
variable sports steering 

Overall steering transmission :1   15.0 

Tyres front/rear    225/40 R18 88Y/ 
245/35 R18 88Y 

Wheels front/rear    7.5J x 18 LM/ 
8J x 18 LM 

 

 

BMW M135i. 
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   BMW M135i 

     

     

BMW ConnectedDrive     

Comfort  Optional: BMW Assist incl. Enquiry Service, remote-control 
functions, Real-Time Traffic Information, BMW TeleServices, 

integration of mobile devices 

Infotainment  Optional: Internet access, BMW Online incl. Park Info, 
National Info, Google Local Search, News, Real-Time Weather, 

BMW Routes, Office functions, Bluetooth Audio Streaming, 
Online Update Music Tracks, Apps 

Safety  Optional: Adaptive Headlights with cornering lights, variable 
light distribution and adaptive headlight range control, High Beam Assistant, 
Park Distance Control, rear-view camera, Active Cruise Control with braking 
function, Parking Assistant, Lane Departure Warning with rear-end collision 

warning, Speed Limit Info incl. No Passing Info, Automatic/Advanced 
Emergency Call 

     

Transmission     

Type  Six-speed manual (optional: eight-speed automatic with Steptronic) 

Gear ratios I    4.110 (4.714) 

 II :1   2.315 (3.143) 

 III :1   1.542 (2.106) 

 IV :1   1.179 (1.667) 

 V :1   1.000 (1.285) 

 VI :1   0.846 (1.000) 

 VII :1   – (0.839) 

 VIII :1   – (0.667) 

 R :1   3.727 (3.295) 

Final drive :1   3.077 (3.077) 

     

Performance     

Power-to-weight ratio kg/kW   6.1 (6.1) 

Output per litre kW/l   78.9 

Acceleration 0–100 km/h s   5.1 (4.9) 

 0–1000 m s   23.9 (23.8) 

In 4th gear         80–120 km/h s   4.3 / 5.0 

Top speed km/h   250 (250) 

     

BMW EfficientDynamics     

BMW EfficientDynamics 
measures as standard 

 Brake Energy Regeneration, Electric Power Steering (EPS), 
Auto Start Stop function, gear shift indicator (manual transmission), ECO PRO 

mode, intelligent lightweight construction, on-demand operation of ancillary 
units, air flap control, map-controlled oil pump, final drive with optimised warm-

up behaviour, tyres with reduced rolling resistance 

     

Fuel consumption EU     

Urban l/100 km   11.2 (10.3) 

Extra-urban l/100 km   6.2 (5.8) 

Composite l/100 km   8.0 (7.5) 

CO2 g/km   188 (175) 

Emissions classification     EU5  

     

Insurance category     

KH / VK / TK  
3) 

 
3) 

     

Technical data valid for ACEA markets/part of data relevant to homologation only apply to Germany (weights) 
Figures in parentheses apply to automatic transmission 
 
1)

 Height including roof fin: 1440 mm  
2)

 Oil change quantity 
3)

 Information not yet available 
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  BMW 116d BMW 118d BMW 125d 

     

Body     

Number of doors/seats  3 / 4 (5) 3 / 4 (5) 3 / 4 (5) 

Length/Width/Height (unladen) mm 4 324 / 1765 / 1421 4 324 / 1765 / 1421 4 324 / 1765 / 1421 

Wheelbase mm 2690 2690 2690 

Track front/rear mm 1535 / 1569 1535 / 1569 1521 / 1556 

Ground clearance mm 140 140 140 

Turning circle m 10.9 10.9 10.9 

Tank capacity approx. l 52 52 52 

Cooling system incl. heating l 7.0 7.0 7.0 

Engine oil
1)

 l 5.2 5.2 5.2 

Weight, unladen, to DIN/EU kg 1305 / 1380 
(1340 / 1415) 

1315 / 1390 
(1340 / 1415) 

1385 / 1460 
(1400 / 1475) 

Max. load to DIN kg 530 530 530 

Max. perm. weight, overall kg 1835 (1870) 1845 (1870) 1915 (1930) 

Max perm axle load front/rear kg 885 / 1055 885 / 1055 890 / 1085 

Max perm trailer load (12%) 
braked/unbraked 

kg 1200 / 690 1200 / 690 1200 / 740 

Perm roof load/trail download kg 75 / 75 75 / 75 75 / 75 

Luggage capacity l 360 – 1200 360 – 1200 360 – 1200 

Air resistance cX x A 0.30 x 2.14 0.30 x 2.14 0.31 x 2.14 

     

