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Thôngsố kỹ thuâṭ 

Technical data 

Kiểu động cơ V12; 4 xi lanh chữ V 

Engine V12; 4 cylinders V 

Vâṇ tốc tối đa: 250 km/h 

Max speed: 250 km/h 

 
Dung tích động cơ: 5.972 cc 

Capacity: 5.972 cc 

Thờigiantăngtốc 0-100 km/h: 4.6giây 

Acceleration 0-100 km/h: 4.6 (second) 

 

Côngsuấtcựcđaị: 400 kw (544Hp) tại 5.250 vòngphút 

Max Output (kw/HP at rpm): 400 kw/ 544 Hp at 5.250 

 

Tiêuhaonhiênliêụ: 13.0lít/100 km 
(theotiêuchuẩnChâuÂu) 

Fuel Consumption KV01 : 13.0 liters/100km (Euro 
standard) 

 
Mômenxoắncựcđại: 750 Nm tại 1.500 – 5.000 
vòngphút 

Max Torque (Nm at rpm): 750 Nm at 1.500 – 5.000 

Tựtrọng: 1.980 kg 

Kerb Weight: 1.980 kg 

 
Dài x Rộng x Cao: 5.212 x 1.902 x 1.484mm 

Length x Width x Height: 5.212 x 1.902 x 1.484mm 

Chiềudàicơsở: 3.210 mm 

Wheelbase: 3.210 mm 

Màuxe 
Colour 

Màusơncóánhkim( nhiềumàulựachọn) 

Exterior: Metallic paintwork 

Nộithấtbọc da Dakotacaocấp 

Interior: Leather Dakota 

Trangbịtiêuchuẩn 
Standard 

Hộpsốtựđộng (8sốđiệntửSteptronic) 

Automatic Transmission (8-Speed with Steptronic) 

Trangbịchìakhóavànútkhởiđộngthông minh  

Start/Stop button 

BMW 760Li 
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Equipment 

 
Hệthốngphanhtáisinhnănglượng 

Break Energy  Regeneration (1CD) 

Phânbổtrọnglượngtốiưu 50/50 

50:50 weight distribution 

 
Hệthốnghỗtrợđánhlái 

Integral active steering (2VH) 

Mâmhợpkimnhômnhe,̣ nan képchữ Vkiểu 426, 
19 inch 

19" Light alloy wheels V- spoke 426 (2FP) 

 
Dynamic Drive   

Chứcnăngchốngnghiêngvàlậtxe(299) 

Alarm system with remote control 

Chứcnăngcảnhbáođiềukhiểntừxa(302) 

 
Cốpsauđóng/mởtựđộng 

Automatic operation of Tailgate (316) 

Comfort access system with contactless 
bootlid opening 

Chìakhóathông minh (chứcnăngmởcốpthông minh 
cộngthêm) (322) 

 
Cửahíttựđộng 

Soft -close function for doors (323) 

Comfort access system with contactless 
bootlid opening 

Kínhđượcxửlýgiúpnhìn 1 
chiềutừtrongrangoài(356) 

 
Climate comfort windscreen 

Dảichốngchóitrênkínhchắngióphíatrước(358) 

Camera lùi 

Rear view camera (3AG) 

 
Cửasổtrờivớichứcnăngtrượtđiện 

Glass roof, electrical (403) 

Mànchenắngphíasau 

Roller sunblinds for rear windows  (415) 

 
Mànchenắngphíasau 

Roller sunblinds  (416) 

Thảmtrảisàn 

Floor mats in velour (423) 

 

Gươngchiếuhậutrongvà ngoàixetự 
điềuchỉnhchốngchói 

Interior and exterior rear-view mirrors with automatic anti-
dazzle function (430) 

Trangbịgạttànthuốcvàmồilửa 

Smoker's package (441) 

 

 

 

Hệthốngthônghơichoghếphíatrước 

Active seat ventilation, front (453) 

 
 
 
Hệthốngthônghơichoghếphíasau 

Active seat ventilation, rear (454) 

 
Chứcnăngtiệníchchoghếtrướcchỉnhđiện 

Comfort seats front, electrically adjustable (456) 

Ghếngồisauđiềuchỉnhđiện 

Comfort seat rear, electrical adjustable (460) 

 
Hỗtrợtựalưngchoghếtàixếvàghếhànhkháchphíatrước 

Lumbar support for driver and front passenger (488) 

Chứcnăngsấynóngchohàngghếphíatrước 

Seat heating for driver and front passenger (494) 

