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BMW EfficientDynamics
Rij nu al standaard met de technologieën van morgen.
BMW EfficientDynamics is de verzamelnaam voor vele innovatieve oplossingen. Van het design via motoren en
aandrijving tot het onderstel. Alle maatregelen zijn gericht op steeds verdere verlaging van verbruik en emissie.
Vanzelfsprekend bij BMW, zonder daarbij ook maar iets aan rijplezier in te leveren. En vaak zelfs met een aanzienlijke
vermogenswinst. Met hybride technologie en volledig elektrische modellen is BMW op weg naar het uiteindelijke doel:
emissievrije mobiliteit.
Minder gewicht. Met aluminium voor de
wielophanging en de motoren. Zo accelereert de
auto beter, gaat stabieler door de bocht en komt
eerder tot stilstand.
Minder luchtweerstand. Het unieke Air
Curtain verlaagt het verbruik bij hogere snelheden.
Geregelde luchtkleppen of lamellen verkorten de
opwarmperiode en verbeteren de aerodynamica
als de motor geen maximale koeling nodig heeft.
Minder rolweerstand door speciale banden met
lagere rolweerstand.

Minder verbruik. Auto Start Stop schakelt
de motor bij stilstand in de file of voor een rood
verkeerslicht automatisch uit. Bij het intrappen van
de koppeling – of het loslaten van de rem bij een
automaat – start de motor direct.
ECO PRO ondersteunt een zo zuinig mogelijke
rijstijl door de meest gunstige aansturing van alle
energieverbruikers. In het display is de toegenomen
actieradius door de brandstofbesparing direct
afleesbaar. De schakelindicator adviseert daarbij de
meest brandstof efficiënte versnelling.

BMW i. Onder dit submerk is een geheel nieuwe generatie automobielen in ontwikkeling. BMW i
is een omvangrijk concept voor duurzame en toekomstgerichte mobiliteit. Het staat voor visionaire
elektrische auto’s en mobiliteitsdiensten, inspirerend design en voor een nieuwe opvatting van het
begrip premium, dat sterk wordt bepaald door duurzaamheid. En BMW i overtuigt met innovatieve
auto’s: met de volledig elektrische BMW i3 als consequent duurzaam vormgegeven emissievrije
auto voor de stedelijke gebieden en de BMW i8 die de prestaties van een sportwagen levert met het
verbruik van een kleine stadsauto.

Minder brandstof. BMW TwinPower Turbo
technologie zorgt samen met High Precision
Injection of Common Rail technologie voor een
ongekend hoog rendement.
Minder energie. Optimale benutting van
beschikbare energie met elektrisch aangedreven
nevenaggregaten. Zo vraagt Electric Power
Steering alleen energie bij daadwerkelijke
stuurmanoeuvres.
Meer vermogen. De intelligente aansturing van
de dynamo (Brake Energy Regeneration) is erop
gericht om alleen tijdens uitrollen en remmen
stroom op te wekken. Bij acceleratie is het volle
motorvermogen beschikbaar.

BMW i.

In 1999 werd de Dow Jones Sustainability World Index
gelanceerd als eerste, mondiale benchmark voor duurzaamheid.
Sinds de oprichting is BMW Group elk jaar voor de belanghebbende lijst geselecteerd.

