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DESCOBERTA DE 
CONTEÚDOS  
DIGITAIS: NOVA 
APLICAÇÃO DE  
CATÁLOGOS BMW.
Mais informação, mais prazer de conduzir:  
a nova aplicação de catálogos BMW oferece 
uma experiência BMW digital e interativa 
totalmente inovadora. Descarregue agora  
a aplicação de catálogos BMW para o seu 
Smartphone ou Tablet e explore novas 
perspetivas do seu BMW.

 BMW SÉRIE 5  
BERLINA. 

NOVO

Pelo prazer  
de conduzir

Pelo prazer  
de conduzir



ATLETA DE ELITE.

I N O V A D O R .



MAIOR SEGURANÇA GRAÇAS ÀS LUZES ADAPTATIVAS LED* || AERODINÂMICA 
MELHORADA GRAÇAS À GRELHA EM FORMA DE RIM ATIVA E À CORTINA DE AR 
ATIVA || AGILIDADE SUPERIOR GRAÇAS ÀS FORMAS E LINHAS PRECISAS

VISIBILIDADE AVANÇADA. 
TECNOLOGIA AVANÇADA.

* Disponível como opcional.



PACK DESPORTIVO DINÂMICO* || SAÍDAS DE AR  
DE GRANDES DIMENSÕES || SPOILER DESPORTIVO ||  

JANTES DE RAIOS EM V DE 20”, POLIDAS*

DINÂMICA QUE  
SALTA À VISTA.

* Disponível como opcional.



COCKPIT ORIENTADO PARA O CONDUTOR || VOLANTE M EM PELE || 
TRANSMISSÃO DESPORTIVA DE 8 VELOCIDADES STEPTRONIC || BOTÃO 
EXPERIÊNCIA DE CONDUÇÃO COM MODO ADAPTIVE || MATERIAIS 
PREMIUM, ACABAMENTOS DE PRECISÃO.

O CENTRO DAS ATENÇÕES 
SITUA-SE NA DIANTEIRA,  
À ESQUERDA.



NOVAS TECNOLOGIAS DE UTILIZADOR INTUITIVAS:  
CONTROLO POR GESTOS INTELIGENTE BMW* ||  

ECRÃ TÁTIL INOVADOR* || SISTEMA DE CONTROLO  
POR VOZ INTELIGENTE*

SEGUE OS SEUS 
MOVIMENTOS.

* Disponível como opcional.



Para obter mais informações sobre o consumo de combustível e as emissões de CO2, consulte os dados técnicos ou contacte o seu Concessionário BMW.

BMW 530e iPERFORMANCE COM MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA E 
MOTOR ELÉTRICO|| POTÊNCIA/BINÁRIO DO MOTOR 

DE 135 KW/290 NM || POTÊNCIA/BINÁRIO DO MOTOR ELÉTRICO 
DE 83 KW/250 NM || EMISSÕES DE CO2 DE 47–52 G/KM || 

AUTONOMIA DE ATÉ 48 KM EM MODO PURAMENTE ELÉTRICO

PACK DE ENERGIA.



DESCUBRA O PRAZER DE CONDUZIR INTERMINÁVEL: UMA COMBINAÇÃO  
ÚNICA DE DESIGN ELEGANTE E DINÂMICO, TECNOLOGIAS BMW INTELIGENTES E 

CONCEITOS DE FUNCIONAMENTO INOVADORES QUE LHE PERMITEM TIRAR PARTIDO 
DE CADA SEGUNDO ENQUANTO ASSEGURAM QUE NÃO SE DISTRAI DA ESTRADA  

EM FRENTE. A MELHOR CONDUÇÃO PARA OS MELHORES CONDUTORES:  
O BMW SÉRIE 5 COMBINA UMA POTÊNCIA EXTRAORDINÁRIA COM UM ESTILO 

DESPORTIVO IMPRESSIONANTE E CHEGA AO DESTINO COM A MÁXIMA EFICIÊNCIA  
E CONVICÇÃO. UM ATLETA DE ELITE GENUÍNO: BMW SÉRIE 5 BERLINA.

É  A P E N A S 
O  I N Í C I O .



