
Wer sich in den neuen BMW 7er setzt, taucht 

ein in größtmöglichen Komfort. Edle 
Materialien in perfekter Verarbeitung 

verwöhnen Sie auf allen Plätzen. Dazu 
Innovationen, die Ihre Reise angenehmer 

machen und für eine exklusive Atmosphäre 
sorgen. Lehnen Sie sich zurück und erleben 
Sie, wie entspannt Reisen sein kann. 

Entspannung auf höchstem Niveau. 

PANORAMA-GLASDACH SKY LOUNGE. 

In der neuen BMW 7er Limousine erleben Sie 

hochmoderne Technologien, auf die immer 

Verlass ist. Überlegene Fahreigenschaften und 
innovative Ausstattungen gehören hier zum 
Standard. Als BMW Fahrer verfügen Sie über 
fortschrittlichste Technologien, die Sie in jeder 

Situation unterstützen. So können Sie sich bei 
allen Straßenverhältnissen sicher fühlen. 

DRIVING ASSISTANT UND DRIVING ASSISTANT 

PLUS. 

Die beste Basis für mehr Komfort und 
Fahrdynamik. 

Das Fahrzeug lässt sich an 
Haushaltssteckdosen mit dem mitgelieferten 

Ladekabel oder unterwegs an öffentlichen 
Ladesäulen mit einem über BMW Zubehör 
erhältlichen Kabel laden. Das 
Navigationssystem und die 

BMWConnectedDrive App informieren über 
Standorte und Verfügbarkeit geeigneter 
Stationen, an denen das Laden z. B. auch über 
die ChargeNow Karte von BMW erfolgen kann. 

Der BMW 740Li in der optionalen Außenfarbe 
Jatoba metallic mit optionalen 19" 

Leichtmetallrädern Doppelspeiche 630, 
Radgröße 8,5 J x 19, Bereifung 245/45 R 19. 

 

19" Leichtmetallräder V-Speiche 620, 

Radgröße 8,5 J x 19, Bereifung 245/45 R 19 
(optional). 

 

In der BMW 7er Langversion ist das 

Sonnenschutzrollo für die Heckscheibe 
Bestandteil der Serienausstattung. 

Jakmile se do nového vozu BMW řady 7 

posadíte, ponoříte se do maximálního 
komfortu. Ušlechtilé materiály a dokonalé 
zpracování Vás budou hýčkat na všech 
místech. Inovace Vám zpříjemní cestu a 
postarají se o exkluzivní atmosféru. Opřete se 
do sedadla a vyzkoušejte, jak může být 
cestování příjemné. 

Relaxace na nejvyšší úrovni. 

PANORAMATICKÉ STŘEŠNÍ OKNO SKY 
LOUNGE. 

V limuzíně BMW řady 7 Vás obklopí 
nejmodernější technologie, na které se 
můžete vždy spolehnout. Promyšlené jízdní 
vlastnosti a inovativní výbava patří 
ke standardu. Jako řidič vozu BMW budete mít 
k dispozici nejpokročilejší technologie, které 
Vás podpoří v každé situaci. Díky tomu se 
můžete cítit bezpečně ve všech dopravních 
situacích. 

DRIVING ASSISTANT A DRIVING ASSISTANT 

PLUS. 

Nejlepší základ pro větší komfort a jízdní 
dynamiku. 

Vůz lze dobíjet na běžných zásuvkách 
v domácnosti pomocí dodávaného dobíjecího 
kabelu, nebo na cestách na veřejných 
dobíjecích stanicích pomocí kabelu, který je 
součástí BMW Příslušenství. Systém navigace a 
aplikace BMW ConnectedDrive podávají 
informace o stanovištích a dostupnosti 
vhodných stanic, na kterých můžete dobíjet 
např. také pomocí karty ChargeNow od BMW. 

BMW 740Li s metalickým lakem Jatoba a 
volitelnými 19palcovými koly z lehké slitiny 

Double-spoke 630, velikost kol 8,5 J x 19, 

pneumatiky 245/45 R19. 

19palcová kola z lehké slitiny V-spoke 620, 

velikost kol 8,5 J x 19, pneumatiky 245/45 R19 

(volitelně). 

 

V prodloužené verzi BMW řady 7 je sluneční 
roleta zadního okna součástí sériové výbavy. 

 