Emergency Call
4

BMW Teleservices

BMW ConnectedDrive

De unieke link tussen bestuurder, auto en de rest van de wereld.
BMW ConnectedDrive staat voor innovatieve technologieën die uw rijplezier aanzienlijk kunnen verhogen.
BMW ConnectedDrive biedt verschillende diensten en rij-assistentiesystemen gericht op gemak,
infotainment en veiligheid.
Uw BMW is standaard uitgerust met vier geavanceerde BMW
ConnectedDrive diensten:
Emergency Call. Hiermee neemt u in geval van nood of een onveilige
situatie met één druk op de knop contact op met het BMW Callcenter. Zij
waarschuwen voor u de dichtstbijzijnde hulpdiensten en geven onder andere
de locatie, letselindicatie en voertuigdetails door. Bij activering van een of
meerdere airbags brengt de BMW zelf automatisch een verbinding tot stand.
BMW Teleservices. Middels deze standaard service wordt de
onderhoudsbehoefte van uw BMW bijgehouden en indien nodig naar uw
Service Partner gestuurd. Benodigd onderhoud wordt tijdig gemeld en
eventuele onderdelen kunnen direct worden besteld. Op deze wijze kan
onderhoud snel worden uitgevoerd en blijft uw BMW altijd in topconditie.
Ook neemt u met Teleservices vanuit de auto eenvoudig contact op met de
pechhulpdienst en geeft de auto via Battery Guard een waarschuwing als de
spanning van de accu te laag wordt.
ConnectedDrive Services. Onderdeel van deze dienst is BMW Online,
waarmee u beschikt over nieuws, weer en e-mail, online locaties zoeken en
stuurt u eenvoudig adresgegevens van bestemmingen en berichten naar
uw BMW. Daarnaast beschikt u ook over BMW Apps, waarmee diverse
smartphone apps in uw iDrive systeem worden geïntegreerd. Deze dienst
vormt de basis van de aanvullende BMW ConnectedDrive diensten, en is
benodigd om onderstaande diensten te kunnen bestellen.
Remote Services. Met de Remote Services en de BMW Connected app
kunt u onder andere uw BMW op afstand vergrendelen en ontgrendelen, de
verlichting bedienen en de claxon en klimaatregeling in werking stellen via uw
smartphone. Bovendien kunt u de locatie van uw BMW laten weergeven en
stuurt u eenvoudig adresgegevens vanaf uw smartphone naar uw BMW.
De volgende BMW ConnectedDrive diensten zijn
optioneel verkrijgbaar:

vrijwel in real time beschikbaar in uw BMW. Naast snelwegen worden ook
N-wegen en doorgaande wegen in de stad meegenomen bij de meldingen. Bij
grote vertraging worden automatisch logische alternatieve routes voorgesteld.
Personal Assistant Service. Met één druk op de knop en 24/7 beschikking
over een Personal Assistant in uw BMW. Deze helpt u met al uw vragen;
of u nu een hotel wilt reserveren, of een leuk restaurant, de dichtstbijzijnde
geldautomaat of een parkeerplaats zoekt. De medewerkers in het BMW
Callcenter zijn u graag van dienst. Zij sturen een adres desgewenst direct naar
het navigatiesysteem van uw BMW. Zonder kosten en in heel Europa.
Online Entertainment. Via de in uw auto ingebouwde simkaart heeft u met
deze dienst online toegang tot een database met vele miljoenen nummers.
Zo vindt u altijd de muziek waar u zin in heeft. Werkt in Nederland en zonder
extra kosten in veel andere Europese landen. Met eenvoudige zoekfunctie,
opslag van muziek op de harde schijf van uw BMW en door een redactie
samengestelde afspeellijsten. Het abonnement is ook op andere apparaten
zoals smartphone en PC te gebruiken.
Hoe werkt het? Uw BMW is standaard uitgerust met alle
communicatietechnologie om BMW ConnectedDrive diensten
te kunnen gebruiken. Het enige wat u hoeft te doen is te kiezen welke diensten
u graag in uw BMW wilt gebruiken.
Informatie over prijzen, beschikbaarheid en looptijden vindt u in deze prijslijst.
Meer weten? Vraag uw dealer over de mogelijkheden van BMW
ConnectedDrive en om een demonstratie. Ook vindt u meer informatie over
BMW ConnectedDrive op onze website www.bmw.nl/connecteddrive en
kunt u contact opnemen met BMW Klantenservice, op werkdagen van
8:00 – 22:00 uur en op zaterdag en zondag van 10:00 – 22:00 uur op
nummer 0800-0992234 (gratis). De algemene voorwaarden over de
standaard BMW ConnectedDrive uitrusting vindt u op
www.bmw.nl/connecteddrive-voorwaarden.