DESTAQUES.

Descubra mais com a nova aplicação de catálogos BMW. Agora disponível para o seu Smartphone e Tablet.

 O assistente de condução Plus oferece maior conforto e segurança  
em situações de condução monótonas ou complexas. Estas podem incluir 
congestionamentos, trânsito para-arranca ou viagens longas na cidade, em 
estradas secundárias ou autoestradas, e ainda cruzamentos e alterações 
de faixa de rodagem.

 O assistente de estacionamento Plus facilita o estacionamento  
e as manobras com o veículo. Inclui Surround View com Top View (vista 
panorâmica), Remote 3D View, sensores de estacionamento e assistência 
ao estacionamento na lateral, sensores de estacionamento ativos com 
função de travagem de emergência e o assistente de estacionamento com 
orientação linear que oferece estacionamento totalmente automático tanto 
em paralelo como em perpendicular à estrada.

 Os bancos Comfort para o 
condutor e passageiro da frente 
incluem os encostos de cabeça 
ativos e dispõem de ajuste elétrico 
numa diversidade de posições.  
A parte superior do encosto, a 
largura do encosto, o apoio femoral  
e a altura do encosto de cabeça  
são ajustáveis individualmente.  
O pack de equipamento inclui  
ainda o apoio lombar e a função  
de memória para os bancos do 
condutor e do passageiro da frente.

 O BMW Head-Up Display 
Full-Colour projeta toda a 
informação relevante para a 
viagem diretamente no campo 
de visão do condutor.

 A chave BMW com display 
apresenta informações diversas 
sobre o estado do veículo e 
permite controlar funções 
selecionadas através de um 
mostrador tátil integrado.

 Complementar ao controlador iDrive Touch, o Controlo por gestos BMW 
permite que funções específicas sejam controladas por gestos1.

 Equipamento de série   Equipamento opcional

1 Disponível apenas em combinação com o sistema de navegação Professional. 
2 Suporta o carregamento por indução para telemóveis compatíveis com Qi. Nos Acessórios 

Originais BMW estão disponíveis capas de carregamento especiais para telemóveis  
selecionados que não suportam a norma Qi para o carregamento por indução. O Hotspot 

WiFi satisfaz todos os requisitos para a utilização da Internet no veículo com o máximo  
padrão LTE. A utilização implica custos adicionais

3 O modo ADAPTIVE está disponível apenas em combinação com o controlo dinâmico de  
amortecimento e a transmissão Steptronic.

 O sistema de som surround 
Bowers & Wilkins Diamond1 tem 
um débito de 1400 W e um  
som fantástico com qualidade  
de estúdio em qualquer lugar  
no veículo.

 O botão experiência de 
condução oferece a possibilidade 
de escolher entre o modo 
predefinido COMFORT e os 
outros modos, ECO PRO, 
SPORT e ADAPTIVE3.

 A conectividade para aparelhos móveis, aparelhos Bluetooth e USB com 
carregamento wireless2 oferece um pack alargado de conectividade com 
Bluetooth e a capacidade técnica de um Hotspot WiFi.

 O BMW Série 5 equipado com  
a Versão Desportiva M, na cor 
exterior opcional azul Mediterranean 
metalizada e com as jantes de liga 
leve BMW 664 M de raios duplos 
de 19'' em cinza Cerium mate, 
polidas.

 O sistema BMW Night Vision1 com reconhecimento de pessoas torna 
pessoas e animais de grande porte visíveis à distância no visor de controlos, 
através de um sistema de imagem HEAT, iluminando-os com as luzes de 
marcação dinâmicas dos faróis principais. Um sistema de monitorização 
adicional é também ativado automaticamente quando o veículo arranca, 
independentemente do estado do visor.
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 O BMW Connected é um assistente de mobilidade pessoal que facilita  
a mobilidade quotidiana e auxilia os condutores a chegar ao seu destino  
de forma atempada e tranquila. A informação importante em termos de 
mobilidade, como as recomendações para a hora de saída, estão disponíveis 
remotamente através do Smartphone ou Smartwatch e podem ser 
facilmente transferidas para o veículo.