 
Chứcnăngsấynóngchohàngghếphíasau 

Seat heating for rear seats (496) 

Ốpgỗ caocấp Burr Walnut 

Fine-wood trim Burr Walnut with inlays(4B8) 

 
Automatic air conditioning with 4-zone control 

Hệthốngđiềuhoàtựđộng 4 vùngriêngbiệt(4NB) 

Instrustment panel with leather finish 

Bọc da bềmặttáplô(4ND) 

 
Chứcnăng massage chotựalưnghàngghếphíasau 

Massage function in rearseat backrest (4UM) 

Hệthốngđèndọcthânxe 

Ambient light (4UR) 

 
Hệthốngkiểmsoátcựlyđỗxe (PDC) 

Park Distance Control (PDC) (508) 
Đồnghồđọcsố Km 
Speedometer with kilometer reading (548) 

 
Adaptive LED Headlight   

Đènphathông minh (522) 

LED fog lights 

Đèn LED sươngmù(5A1) 

 
High beam assistance 

Chứcnăngđiềuchỉnhchiếuxacủaánhsángđèn(5AC) 

Hỗtrợnhìnhaibênhôngxe 

Surround View (5DL) 

 
Chứcnăng TV 

TV function (601) 

HiFi system professional 

HệthốngloaHiFichấtlượngcao(677) 
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Chứcnăngđọc DVD 6 đĩa 

DVD changer for 6 DVDs  (696) 

Hỗtrợđọc DVD chokhuvựcChâu Á 

Area code 3 for DVD (699) 

 
Connectivites, Bluetooth and USB devices 

Chuẩnbịchứcnăng Bluetooth chođiệnthoại&cổng 
USB(6NK) 

Rear-seat entertainment Professional with 
iDrive control 

Hệthốnggiảitríchuyênbiệtchohàngghếsau(6FR) 

Giá bán xe 
tiêuchuẩnbao 
gồm VAT 10% 
Price with 
standard 
equipments 
(include VAT 
10%) 

6,696,000,000 VND  

 
 

Ghi chú:  - Bảo hành: 02 năm không giới hạn km 
 -Thanhtoán: 100% hoặcthông qua tàitrợNgânhàngtốiđa 70% trongvòng 05 năm 
 
Remarks : - Warranty: 02 years unlimited km 

       - Payment: 100% or Bank sponsor maximum 70% for 05 years 
 

Giới thiệu 

 
 

Thiết kế 
Diêṇ maọ riêng biêṭ với cá tính maṇh mẽ: hê ̣thống đèn LED thông minh Adaptive LED Headlight của BMW Series 7 với kiểu dáng thu hút và 
tính năng năng động – lưới tản nhiêṭ kiểu dáng mới và những đường crôm làm điểm nhấn ở cản trước càng làm tăng ấn tượng đôc̣ đáo, hốc 
lấy gió lớn như củng cố thêm cho sự chắc khỏe của xe. 
Khe lấy gió ở cản trước phân luồng dòng khí ở cản trước và bánh trước. Kết quả là mức cản gió và mức tiêu hao nhiên liêụ và mức khí thải 
CO2 được giảm đáng kể. 
 
Cản trước, cản sau ngắn, nắp capô dài và khoang hành khách rôṇg rãi toát lên vẻ cân xứng pha chút cổ điển của một chiếc sedan hạng sang 
với kiểu dáng năng đôṇg, đăc̣ biêṭ đối hơn với phiên bản chiều dài cơ sở dài. Đèn tín hiêụ tích hợp trên gương chiếu hâụ bên ngoài, hiển thi ̣
chính xác diễn biến trên đường. 
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Sự thanh lic̣h và sức mạnh đạt đến sự hoàn hảo: ở phía sau, những thay đổi tinh tế trong đường nét thiết kế, đèn phản quang được bố trí laị 
cũng như những đường Crôm phía sau xe tạo nên ấn tượng tổng thể đạm nét của BMW Series 7. 