Real Time Traffic Information. Geavanceerde, nauwkeurige en actuele
verkeersinformatie. Details over de locatie en duur van de vertragingen zijn
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Leveringsprogramma

Bpm* €

Cilinders inhoud
cil / liter

Max. vermogen en
koppel
kW (pk)/Nm

CO2 uitstoot
gram/km

60.995,-

38.538,-

14.364,-

8.093,-

4 / 2,0

135 (184) / 290

163

BMW X3 xDrive30iA

D

75.099,-

73.797,-

48.764,-

14.793,-

10.240,-

4 / 2,0

185 (252) / 350

164

BMW X3 M40iA

G

109.487,-

108.186,-

62.293,-

32.811,-

13.082,-

6 / 3,0

260 (354) / 500

206

BMW X3 sDrive18d

E

60.182,-

58.880,-

37.499,-

13.506,-

7.875,-

4 / 2,0

110 (150) / 350

134

BMW X3 sDrive18dA

E

61.052,-

59.750,-

39.306,-

12.190,-

8.254,-

4 / 2,0

110 (150) / 350

128

BMW X3 xDrive20dA

F

70.388,-

69.086,-

44.776,-

14.907,-

9.403,-

4 / 2,0

140 (190) / 400

140

Consumentenadviesprijs** €

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

62.297,-

Fiscale waarde* €

D

Energielabel*

BMW X3 xDrive20iA

Benzine

Diesel

BMW X3 xDrive25dA

F

77.793,-

76.491,-

49.642,-

16.424,-

10.425,-

4 / 2,0

170 (231) / 500

145

BMW X3 xDrive30dA

G

82.208,-

80.906,-

51.034,-

19.155,-

10.717,-

6 / 3,0

195 (265) / 620

154

BMW X3 M40dA

G

103.962,-

102.660,-

62.952,-

26.488,-

13.220,-

6 / 3,0

240 (326) / 680

169

A = 8-traps Steptronic transmissie (voor M40iA en M40sA 8-traps Steptronic sporttransmissie) - xDrive = vierwielaandrijving
* bij standaard wielen en banden, raadpleeg ook de Wielkeuze en CO2-emissietabel
**Consumentenadviesprijs is prijs inclusief:
Recyclingbijdrage € 37,50,- (incl. 21% btw)
Inschrijving voertuig in kentekenregister € 39,00 (btw vrij)
Kosten tenaamstelling € 10,10 (btw vrij)
Kosten rijklaar maken € 1.215,- (incl. 21% btw)

De kosten voor het rijklaar maken omvatten: kentekenplaten, binnenlandse transportkosten, nulbeurt, poetsen van het interieur en exterieur, volle tank brandstof,
gevarendriehoek en Life Hammer (incl. montage), flacon motorolie en lampenset. Consumentenprijzen en kosten rijklaar maken zijn adviesprijzen.
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Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Prijslijst ingaande 1 januari 2019. Versienummer 1.

Wielkeuze en CO2-emissie

Bijtelling

22R / 22S / 22W / 25U / 25V /
25W / 25X / 25Y / 25ZA / 26W
/ 26Y / 26Z / 27F / 28F / 28G /
28L / 2NQ / 22Z

CO2 uitstoot
gram/km

25T / 26V / 27E

Max. vermogen en
koppel
kW (pk)/Nm

Cilinders inhoud
cil / liter

Btw 21% €

Bpm* €

Netto catalogusprijs €

Fiscale waarde* €

28M / 28N / 22V

Extra
BPM
heffing €

Energielabel

Gemiddeld
verbruik
(l/100km)

Co2-emissie

Extra
BPM
heffing €

Energielabel

Gemiddeld
verbruik
(l/100km)

Co2-emissie

Extra
BPM
heffing €

Energielabel

Gemiddeld
verbruik
(l/100km)