CORES EXTERIORES.

[ Amostras de cores ] Estas amostras de cores deverão dar-lhe uma primeira impressão 
das cores e materiais disponíveis para o seu BMW. No entanto, a experiência tem 
demonstrado que as versões impressas das cores exteriores e das cores dos estofos  
nem sempre reproduzem fielmente a verdadeira cor dos originais. Por isso, para se 

informar acerca das suas preferências de cores, recomendamos que contacte o seu 
Concessionário BMW, que terá todo o gosto em apresentar-lhe as amostras originais e  
em ajudá-lo nos pedidos especiais.

Descubra mais com a nova aplicação de catálogos BMW. Agora disponível para o seu Smartphone e Tablet.

  C10 Azul Mediterranean 
metalizada2

  475 Preto Sapphire 
metalizada2

  A89 Azul Imperial 
metalizada com efeito brilhante

  B65 Jatoba metalizada

  A90 Cinza Sophisto 
metalizada com efeito brilhante2

  C2P Atlas Cedar metalizada

  C2Y Bluestone metalizada2

  A72 Prata Cashmere 
metalizada

  A83 Prata Glacier  
metalizada

  A96 Branco Mineral  
metalizada

 300 Branco Alpine sólida1

  668 Preto sólida
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 Equipamento de série   Equipamento opcional

1 Também disponível de série para a Versão Desportiva M.
2 Disponível opcionalmente em combinação com a Versão Desportiva M. 

  416 Preto Carbon 
metalizada

  X14 Castanho Almandine 
BMW Individual  
metalizada2

  X17 Prata Rhodonite 
BMW Individual  
metalizada2

  490 Castanho-escuro Frozen 
BMW Individual  
metalizada2

 S34 Preto Azurite  
BMW Individual  
metalizada2

 490 Branco Brilliant  
BMW Individual  
metalizada2

 490 Cinza Frozen Arctic 
BMW Individual  
metalizada2

 X08 Champagne Quartz 
BMW Individual  
metalizada2

 490 Prata Pure Metal  
BMW Individual2

 490 Prata Frozen Cashmere 
BMW Individual  
metalizada2

BMW INDIVIDUALVERSÃO DESPORTIVA M

 490 Branco Frozen Brilliant 
BMW Individual  
metalizada2

Equipamento

 Cor exterior exclusiva 
prata Frozen Dark BMW 
Individual metalizada2



CORES INTERIORES.

Descubra mais com a nova aplicação de catálogos BMW. Agora disponível para o seu Smartphone e Tablet.

Disponível em 
combinação comTECIDO/PELE

Disponível em 
combinação comPELE

Disponível em 
combinação comPELE

Disponível em 
combinação comCORES INTERIORES

Estofos em tecido/
pele Plectoid  
CNAT Antracite

Estofos em tecido 
Rhombicle/Alcantara  
HRAT Antracite5, 8

Pele Dakota 
LCCY Bege Canberra1, 
cor interior: bege 
Canberra.

Pele Dakota  
LCEW Branco Ivory;  
cor interior: preto

Pele Dakota  
LCRI Cognac

Pele Dakota  
LCFK Preto8 com 
costuras exclusivas e 
debrum contrastante

Pele Dakota  
LCDO Bege Canberra8 
com costuras exclusivas 
e debrum contrastante

Tenha em atenção que até a utilização normal a longo ou curto prazo pode provocar 
manchas irrecuperáveis nos estofos. Isto pode ser causado em particular por roupa que 
possa desbotar. A cor interior pode diferir consoante a cor dos estofos selecionada.

