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LANÇAMENTO ENTRE OS EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS, DESTAQUES PARA OS FARÓIS FULL LED, PARKING ASSISTANT E REVERSING ASSIST

BMW Série 3 ganha
motor Flex e digital key
A tecnologia que permite transformar o iPhone em chave digital é uma das novidades
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Com produção iniciada na
fábrica do BMW Group em
Araquari (SC), o BMW Série
3 ganha motor flex em todas
as versões BMW 320i e tecnologia capaz de abrir de fechar
a porta do automóvel, e também ligar o veículo com smartphone ou smartwatch, sendo
o primeiro a ser produzido no

país com esta novidade, exclusiva da BMW no Brasil. Esta
tecnologia está disponível para
320i Sport GP e 320i M Sport.
O modelo traz tração traseira, câmbio automático de oito
marchas, motor BMW TwinPower Turbo 2.0 litros (1.998
cm³), quatro cilindros em linha,
184 cavalos de potência entre
5.000 e 6.500 rpm e torque de
300 Nm de 1.350 a 4.000 rpm.
Entre os equipamentos disponíveis, destaque para os faróis
Full LED; sistemas Parking
Assistant e Reversing Assist
(refaz em marcha a ré nos úl-

Digital key. Agora, o iPhone
pode ser transformado em
uma chave, capaz de trancar e
destrancar o veículo

timos 50 metros percorridos
pelo veículo); ar-condicionado
com controle digital automático de três zonas e o BMW ConnectedDrive, tecnologia que
fornece dados de trânsito em
tempo real, serviço de alerta
de manutenção de componentes (Teleservices), serviços de
Concierge, etc.
Os carros passam a contar
com a tecnologia que permite transformar o iPhone ou o
smartwatch do usuário em uma
chave digital capaz de trancar,
destrancar e ligar o veículo. O
preço inicial é de R$ 245.950.n