Engine     

Configuration/No. of cyls./valves  R / 4 / 4 R / 4 / 4 R / 4 / 4 

Engine technology  BMW TwinPower Turbo technology: turbocharger 
with variable intake geometry, Common Rail direct 

injection with solenoid injectors, max. injection 
pressure: 1600 bar  

 

BMW TwinPower Turbo 
technology: multi-stage 
turbocharging with two 

turbochargers, Common 
Rail direct injection  

with piezo injectors,  
max. injection pressure: 

2000 bar 

Capacity cc 1995 1995 1995 

Stroke/bore mm 90.0 / 84.0 90.0 / 84.0 90.0 / 84.0 

Compression ratio :1 16.5  16.5 16.5  

Fuel grade  Diesel Diesel Diesel 

Max output kW/hp 85 / 116 105 / 143 160 / 218 

at rpm 4000 4000 4000 

Max torque Nm 260 320 450 

at rpm 1750 – 2500 1750 – 2500 1500 – 2500 

     

Electrical system     

Battery/installation Ah/– 80 / luggage comp 80 / luggage comp 80 / luggage comp 

Alternator A/W 180 / 2520 180 / 2520 180 / 2520 

     

Driving dynamics and safety  

Suspension, front  Double-joint spring-strut axle, aluminium 

Suspension, rear  Five-link rear axle, light steel, with double elastic bearings 

Brakes, front  One-piston floating-calliper 

Diameter mm 
4)

 / vented 
4)

 / vented 
4)

 / vented 

Brakes, rear  One-piston floating-calliper 

Diameter mm 
4)

 
4)

  
4)

 / vented 

Driving stability systems    
   

Standard: DSC incl. ABS, ASC and DTC (Dynamic Traction  
Control), CBC (Cornering Brake Control), DBC (Dynamic Brake Control), Dry 

Braking function, Fading Compensation, Start-Off Assistant 

Safety features    
   

Standard: airbags for driver and front passenger, side airbags 
for driver and front passenger, head airbags for front and rear seats, 

three-point inertia-reel seatbelts on all seats with belt latch 
tensioner and belt force limiter integrated in the front seats, crash sensors, 

Tyre Defect Indicator Steering  Electric Power Steering (EPS),  
optional: Servotronic, variable sports steering 

Overall steering transmission :1 15.0 15.0 15.0 

Tyres front/rear  195/55 R16 87H  195/55 R16 87V 205/50 R17 89W 

Wheels front/rear  6.5J x 16 steel 6.5J x 16 steel 7J x 17 LA 

 

BMW 116d. 
BMW 118d. 
BMW 125d. 
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 BMW 116d BMW 118d BMW 125d 

     

BMW ConnectedDrive     

Comfort  Optional: BMW Assist incl. Enquiry Service, remote-control 
functions, Real-Time Traffic Information, BMW TeleServices, 

integration of mobile devices 

Infotainment  Optional: Internet access, BMW Online incl. Park Info, 
National Info, Google Local Search, News, Real-Time Weather, 

BMW Routes, Office functions, Bluetooth Audio Streaming, 
Online Update Music Tracks, Apps 

Safety  Optional: Adaptive Headlights with cornering lights, variable 
light distribution and adaptive headlight range control, High Beam Assistant, Park 
Distance Control, rear-view camera, Active Cruise Control with braking function, 

Parking Assistant, Lane Departure  Warning with rear-end collision warning,  
Speed Limit Info incl. No Passing Info, Automatic/Advanced Emergency Call 

     

Transmission     

Type  Six-speed manual (optional: eight-speed automatic with Steptronic) 

Gear ratios I  4.002 (4.714)  4.002 (4.714) 4.110 (4.714)  

                                   II :1 2.109 (3.143)  2.109 (3.143) 2.248 (3.143) 

                                   III :1 1.380 (2.106) 1.380 (2.106) 1.403 (2.106) 

                                   IV :1 1.000 (1.667) 1.000 (1.667) 1.000 (1.667) 

                                   V :1 0.781 (1.285) 0.781 (1.285) 0.802 (1.285) 

                                   VI :1 0.645 (1.000) 0.645 (1.000) 0.659 (1.000) 

                                   VII :1 – (0.839) – (0.839) – (0.839) 