Pele Dakota  
LCFI Branco Ivory8 com 
costuras exclusivas e 
debrum contrastante

Pele Dakota  
LCFF Branco Ivory8 
com costuras exclusivas 
e debrum contrastante

Pele Dakota  
LCRO Cognac8 com 
costuras exclusivas e 
debrum contrastante

Pele Dakota  
LCTJ Azul Night com 
costuras exclusivas2, 6 e 
debrum contrastante; 
cor interior: preto

Pele Exclusive 
Nappa  
LZFK Preto com 
costuras exclusivas e 
debrum contrastante

Pele Exclusive 
Nappa  
LZFI Branco Ivory com 
costuras contrastantes 
exclusivas

Pele Exclusive 
Nappa LZFF Branco 
Ivory com costuras 
exclusivas e debrum 
contrastante

Pele Exclusive 
Nappa  
LZNI Mocha com 
costuras exclusivas e 
debrum contrastante

Preto com forro do  
teto em branco Ivory

Bege Canberra  
com forro do teto em 
bege Canberra

Pele Dakota
LCNL Preto com 
realces em azul5, 7

Pele Dakota 
LCSW Preto

 Versão base 
 Versão Line Luxury  
 Versão Line Sport 
 Pack desportivo M

 Versão base 
 Versão Line Luxury  
 Versão Line Sport 
 Pack desportivo M

 Versão base 
 Versão Line Luxury  
 Versão Line Sport 
 Pack desportivo M

 Versão base 
 Versão Line Luxury  
 Versão Line Sport 
 Pack desportivo M

 Versão Line Luxury  
 Versão Line Sport 
 Pack desportivo M

 Versão Line Luxury  
 Versão Line Sport 
 Pack desportivo M

 Versão Line Sport 

 Pack desportivo M

 Versão Line Luxury 
 Versão Line Sport 
 Pack desportivo M

 Versão Line Luxury  
 Versão Line Sport 
 Pack desportivo M

 Versão Line Luxury  
 Versão Line Sport 
 Pack desportivo M

 Versão Line Luxury  
 Versão Line Sport 
 Pack desportivo M

 Versão Line Luxury  
 Versão Line Sport 
 Pack desportivo M

 Versão Line Luxury  
 Versão Line Sport 
 Pack desportivo M

 Versão Line Luxury  
 Versão Line Sport 
 Pack desportivo M

 Versão Line Luxury  
 Versão Line Sport 
 Pack desportivo M

 Pack desportivo M

 Versão base 
 Versão Line Luxury  
 Versão Line Sport 
 Pack desportivo M

 Versão base 
 Versão Line Luxury  
 Versão Line Sport 
 Pack desportivo M
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 Equipamento de série   Equipamento opcional

Disponível em 
combinação comFRISOS INTERIORES

Disponível em 
combinação com

CORES DOS ESTOFOS 
BMW INDIVIDUAL

FORRO DO TETO
BMW INDIVIDUAL

Disponível em 
combinação com

4K8 Prata Oxide mate 
escuro com linha de 
realce em cromado 
com brilho pérola

4K7 Alumínio Rhombic 
com linha de realce em 
cromado com brilho 
pérola

4K9 Alumínio escovado 
com polimento fino 
com linha de realce em 
cromado com brilho 
pérola

4LH Madeira nobre 
Fineline Cove com linha 
de realce em cromado 
com brilho pérola

4LF Madeira nobre 
Fineline Ridge com 
linha de realce em 
cromado com brilho 
pérola

4LG Madeira nobre  
de nogueira Burled, 
escuro, com linha de 
realce em cromado 
com brilho pérola

4LQ Madeira nobre  
de choupo com linha 
de realce em cromado 
com brilho pérola

1 Não disponível em combinação com os bancos desportivos.
2 Não disponível em combinação com os bancos de série.
3 Inclui o painel de instrumentos revestido a pele, a secção superior em pele Nappa em 

preto com costuras contrastantes e a secção inferior em pele Merino com grão fino  
em cor a combinar com a cor dos estofos.

4 Também se encontra disponível em pele Merino BMW Individual com conteúdos 
 adicionais.
5 Bancos com logótipo M no debrum.
6 Com linha de realce em cromado com brilho pérola.
7 Disponível apenas em combinação com os bancos desportivos.
8 Não disponível em combinação com a ventilação ativa dos bancos dianteiros.