Co2-emissie

BMW type

Consumentenprijs** €

Energielabel*

Optiecode

X3 xDrive20i

163

7,1

D

-

166

7,3

E

€ 1.287

168

7,3

E

€ 2.145

X3 xDrive30i

164

7,2

D

-

167

7,3

E

€ 1.287

168

7,3

E

€ 1.716

206

9,1

G

-

207

9,1

G

€ 429

X3 M40i
X3 sDrive18d

134

5,1

E

-

137

5,2

E

€ 658

139

5,3

F

€ 1.097

X3 sDrive18dA

128

4,9

E

-

132

5,0

E

€ 878

133

5,1

E

€ 1.097

X3 xDrive20d

140

5,3

F

-

144

5,5

F

€ 1.214

146

5,6

F

€ 1.821

X3 xDrive25d

145

5,5

F

-

148

5,8

F

€ 910

150

5,7

G

€ 1.517

X3 xDrive30d

154

5,9

G

-

157

6,0

G

€ 1.124

159

6,0

G

€ 2.159

-

-

-

-

169

6,4

G

-

172

6,5

G

€ 1.552

X3 M40d
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Standaarduitrusting

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d









M40d

sDrive18d

xDrive30i


M40i

xDrive20i


Exterieur
- Sierlijsten zijruiten in mat zwart.
Sierlijsten rond de zijruiten uitgevoerd in zwart, met mat zwarte spiegelvoet en raamgeleiders.
- BMW Individual hoogglans Shadow Line.





Sierlijsten rond de zijruiten uitgevoerd in hoogglans zwart, met hoogglans zwarte spiegelvoet en raamgeleiders.
- Dakdraagsysteem.













Twee langsdragers uitgevoerd in aluminium zijdeglans
- BMW Individual dakdraagsysteem hoogglans Shadow Line





Twee langsdragers uitgevoerd in hoogglans zwart.
- Buitenspiegels uitgevoerd in carrosseriekleur met geïntegreerde richtingaanwijzers.









- Buitenspiegels uitgevoerd in Ceriumgrau met geïntegreerde richtingaanwijzers.
- Grille voorzijde met frame uitgevoerd in chroom en spijlen uitgevoerd in zwart.





















- Grille voorzijde met frame en spijlen uitgevoerd in Ceriumgrau.





- M Aerodynamicapakket met accenten in de voorbumper uitgevoerd in Ceriumgrau en achterbumper deels uitgevoerd in Dark





Shadow metallic.
- Airbreather uitgevoerd in mat zwart.





- Airbreather uitgevoerd in Ceriumgrau.
- Uitlaatpijpen links en rechts: enkelvoudig rond met chrome afwerking.














- Uitlaatpijpen links en rechts: enkelvoudig met zwart-chrome afwerking.














Lichtmetalen wielen en banden
- Wielslotbouten.





- Bandenreparatieset.





- Banden met noodloopeigenschappen.
- 18 inch lichtmetalen wielen V-spaak uitgevoerd in Reflexsilber (styling 618).



































7 J × 18 / banden 225/60 R 18.
- 20 inch M lichtmetalen wielen dubbelspaak uitgevoerd in bicolour Orbitgrau / gepolijst (styling 699 M).





V
 oor: 8 J × 20 / banden 245/45 R 20, achter: 9.5 J × 20 / banden 275/40 R 20 - Geen mogelijkheid voor het monteren van
sneeuwkettingen.
Interieur
- Bekleding stof ‘Hevelius’.













- Bekleding stof / leder combinatie ‘Vernasca’.





- BMW Individual hemelbekleding uitgevoerd in Anthrazit





- Interieurlijsten Aluminium Rhombicle met accentlijsten in Perlglanz Chrom.









- Interieurlijsten Oxidsilber dunkel matt met accentlijsten in Perlglanz Chrom.
- Velours vloermatten.



















- Dorpellijsten voor met opschrift ‘M40i’ of ‘M40d’.










- Vijf zitplaatsen met hoofdsteunen (bij de voorstoelen hoogte en hoek verstelbaar; achterin enkel in hoogte verstelbaar).

















- Neerklapbare achterbankleuning (40:20:40).

















- Armsteun tussen de voorstoelen met opbergruimte.
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 = optie

 = standaard

Standaarduitrusting

xDrive30d

M40d

- Elektrisch verstelbare sportstoelen.

xDrive25d

- Handmatig verstelbare voorstoelen (hoogte, zithoek, hoek van de rugleuning en voor / achter positie).



xDrive20d





sDrive18d

xDrive30i



M40i

xDrive20i

- Armsteun achterin, opklapbaar met bekerhouders.

