 

Màu sắc và mâm xe. 
Sự tinh tế và hoàn hảo đã taọ nên nét thẩm mỹ tự nhiên. Trong trường hợp BMW Series 7, nó đặc biệt phong cách trong những màu ngoại 
thất ánh kim như màu bac̣ Glacier, màu Xanh Bóng Đêm (Midnight Blue) và màu nâu Havana. 
Có những màu sắc biểu thị cao cấp: những màu ngoaị thất mới của BMW Series 7 là một ví dụ cho sự nhấn mạnh phong cách thanh lịch của 
thiết kế nôị thất. Màu nâu Havana ánh kim mang đến chiều sâu, tạo nên hiệu ứng thể hiêṇ sự thanh lic̣h và hiêṇ đaị. Màu xanh Bóng đêm ánh 
kim toát lên sự sang troṇg, trong khi màu bac̣ Glacier ánh kim với tính tươi sáng và thuần khiết của bac̣ làm cho xe như được ốp aluminium 
bóng tinh tế. 
 
Cấu taọ từ nhôm với kiểu dáng thu hút nhất là những lựa choṇ về mâm xe: mâm 18” kiểu V spoke 425, mâm 19” kiểu 426 với kiểu dáng và 
tính cách độc đáo, từ đó góp thêm những lựa choṇ kiểu mâm xe đa daṇg và phong cách hoàn mỹ. 
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Nội thất 
Bất cứ ai ngồi vào chiếc BMW Series 7 đều có thể ngả người ra phía sau và thư giãn. Đỉnh cao của thiết kế, chất liêụ và quá trình hoàn thiêṇ 
tạo nên một không gian tiện nghi đáp ứng cao nhất sự kỳ vọng của người sử dụng. 
Chiếc BMW Series 7 là một trải nghiệm thú vị của tất cả các giác quan: không gian nôị thất mang đến cảm giác rôṇg rãi, chất lượng riêng biêṭ, 
đoc̣ đáo và những chức năng cao cấp nhất. Đặc trưng tiêu biểu của BMW, những chi tiết ở khoang lái đều hướng về người lái, với màn hình 
điều khiển đa chức năng mới thể hiêṇ sống đôṇg những lựa choṇ. Hê ̣thống đèn bao quanh nôị thất mang đến1 trong 2 màu sắc ấm áp cho 
không gian nôị thất. 

 
 
Chế đô ̣COMFORT+ kết hợp với tùy choṇ Hỗ trợ hỗ trợ đánh lái chủ động ở bánh sau (Integral Active Steering) mang đến sự êm ái tối đa cho 
tất cả người sử duṇg: vâṇ hành cực kỳ êm ái, mỗi góc cua và chuyển làn diễn ra mà không hề có sự trượt bánh, và trở thành một trải nghiệm 
lái thú vị. Riêng ở phần phía sau, hê ̣thống điều hòa tiêṇ duṇg riêng biêṭ, tùy chọn ghế ngồi tiện nghi với chức năng mát xa, cũng như hệ thống 
giải trí chuyên biệt biến những chuyến đi thành niềm vui bất tâṇ – và trên tất cả là không gian để chân rộng rãi hơn 14 cm đối với phiên bản Li. 
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Hệ thống giải trí phía sau 
Môṭ tiêu chuẩn thượng haṇg là hê ̣thống giải trí chuyên biêṭ phía sau. Với kiểu dáng thanh thoát và màn hình với đô ̣phân giải cao, gắn rời và 
điều chỉnh được đôc̣ lâp̣ với kích thước 9.2”, mang đến những trải nghiêṃ tuyêṭ vời – cho moị lic̣h trình. 
Hê ̣thống giải trí chuyên biêṭ phía sau giúp thỏa mãn người sử duṇg với những trải nghiêṃ đa phương tiêṇ tuyêṭ vời. Cho dù là radio, TV, 
DVD, nôị dung của các thiết bi ̣di đôṇg hoăc̣ laptop: đỉnh cao trong công nghê ̣của BMW đảm bảo moị trải nghiêṃ về âm thanh và hình ảnh 
sống đôṇg cũng như dễ dàng tích hợp các nguồn video và audio. Kết nối với tai nghe ky ̃thuâṭ số đảm bảo âm thanh trung thực. 
Với tùy choṇg điều khiển iDrive riêng biêṭ ở phía sau, bạn có thể thiết lập chương trình giải trí riêng cho mình. 
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Vận hành tiện nghi. 
Quyền uy toát ra sự trầm tĩnh. Đây là lý do taị sao di chuyển trong môṭ chiếc limousines haṇg sang và năng đôṇg là môṭ niềm vui cực kỳ tao 
nhã và thư giãn. 
Ngay khi baṇ thong thả ngồi trên chiếc ghế đầy tiêṇ nghi của BMW Series 7 và đóng cửa lại, môṭ không gian yên tiñh sẽ bao trùm lấy baṇ. Tất 
cả những hoạt động náo nhiệt và tiếng ồn từ các phương tiện được tách biệt ở bên ngoài, không gian bên trong chỉ còn laị hành khách và sự 
tiêṇ nghi đi kèm. 
 