Pele integral Merino 
BMW Individual  
ZBTQ Tartufo3, 4

Pele integral Merino 
BMW Individual 
ZBFU Branco Smoke3, 4

Pele integral Merino 
BMW Individual  
ZBCR Caramel3, 4

Frisos interiores 
BMW Individual  
4ML Preto Piano6

Frisos interiores 
BMW Individual  
XEW Madeira nobre 
Sen, castanho-claro6

Frisos interiores 
BMW Individual 
4WY Madeira nobre em 
castanho Plum brilhante6

Forro do teto  
BMW Individual  
775 Antracite

FRISOS INTERIORES 
BMW INDIVIDUAL

Disponível em 
combinação com

4LU Preto brilhante 
com linha de realce em 
cromado com brilho 
pérola

 Pack desportivo M

 Versão base 
 Versão Line Luxury  
 Versão Line Sport 
 Pack desportivo M 

 Versão base 
 Versão Line Luxury  
 Versão Line Sport

 Versão base 
 Versão Line Luxury  
 Versão Line Sport 
 Pack desportivo M

 Versão base 
 Versão Line Luxury  
 Versão Line Sport 
 Pack desportivo M

 Versão base 
 Versão Line Luxury  
 Versão Line Sport 
 Pack desportivo M

 Versão base 
 Versão Line Luxury  
 Versão Line Sport 
 Pack desportivo M

 Versão base

 Versão base 
 Versão Line Luxury  
 Versão Line Sport 
 Pack desportivo M

 Versão base 
 Versão Line Luxury  
 Versão Line Sport 
 Pack desportivo M

 Versão base 
 Versão Line Luxury  
 Versão Line Sport 
 Pack desportivo M

 Versão base 
 Versão Line Luxury  
 Sport Line 
 Pack desportivo M

 Versão base 
 Versão Line Luxury  
 Versão Line Sport 
 Pack desportivo M

 Versão base 
 Versão Line Luxury  
 Versão Line Sport 
 Pack desportivo M

 Versão base 
 Versão Line Luxury  
 Versão Line Sport 
 Pack desportivo M



JANTES E PNEUS.

Descubra mais com a nova aplicação de catálogos BMW. Agora disponível para o seu Smartphone e Tablet.

1 Disponível apenas em combinação com o pack desportivo M.

  Jantes de liga leve  
BMW Individual 759 I de raios  
em V de 20", duas tonalidades,  
8 J x 20 com pneus 245/35 R 20  
à frente, 9 J x 20 com pneus  
275/30 R 20 atrás.

  Jantes de liga leve  
BMW 663 de raios em W de 19", 
polidas, em cinza Ferric com 
pneus mistos Runflat, 8 J x 19 
com pneus 245/40 R19 à frente,  
9 J x 19 com pneus 275/35 R19 
atrás.

  Jantes de liga leve  
BMW 619 de raios múltiplos  
de 18", 8 J x 18 com pneus 
245/45 R 18.

  Jantes de liga leve  
BMW 645 de raios em forma  
de pás de turbina de 17" de  
duas tonalidades, cinza Orbit,  
BMW EfficientDynamics,  
com pneus 225/55 R 17.

  Jantes de liga leve  
BMW 664 M de raios duplos  
de 19", Jet Black1, com pneus 
mistos Runflat, 8 J x 19 com 
pneus 245/40 R19 à frente,  
9 J x 19 com pneus 275/35 R19 
atrás.

  Jantes de liga leve  
BMW 669 M de raios duplos  
de 20", de duas tonalidades, 
com pneus mistos Runflat,  
8 J x 20 com pneus 245/35 R 20 
à frente, 9 J x 20 com pneus 
275/30 R 20 atrás.

  Jantes de liga leve BMW 636 de raios cruzados de 20"em cinza Orbit, 
de duas tonalidades e polidas no lado visível. Conjunto de jantes  
completas RDC com pneus mistos Runflat, tamanho 8 J x 20 e 9 J x 20.

  Jantes de liga leve  
BMW 684 de raios em V de 18",  
cinza Ferric, polidas, 8 J x 18 
com pneus 245/45 R 18.
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 Equipamento de série   Equipamento opcional   Acessórios

 ACESSÓRIOS ORIGINAIS BMW.

 Caixa de carregamento  
sem fios para o carregamento  
dos modelos 5/5s/SE/6/6s do 
iPhone™ da Apple por indução, 
sem cabo; a caixa de 
carregamento de telemóveis 
pode também ser utilizada  
como caixa de proteção.