                                   VIII :1 – (0.667) – (0.667) – (0.667) 

                                    R :1 3.647 (3.295) 3.647 (3.295) 3.727 (3.295) 

Final drive :1 3.077 (2.647) 3.077 (2.647) 3.385 (2.647) 

     

Performance     

Power-to-weight ratio kg/kW 15.4 (15.8) 12.5 (12.8) 8.7 (8.8) 

Output per litre kW/l 42.6 52.6 80.2 

Acceleration 0–100 km/h s 10.3 (10.3) 8.9 (8.6) 6.5 (6.3) 

 0–1000 m s 31.6 (31.8) 29.7 (29.6) 26.2 (26.3) 

In 4th gear         80–120 km/h s 8.6 / 11.7 7.2 / 9.3 5.0 / 6.5 

Top speed km/h 200 (200) 212 (212) 240 (240) 

     

BMW EfficientDynamics     

BMW EfficientDynamics 
measures as standard 

 Brake Energy Regeneration, Electric Power Steering (EPS), 
Auto Start Stop function, gear shift indicator (manual transmission), 

ECO PRO mode, intelligent lightweight construction, on-demand operation of 
ancillary units, air flap control, map-controlled oil pump, disengageable 

air-conditioning compressor (BMW 116d), final drive with optimised warm-up 
behaviour, tyres with reduced rolling resistance 

     

Fuel consumption EU
3)

     

With standard wheels and tyres 

Urban l/100 km 5.3 (5.3) 5.4 (5.3) 6.0 (5.7) 

Extra-urban l/100 km 3.8 (3.8) 3.8 (3.9) 4.3 (4.2) 

Composite l/100 km 4.3 (4.4) 4.4 (4.4) 4.9 (4.8) 

CO2 g/km 114 (115) 115 (116) 129 (126) 

With 7J x 16 wheels and 205/55 R16 tyres as well as winter tyres (BMW 116d, BMW 118d), 
With 7J x 17 wheels and 205/50 R 17 tyres, with 7.5J x 17 wheels and 225/45 R17 tyres, 
With 7.5J x 17 wheels at front, 8J x 17 at the rear and 225/45 R17 tyres at front, 245/40 R17 at the rear, 
With 7.5J x 18 wheels at front, 8J x 18 at the rear and 225/40 R18 tyres at front, 245/35 R18 at the rear 

Urban l/100 km 5.4 (5.5) 5.5 (5.5)  

Extra-urban l/100 km 3.9 (4.0) 3.9 (4.0)  

Composite l/100 km 4.5 (4.5) 4.5 (4.5)  

CO2 g/km 117 (119) 118 (119)  

Emission classification  EU5 EU5 EU5   

     

Insurance category     

KH / VK / TK    
4) 

 
Technical data valid for ACEA markets/part of data relevant to homologation only apply to Germany (weights) 
Figures in parentheses apply to automatic transmission 
 
1)

 Height including roof fin: 1440 mm  
2)

 Oil change quantity 
3)

 Fuel consumption and CO2 emissions depend on the selected tyre format 
4)

 Information not yet available 
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   BMW 116d EfficientDynamics Edition 

     

Body     

Number of doors/seats    3 / 4 (5) 

Length/Width/Height (unladen) mm   4 324 / 1765 / 1413 

Wheelbase mm   2690 

Track front/rear mm   1521 / 1556 

Ground clearance mm   132 

Turning circle m   10.9 

Tank capacity approx. l   52 

Cooling system incl. heating l   7.0 

Engine oil
1)

 l   5.2 

Weight, unladen, to DIN/EU kg   1305 / 1380 

Max. load to DIN kg   530 

Max. perm. weight, overall kg   1835 

Max perm axle load front/rear kg   875 / 1055 

Max perm trailer load (12%) 
braked/unbraked 

kg   – / – 

Perm roof load/trail download kg   75 / – 

Luggage capacity l   360 – 1200 

Air resistance cX x A   0.30 x 2.14 

     

Engine     

Configuration/No. of cyls./valves    R / 4 / 4 

Engine technology  BMW TwinPower Turbo technology: turbocharger with variable intake 
geometry, Common Rail direct injection with solenoid injectors, max. injection 

pressure: 1600 bar 

Capacity cc   1598 

Stroke/bore mm   83.6 / 78.0 

Compression ratio :1   16.5  

Fuel grade    Diesel 

Max output kW/hp   85 / 116 

at rpm   4000 

Max torque Nm   260 

at rpm   1750 – 2500 

     