Cảm giác thư giản nhẹ nhàng đến từ tùy chọn ghế sau với chức năng mát xa. 12 túi đệm khí mát xa phía sau lưng với chuyển động lượn sóng 
từ trên xuống dưới, trong khi 6 túi khác cuộn tròn từ vai đến thắt lưng. Trong suốt hành trình, trang bi ̣tiêu chuẩn hê ̣thống treo khí phía sau và 
chế đô ̣COMFORT+ hướng đến sự trải nghiêṃ đỉnh cao, đăc̣ biêṭ khi kết hợp với Hê ̣thống đánh lái chủ đôṇg ở bánh sau (Intergral Active 
Steering), tự tin giảm thiểu những lực tác đôṇg vâṭ lý đến xe. Đặc biệt khi bạn ngồi ở khoang sau, bạn sẽ có được cảm giác rất thư giãn dù là 
những đoaṇ đường xấu và những khúc cua. 
Nếu không gian là thước đo của tất cả, phiên bản Li – chiều dài cơ sở dài sẽ tiếp tuc̣ mang đến sự thoải mái tôṭ đỉnh với khoảng để chân cực 
lớn. 

 

 

 
Màn hình công cụ đa chức năng. 
Hiển thi ̣riêng biêṭ: màn hình công cụ đa chức năng hiển thị trên BMW Series 7 thể hiêṇ những chế đô ̣lái khác nhau với các tùy chỉnh khác 
nhau – và tạo nên một thế giới màu sắc sống động và cảm xúc để việc vận hành xe an toàn hơn , hiêụ quả và chuẩn mực hơn. 
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Hệ thống hỗ trợ vận hành. 
Bạn có thể nhận ra định hướng độc đáo của BMW thông qua những thiết kế tiện dụng, tuyệt vời – và những hệ thống hỗ trợ người lái cải tiến 
mới mẻ giúp giảm đi sự căng thẳng cho người lái và làm cho những hành trình trở nên an toàn hơn cho mọi người. 
 

 

An toàn chủ động. 
Được trang bị một cách lý tưởng giúp cho bạn có thể tự tin phản ứng chính xác trong những tình huống khẩn cấp. Với sự kết hợp hoàn hảo 
giữa khung gầm, quản lý động cơ cũng như lốp xe và công nghệ đo lường đỉnh cao, chiếc BMW Series 7 còn dự trù bảo đảm cho những tình 
huống ngăc̣ nghèo có thể xảy ra. 
 

 

Chức năng chiếu xa và hỗ trợ chống chói. 
Nhiều ánh sáng hơn mang đến tầm nhìn tốt hơn. chức năng chiếu xa và hỗ trợ chống chói được tích hợp trong trang bi ̣Adaptive Headlight và 
đèn LED chiếu sáng hành trình vào ban đêm với đầy đủ ánh sáng mà không gây chói cho những người tham gia giao thông. Điều này làm 
giảm đáng kế tai nạn giao thông thường xảy ra vào ban đêm và tạo sự an toàn đáng kể. 
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Động cơ . 
Từ đôṇg cơ 6 xylanh đến đôṇg cơ công suất cao V8 đến động cơ V12, đỉnh cao công nghê ̣tiên tiến nhất đảm bảo sức đẩy phù hợp, tinh loc̣ 
tối đa và hiêụ quả đáng khen ngợi. 
 

 

 
Vận hành năng động. 
Điều kiêṇ đường xá thay đổi, nhưng sự nhanh nheṇ và tiêṇ nghi, êm ái vẫn được duy trì ở mức cao nhất. Công nghê ̣truyền đôṇg và khung 
gần tiên tiến nhất là sự cam kết của baṇ cùng với chế đô ̣lái tối ưu như COMFORT + 
 

 

 
Hộp số tự động 8-cấp. 
Tối ưu hóa sự thoải mái trong những chuyến đi – hơn 8 lần: tỉ số truyền trong hộp số tự động 8 cấp mới giúp giảm mức tiêu hao nhiên liêụ môṭ 
cách rõ rệt đồng thời tăng sự năng động trong cơ cấu chuyển số. Chế đô ̣COMFORT + sẽ làm cho việc chuyển số nhẹ nhàng và êm ái đến 
mức khó mà cảm nhâṇ được khi ngồi phía sau. 

 