Inclusief geheugenfunctie voor twee programmeerbare posities voor de bestuurdersstoel en buitenspiegel met parkeerfunctie
aan passagierzijde.
- Multifunctioneel met leder bekleed sportstuurwiel met bediening voor audio, telefoon en cruise control.





- Multifunctioneel met leder bekleed M Sportstuurwiel met bediening voor audio, telefoon en cruise control.











- Axiaal en in hoogte verstelbare stuurkolom.







- Automatische 3-zone airconditioning,







- Warmtewerend, geluidsdempend en groen getint veiligheidsglas.







- Interieurverlichting.







- Centrale vergrendeling met bediening in de middenconsole en elektronische wegrijbeveiliging (EWS, klasse 1 VBV/SCM).





- Elektrisch bedienbare portierramen voor en achter.



- Twee afstandsbedieningen met geïntegreerde sleutel en Keyless Engine Start.



- Elektrisch te openen en te sluiten achterklep.
- Opbergpakket.














































































































- Scheidingsnet tussen bagageruimte en achterbank.















- Bekerhouders; twee voorin in de middenconsole.

















- Handgrepen in de hemelbekleding.

















- 12V aansluitingen.

















- Niet-rokersuitvoering.

















- Gereedschapset.

































Voor links en rechts en achter gescheiden automatische regeling met digitaal bedieningsdisplay. Inclusief microfilter en actief
koolstoffilter voor de luchtreiniging.

Leeslampjes voor- en achterin, verlichte make-up spiegels in de zonnekleppen, verlichting van de voetenruimte voor- en achterin en
uitstapverlichting.
Functionaliteit interieur en exterieur

Extra opbergruimtes voor de bestuurder, afsluitbaar handschoenenkastje, 12 volt aansluiting in de middenconsole achterin
(enkel opladen), opbergnetten aan de rugleuning van de voorstoelen, spanband in de bagageruimte, bevestigings-haken aan
de zijkant van de bagageruimte en vier verschuifbare bevestigingsogen in de vloer van de bagageruimte (de spanband in de
bagageruimte, bevestigingshaken aan de zijkant van de bagageruimte en vier verschuifbare bevestigingsogen in de vloer van
de bagageruimte komen te vervallen indien u kiest voor optie 300 - Reservewiel).

Twee voorin en twee in de middenarmsteun achter.

Eén in de armsteun tussen de voorstoelen en één in de rechter zijwand van de bagageruimte.

- Mechanische preventie voor het tanken van verkeerde brandstof.
- Waarschuwingsdriehoek.
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Standaarduitrusting

xDrive20i

xDrive30i

M40i

sDrive18d

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d

M40d

































- Driepunts veiligheidsgordels (twee voorin en drie achterin).

















- ISOFIX bevestigingssysteem voor kinderzitjes op de buitenste zitplaatsen achterin.

















- Airbags voor bestuurder en voorpassagier (airbag voor voorpassagier deactiveerbaar).

















- Hoofdairbags voor alle inzittenden.

















- Actieve hoofdsteunen voor.

















- Zijairbags voor bestuurder en voorpassagier.

















- Flankbescherming.

















































































































































































Passieve veiligheid
- Crash sensor.
Ontgrendelt de portieren bij een ongeval, schakelt de binnenverlichting en alarmlichten in, ontkoppelt de stroomvoorziening
en deactiveert de brandstofpomp.
- Emergency Call.
Dit systeem verzendt bij een ongeval waarbij een of meer airbags/gordelslotspanners worden geactiveerd, automatisch
een noodoproep en geeft gedetailleerde gegevens -zoals de positie van de auto en informatie over het letselrisico voor
de inzittenden- door aan het BMW Callcenter via een in de auto geïntegreerde SIM-kaart. Het BMW Callcenter licht de
dichtstbijzijnde hulpcentrale in en onderhoudt telefonisch contact met de inzittenden tot de hulpdienst ter plekke aanwezig is.
De noodoproep kan ook handmatig worden verzonden, bijvoorbeeld om andere verkeersdeelnemers te helpen.

