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Thông số kỹ 

thuật 

  Technical data 

Động cơ I6 , 6 xi lanh thẳng hàng 

Engine I6; 6 cylinders in-line 

Vâṇ tốc tối đa: 250 km/h 

Max speed: 250 km/h 

Dung tích động cơ: 2.979 cc 

Capacity: 2.979 cc 

Khả năng tăng tốc 0-100 km/h: 6.3 giây 

Acceleration 0-100 km/h: 6.3 second 

 

Công suất cực đaị: 235 kw (320 Hp) tại 5.800 -

6000 vòng phút  

Max Output (kw/HP at rpm): 235 kw /320 Hp at 

5.000-6000 

Tiêu hao nhiên liêụ: 7.7 lít/ 100km (theo tiêu 

chuẩn Châu Âu) 

Fuel Consumption KV01 : ltr/100km : 7.7 (Euro 

standard) 

 

Mômen xoắn cực đại: 450 Nm tại 1.300- 4.500 

vòng phút 

Max Torque (Nm at rpm): 450 Nm at 1.300 – 4.500 

 

 
Dài x Rộng x Cao: 4.998 x 2.132 x 1.559mm 

Length x Width x Height: 4.998 x 2.132 x 1.559mm 

Chiều dài cơ sở: 2.968 mm 

Wheelbase: 2.968 mm 

    Màu Xe 

    Colour 

Màu sơn có ánh kim (nhiều mầu) 

Metallic paintwork (many colors for option) 

Nội thất bọc da Dakota 

Leather  Dakota (LC) 

    Trang bị 

    tiêu chuẩn 

    Standard 

    equipment          

  

Hộp số thể thao tự động 

Sport automatic transmission (2TB) 

Mâm hợp kim nhôm nhẹ, nan hình ngôi sao 

kiểu 365, 18 inch 

18 light alloy wheels Starspoke style 365 (2D3) 

 

Chức năng Start/Stop tự động 

Automatic Start/Stop function (1CC) 

  

Hệ thống phanh tái sinh năng lượng 

Brake Energy Regeneration (1CD) 

 
Tay lái bọc da kiểu thể thao 

Sport leather steering wheel (255) 

 

Bánh xe vận hành cả khi không còn hơi 

Run flat tire (258) 

 

 
Cửa hít 

Soft door close function (323)  

Bộ phận rửa kiếng xe 

Spray jets without heating (3AW) 

BMW 640 Gran Coupe 
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Camera lùi phía sau 

Rear view camera   (3AG) 

Gương trong và ngoài xe tự điều chỉnh chống 

chói 

Interior & exterior mirrors with automatic anti-

dazzle function (430)  

 

 

Ghế chỉnh điện với chế độ nhớ cho ghế người 
lái 

Seat adjustment, electrical with memories for 
driver's seat (459) 
 

 

Trang bị gạt tàn thuốc và mồi lửa 

Smoker's Package (441) 

 

 

 
Ốp gỗ cao cấp 

Finewood trim polar grain grey (4AS) 

Hệ thống diều hòa không khí 4 vùng 

Automatic air condition with 4-zone (4NB) 

 
Nút chuyển chế độ vận hành ECO PRO 

Driving experience control ECO PRO (4U2) 

Hệ thống đèn dọc thân xe 

Ambient light (4UR) 

 

 

Hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe  PDC  

Park Distance Control (PDC) (508) 

 

 

Đồng hồ đọc số Km 

Speedometer reading kilometer (548) 

 

 

 

Hỗ trợ cung cấp điện 

Stronger electricity supply (570) 

Đèn sương mù ứng dụng công nghệ LED 

LED fog lights (5A1) 

 
Hệ thống âm thanh hifi 

Hifi Loudspeaker system (676) 

Chức năng đọc đĩa cho khu vực Châu Á 

Area code 3 for DVD (699) 

 
Thảm trải sàn 

Floor mats (423) 

Chức năng kết nối điện thoại rảnh tay kết hợp 

cổng USB 

Hand-free facility with USB interface (6NH) 

 
Hệ thống điều chỉnh radio Oceania 

Radio Control Oceania (825) 

Tự động khóa cửa khi xe chạy 

Automatic lock when driving away (8S3) 

Giá bán xe tiêu 

chuẩn bao gồm 

VAT 10% 

Price with 

standard 

equipments 

(include VAT) 

 

 

3,825,000,000 VND 
 

 