 A manta de viagem de elevada 
qualidade com uma face em 
bege e outra em castanho-escuro 
é totalmente executada em lã 
Merino extrafina e tecida em tear 
de Jacquard.

 Os quatro tapetes em borracha 
resistentes e de ajuste perfeito 
com rebordo saliente e design 
elegante não só protegem as 
zonas dos pés contra a humidade 
e sujidade, como também os pés 
contra a água acumulada. Os 
tapetes em preto complementam 
o equipamento interior.

 Capa para chave BMW  
com display – a capa de ajuste 
perfeito executada em pele 
Nappa protege a chave BMW 
com display.

 O tapete antiderrapante, impermeável e resistente com rebordo saliente 
protege a bagageira. A sua forma de ajuste perfeito e o design em preto 
combinam perfeitamente com o equipamento da versão base e inclui tira 
para remover o tapete, bem como o número 5 em forma de inserção em 
aço inoxidável de alta qualidade.

Descubra as soluções globais inovadoras em oferta em diversas categorias: exterior, interior, 
comunicação e informação e transporte e bagageira. O seu Concessionário BMW terá 
todo o gosto em oferecer-lhe aconselhamento e em fornecer-lhe um catálogo especial 

com informações detalhadas sobre toda a gama de Acessórios Originais BMW. Para obter 
mais informações, aceda a www.bmw.pt/acessorios

 Sistema Travel & Comfort – 
suporte base. Oferece uma 
opção para fixar cabides, uma 
mesa basculante, ganchos 
universais ou suportes para 
câmaras GoPro, iPads™ ou 
Tablets Samsung Galaxy aos 
encostos de cabeça dos  
bancos dianteiros. 

 Suporte seguro para Tablets 
com capa de proteção BMW. O 
suporte universal ajustável é 
montado no suporte base ou no 
opcional sistema Travel & Com-
fort.

 A moderna bagageira de tejadi-
lho em preto com frisos laterais em 
prata Titanium oferece um volume 
de 520 litros e é compatível com 
todos os suportes de tejadilho 
BMW. O sistema de abertura de 
ambos os lados com fechadura tri-
pla permite transportar esquis facil-
mente e oferece proteção 
antirroubo.





BMW 540i BERLINA COM O PACK DESPORTIVO M: 
Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de seis cilindros em linha, (340 cv/250 kW), 
jantes de liga leve BMW Individual 759 | de raios em V de 20'' de duas tonalidades 
com pneus mistos, cor exterior Bluestone metalizada, estofos em pele Dakota em 
branco Ivory com costuras exclusivas e debrum contrastante, frisos interiores em 
madeira nobre Fineline Ridge com linha de realce em cromado com brilho pérola.

BMW 530e iPERFORMANCE: 
Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de quatro cilindros em linha (184 cv/135 kW), 
motor elétrico (95 cv/70 kW), jantes de liga leve BMW 635 de raios em V de 19'' com 
pneus mistos, cor exterior prata Glacier metalizada, estofos em pele Dakota em azul 
Night com costuras exclusivas e debrum contrastante, frisos interiores BMW Individual  
em preto Piano.

Os modelos, equipamentos e serviços apresentados neste catálogo incluem 
artigos e serviços que podem não estar incluídos nas gamas de produtos e serviços 
comercializadas em Portugal. Devido às disposições legais em vigor nos países em 
que são comercializados os produtos BMW, poderão verificar-se nos diferentes 
países alterações nas versões de modelo, equipamento e/ou serviços descritos. 
Para mais informações acerca deste assunto, contacte o seu Concessionário BMW.  
A BMW AG reserva-se o direito de introduzir, sem aviso prévio, modificações de 
fabrico e equipamento, ou nos serviços apresentados neste catálogo.

© BMW AG, Munique, Alemanha. Qualquer reprodução deste catálogo, mesmo que 
parcial, só será permitida mediante autorização escrita da BMW AG, Munique.

4 11 005 304 58 2 2018 BC. Impresso na Alemanha 2018.