Extra versterkte zijconstructie van de auto ter bescherming van de inzittenden bij een zijdelingse aanrijding.
- Kindersloten voor de achterportieren.
Actieve veiligheid
- Alertheidassistent voor de bestuurder.
Analyseert het rijgedrag van de bestuurder en attendeert de bestuurder tijdig een rustpauze te nemen.
- Antilock Braking System (ABS) met geïntegreerde remassistent.
Bevordert de bestuurbaarheid en verkleint de remweg van de auto bij een noodremactie.
- Bandenspanningsweergavesysteem.
Met weergave in het instrumentenpaneel en drie waarschuwingstadia: bij verlaagde bandenspanning nabij de voorgeschreven
minimum bandenspanning, zodra de voorgeschreven minimum bandenspanning is bereikt en bij een snel verval in
bandenspanning tot onder de 1,5 bar door vermoedelijk lek.
- Cornering Brake Control (CBC).
Helpt de auto te stabiliseren bij het remmen in een bocht.
- Dynamische remlichten.
Remlichten knipperen bij noodremactie. Vervolgens blijven bij stilstand de remlichten branden en worden ook de alarmlichten
geactiveerd.
- Dynamic Stability Control (DSC) met aanvullende functionaliteit.
Optimaliseert de stabiliteit van de auto onder alle rijomstandigheden alsmede de tractie bij wegrijden en accelereren.
Daarnaast optimaliseertDSC de remmenwerking door deze te laten anticiperen op de rijomstandigheden.
- Dynamic Traction Control (DTC).
Optimaliseert de tractie van de wielen op elk wegdek voor een nog sportievere rijstijl of een betere aandrijving in uitdagende
rijsituaties.
- Wegrijassistent.
Beschermt de auto 2 seconden tegen achteruit rollen.
- Brake Force Display (twee fasen remlicht)
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 = optie

 = standaard

Standaarduitrusting

xDrive25d





M40d

xDrive20d



xDrive30d

sDrive18d

xDrive30i


M40i

xDrive20i






Technologie: aandrijving en overbrenging
- BMW TwinPower Turbo 4 cilinder in-lijn benzinemotor
Combineert een twin-scroll turbocharger met Valvetronic, Double VANOS en High Precision Injection.
- BMW TwinPower Turbo 6 cilinder in-lijn benzinemotor



Combineert een twin-scroll turbocharger met Valvetronic, Double VANOS en High Precision Injection.
- BMW TwinPower Turbo 4 cilinder in-lijn dieselmotor
Combineert een twin-scroll turbocharger met Valvetronic, Double VANOS en High Precision Injection.
- BMW TwinPower Turbo 6 cilinder in-lijn dieselmotor
Combineert common rail direct injection en een turbocharger of two-stage turbocharging (enkel xDrive30d) met variable
turbine geometry.
- Automatische 8-traps Steptronic transmissie.





- Automatische 8-traps Steptronic sporttransmissie.











Met schakelpaddles aan het M Sportstuurwiel en aanvullende Sport+ modus in het rijprogramma.
- xDrive (alleen van toepassing voor de xDrive versies).

























































Verdeelt de aandrijfkrachten variabel over de voor- en achterwielen afhankelijk van de rijsituatie en het wegdek.
- Hill Descent Control voor xDrive.
Handhaaft een door u ingestelde snelheid bij afdalingen.
Technologie: BMW EfficientDynamics
- EU6 emissie.
- BMW BluePerformance met AdBlue® (SCR katalysator met AdBlue® injectie).
- Auto Start Stop functie.

































































Zet de motor automatisch af wanneer de auto tot stilstand komt.
- Brake Energy Regeneration.
Dit systeem bespaart brandstof doordat het de energie die vrijkomt bij het remmen omzet in elektriciteit waardoor de motor
minder inspanning hoeft te leveren om de accu te laden.
- Driving Experience Control.
Maakt het mogelijk de aandrijvings-, onderstel- en dempingskarakteristiek in te stellen in de rijprogramma’s ‘Comfort’, ‘Sport’
en ‘ECO PRO’.
In ECO PRO Modus zijn alle boordsystemen erop gericht een zo laag mogelijk brandstofverbruik te realiseren.
- Schakelindicator.
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Standaarduitrusting

xDrive20i

xDrive30i

M40i

sDrive18d

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d

M40d

















Technologie: onderstel
- Servotronic.
Stemt de mate van stuurbekrachtiging elektronisch op de rijsnelheid af en zorgt zo voor optimaal stuurgedrag bij elke snelheid.
- Variable Sport Steering.