 

 

Ghi chú:  - Bảo hành: 02 năm không giới hạn km 

- Thanh toán: 100% hoặc thông qua tài trợ Ngân hàng tối đa 70% trong vòng 05 năm 

 

Remarks : - Warranty: 02 years unlimited km 

                                                   - Payment : 100% or  Bank sponsor maximum 70% for 5 years 

 

Giới thiệu 
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Thiết kế 
BMW Series 6 Gran Coupe mới không mệt mỏi trong quá trình vươn đến sự hoàn hảo. 
Một ý chí kiên định, sự tò mò và sự khuyến khích lối tư duy mới là những tiêu chí đằng sau chiếc xe này. Kết quả là một sự kết hợp độc đáo 
của thiết kế theo xu hướng mới, tính thể thao và sự thanh lịch rất riêng. 

 

Độc đáo 
Vật liệu tinh xảo và có tính hệ thống, thiết kế mang tính định hướng như chào đón bạn vào khoang lái của BMW Series 6 Gran Coupe. Nhà 
thiết kế đã lấy khoang lái của phi thuyền làm cảm hứng cho khoang lái của BMW Series 6 Gran Coupe. Nội thất tiếp tục phát huy cá tính của 
thiết kế ngoại thất với thiết kế thanh lịch. 

 

Vận hành năng động 
Đặc tính thể thao của BMW Series 6 Gran Coupe giúp cảm nhâṇ được sự hiêṇ diêṇ của nó dù trong môṭ hành trình ngắn nhất. đôṇg cơ công 
nghê ̣vượt trôị với khung gầm tương tác phức tap̣ và hôp̣ số trên BMW Series 6 Gran Coupe, mang đến trải nghiêṃ lái năng đôṇg và nơi cảm 
nhâṇ sự thú vi,̣ không cần những cam kết về hiêụ quả và sự tiêṇ nghi. 
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Hệ thống điều khiển chế độ vận hành 
Hôm nay bạn muốn lái xe như thế nào? Chức năng chuyển đổi chế độ vận hành được trang bị tiêu chuẩn sẽ tạo ra sự khác biệt. Thay đổi trên 
BMW Series 6 gran Coupe sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn và của những hành khách trên xe bạn.. 
 

 

Hệ thống đánh lái chủ động 
 

 

Hỗ trợ đỗ xe 



www.giaxebmw.com  - Hotline 0913 19 59 58 

 

Định hướng cho người lái 
Mỗi nút bấm, mỗi hiển thị và mỗi thao tác trên BMW Series 6 Gran Coupe được thiết kế hướng về người lái và định vị chính xác vị trí trí thuận 
tiện nhất mà bạn mong đợi. 
 

 

Đa chức năng. 
Không gian thật sự cao cấp của BMW 6 Series Gran Coupé và những chức năng vượt trội của nó nhằm gây ấn tượng cho dù bạn đang ngồi 
phía trước hay phía sau 
 

 

BMW EfficientDynamics. 
Đạt cùng lúc nhiều giải thưởng, gói công nghệ BMW EfficientDynamics bao gồm nhiều công nghệ thông minh được thiết chế tạo để giảm 
lượng tiêu hao nhiên liệu và mức khí thải đồng thời tăng khả năng vận hành của BMW Series 6 Gran Coupe.  



www.giaxebmw.com  - Hotline 0913 19 59 58 

 

 
Chức năng Tự động Phanh/ Thắng. 
Đèn đỏ, kẹt xe, công trường đang thi công.. là những tình huống thường gặp hàng ngàng trong lúc lái xe, năng lượng lúc đó không được sử 
dụng hiệu quả, nhiên liệu bị đốt cháy không cần thiết. Điều này được ngăn chặn bởi chức năng Auto Start Stop. 
 

 

 
Chế độ ECO PRO. 
Chế độ ECO PRO trên BMW 6 Series Gran Coupé mang đến một chế độ lái siêu hiệu quả. Ngay khi bạn chọn trang bị tiêu chuẩn, mức tiêu 
hao nhiên liệu thân thiện thông qua chế độ ECO PRO sử dụng nút bấm chuyển đổi chế độ vận hành, hệ thống thông minh đi vào hoạt động và 
phụ thuộc vào tính cách lái xe của bạn – cho phép bạn cắt giảm mức tiêu hao nhiên liệu. 
 

Hình ảnh BMW 640i Gran Coupe 
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