Electrical system     

Battery/installation Ah/–   80 / luggage comp 

Alternator A/W   180 / 2520 

     

Driving dynamics and safety  

Suspension, front  Double-joint spring-strut axle, aluminium 

Suspension, rear  Five-link rear axle, light steel, with double elastic bearings 

Brakes, front  One-piston floating-calliper 

Diameter mm   
3)

 / vented 

Brakes, rear  One-piston floating-calliper 

Diameter mm   
3)

 

Driving stability systems    
   

Standard: DSC incl. ABS, ASC and DTC (Dynamic Traction  
Control), CBC (Cornering Brake Control), DBC (Dynamic Brake Control), Dry 

Braking function, Fading Compensation, Start-Off Assistant 

Safety features    
   

Standard: airbags for driver and front passenger, side airbags 
for driver and front passenger, head airbags for front and rear seats, 

three-point inertia-reel seatbelts on all seats with belt latch 
tensioner and belt force limiter integrated in the front seats, crash sensors, 

Tyre Defect Indicator 

Steering  Electric Power Steering (EPS),  
optional: Servotronic, variable sports steering 

Overall steering transmission :1   15.0 

Tyres front/rear    205/55 R16 91H 

Wheels front/rear    7J x 16 steel 

 

 

 

BMW 116d EfficientDynamics Edition. 
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  BMW 116d EfficientDynamics Edition 

     

BMW ConnectedDrive     

Comfort  Optional: BMW Assist incl. Enquiry Service, remote-control 
functions, Real-Time Traffic Information, 

BMW TeleServices, integration of mobile devices 

Infotainment  Optional: Internet access, BMW Online incl. Park Info, 
National Info, Google Local Search, News, Real-Time Weather, 

BMW Routes, Office functions, Bluetooth Audio Streaming, 
Online Update Music Tracks, Apps 

Safety  Optional: Adaptive Headlights with cornering lights, variable 
light distribution and adaptive headlight range control, High Beam Assistant, Park 
Distance Control, rear-view camera, Active Cruise Control with braking function, 

Parking Assistant, Lane Departure  Warning with rear-end collision warning,  
Speed Limit Info incl. No Passing Info, Automatic/Advanced Emergency Call 

     

Transmission     

Type  Six-speed manual transmission 

Gear ratios I    4.002 

                                   II :1   2.109 

                                   III :1   1.380 

                                   IV :1   1.000 

                                   V :1   0.781 

                                   VI :1   0.645 

                                    R :1   3.647 

Final drive :1   2.929 

     

Performance     

Power-to-weight ratio kg/kW   15.4 

Output per litre kW/l   53.2 

Acceleration 0–100 km/h s   10.5 

 0–1000 m s   31.6 

In 4th gear         80–120 km/h s   10.2 / 14.2 

Top speed km/h   195 

     

BMW EfficientDynamics     

BMW EfficientDynamics 
measures as standard 

 Brake Energy Regeneration, Electric Power Steering (EPS), 
Auto Start Stop function, gear shift indicator (manual transmission), ECO PRO 

mode, intelligent lightweight construction, on-demand operation of ancillary 
units, map-controlled oil pump, disengageable air-conditioning compressor, 
final drive with optimised warm-up behaviour, optimised aerodynamics, tyres 

with reduced rolling resistance 

     

Fuel consumption EU     

Urban l/100 km   4.4 

Extra-urban l/100 km   3.4 

Composite l/100 km   3.8 

CO2 g/km   99 

Emissions classification    EU5   

     

Insurance category     

KH / VK / TK    
3) 

 
Technical data valid for ACEA markets/part of data relevant to homologation only apply to Germany (weights) 
Figures in parentheses apply to automatic transmission 
 
1)

 Height including roof fin: 1440 mm  
2)

 Oil change quantity 
3)

 Information not yet available 
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Performance and torque diagrams.  
The new three-door BMW 1 Series. 
BMW 114i. 
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BMW 116i. 



BMW 
Media 
information 
 
07/2012 
Page 32 
 

 

 

 

BMW 125i. 
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BMW M135i. 
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BMW 116d. 
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BMW 118d. 
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BMW 125d. 
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BMW 116d EfficientDynamics Edition. 
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Exterior and interior dimensions. 