Variabele stuuruitslag voor exact stuurgedrag, verbeterde rechtuitstabiliteit bij hoge senlheden en makkelijker manouvreren bij
zeer lage snelheden. Stuuruitslagratio in te stellen in het Centraal Informatie Display.
- Performance Control.
Zorgt voor maximale tractie door een flexibele verdeling van het aandrijfkoppel tussen de achterwielen.
- M Sport Differentieel
- Geventileerde remschijven voor en achter met slijtagesensoren en indicator.





- M Sportremsysteem met blauw gelakte remklauwen met ‘M’-aanduiding.
- Elektromechanische parkeerrem.




























































































Technologie: bestuurdersassistentiesystemen
- Cruise Control met remfunctie.
Dankzij de remfunctie wordt de door u ingestelde snelheid ook bij afdalingen aangehouden.
- Speed limiter.
Stelt de bestuurder in staat de topsnelheid te begrenzen tot een vooraf ingestelde snelheid.
- Park Distance Control voor/achter (PDC).
Inclusief optische weergave in het Control Display.
Technologie: licht en zicht
- LED koplampen en achterlichten.
Dagrijverlichting, stadslicht, achterlicht en zijverlichting uitgevoerd met LED technologie; groot licht, richtingaanwijzers,
remlichten en mistlampen achter uitgevoerd met halogeenverlichting.
- LED verlichting.





Exterieurverlichting volledig uitgevoerd met LED technologie (uitgezonderd de richtingaanwijzers).
- Automatisch dimmende binnenspiegel.







- Welkomsverlichting en follow-me-home verlichting.







- Elektrisch verwarmde en verstelbare buitenspiegels.





- Regen- en lichtsensor met geïntegreerde automatische lichtschakeling.































































De automatische lichtschakeling schakelt bij slecht zicht het dimlicht in. Al naar gelang de neerslagintensiteit regelt de
regensensor de intervaltijden van de ruitenwissers.
- Verwarmde voorruitsproeiers.
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 = optie

 = standaard

Standaarduitrusting

xDrive20i

xDrive30i

M40i

sDrive18d

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d

M40d

- USB aansluiting in de middenconsole met interface voor bediening via de auto.

















- BMW Radio Professional met stereo speakersysteem met 6 luidsprekers, VHF / SW / MW radio-ontvangst, RDS,

















- Instrumentencluster met vier analoge instrumenten en een 5,7 inch hoog resolutie kleurendisplay.

















- Centraal op het dashboard geplaatst 6,5 inch Control Display met iDrive Controller.

















- Basis bluetooth telefoonvoorbereiding en audiostreaming met USB interface.

















- Voorkeuzetoetsen.

















































- Personal Profile, persoonlijke voorkeursinstelling voor diverse autofuncties.

















- Geïntegreerde handleiding in de boordcomputer, te lezen/bekijken op het Control Display.

































































Audio en media

verkeersinformatie (TP) en geintegreerde bass / treble / fader / balance-bediening.
Communicatie en rijdersinformatie

Zeven toetsen waar een iDrive functionaliteit aan toegekend kan worden. Bijvoorbeeld een vaak gebruikte bestemming voor
het navigatiesysteem, uw favoriete radiostation, etc.
- Condition Based Service.
Onderhoudsbehoefte wordt bepaald a.d.h.v. de afgelegde afstand en diverse sensoren die permanent de conditie van de
diverse slijtagedelen en vloeistoffen meten.
- Check Control.
Met een druk op de knop wordt een uitgebreide controle uitgevoerd met betrekking tot de staat van de auto, zoals olie- en
koelvloeistofpeil en motortemperatuur.

BMW ConnectedDrive
- ConnectedDrive Services (BMW Online en BMW Apps).
Inclusief nieuws, weer, office, Local Search en Send-to-Car. Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Europa.
- Remote Services.
Op afstand bedienen van de auto via My BMW Remote App (beschikbaar voor iPhone en Android).
- BMW TeleServices.
Autonoom systeem dat de gekozen BMW Servicepartner pro-actief informeert m.b.t. de specifieke onderhoudsbehoefte van
de auto.
Uw BMW Servicepartner neemt vervolgens contact met u op om een afspraak te maken voor een werkplaatsbezoek.
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Uitvoeringen

xDrive20i

xDrive30i

M40i

sDrive18d

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d

M40d

Code

















ZE6

Executive

302

Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM).

413

Scheidingsnet tussen bagageruimte en achterbank.



431

Automatisch dimmende binnenspiegel.



493

Opbergpakket.



534

Automatische 3-zone airconditioning.

5A1

LED mistlampen.







650

CD-speler met frontloader.





606

Navigatiesysteem Business.








































- Bediening via iDrive Controller met 7 Direct Access-toetsen.
- 6,5 inch display met een resolutie van 800 x 480 pixels.
- Dubbele tuner met RDS / TMC.
- Pijl- en 2,5D kaartweergave.
- Automatische ‘Over the Air’-kaartupdates tot viermaal per jaar voor de duur van drie jaar.
- 4G LTE connectiviteit voorziening.
- CD-speler.
1AG

Vergrote brandstoftank.


sDrive18d
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M40i / M40d

Netto catalogusprijs

€

1.649,-

€

1.649,-

€

1.236,-

Consumentenprijs

€

1.995,-

€

1.995,-

€

1.495,-

Uw voordeel

€

225,-

€

1.846,-

€

501,-

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

 = optie

 = standaard

Uitvoeringen

xDrive20i

xDrive30i

M40i

sDrive18d

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d

M40d

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €

High Executive

MA

Leder 'Vernasca'

















302

Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM)

















413

Scheidingsnet tussen bagageruimte en achterbank.



431

Automatisch dimmende binnenspiegel.



493

Opbergpakket.

494

Elektrisch verwarmde voorstoelen.









534

Automatische 3-zone airconditioning.

552

Adaptieve LED koplampen

















5A1

LED mistlampen.

















6AM

Real Time Traffic Information.

















609

Navigatiesysteem Professional.

















Code
ZH6











- Bediening naar voorkeur met iDrive Touch Controller, touch screen of "natuurlijke" Voice Control.
- Adaptieve routeplanning o.b.v. actuele verkeersinformatie.
- 10,25 inch touch screen met een resolutie van 1440x540 pixels.
- Driedimensionale kaartweergave vanuit diverse perspectieven en auto-zoom.
- Weergave van satellietbeelden, bebouwing en gedetailleerd straatzicht tot op een schaal van 10 m.
- Automatische ‘Over the Air’-kaartupdates tot viermaal per jaar voor de duur van drie jaar.
- Driedubbele tuner met RDS / TMC.
- Harde schijf met 20 GB geheugen voor de opslag van bijvoorbeeld muziek.
- 4G LTE connectiviteit voorziening.
- CD/DVD-speler (beeldweergave enkel bij stilstand; audioweergave ook tijdens rijden).
1AG

Vergrote brandstoftank.


sDrive18d

M40i / M40d

Netto catalogusprijs

€

4.128,-

€

4.128,-

€

2.888,-

Consumentenprijs

€

4.995,-

€

4.995,-

€

3.495,-

Uw voordeel

€

2.182,-

€

4.197,-

€

1.422,-
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BMW Executive Editions

xDrive20i

xDrive30i

M40i

sDrive18d

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d

M40d

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €

Code

995,-

822,-

173,-

















0,-

0,-

0,-

































(Tijdelijk aanbod - geldig tot 30 juni 2019)
ZEE

BMW Executive Edition
Keuze uit Executive uitvoering (+ 0 Euro) of
High Executive uitvoering (+ 1.595 Euro).
ZE6 - Executive uitvoering
302 - Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM).
413 - Scheidingsnet tussen bagageruimte en achterbank.



431 - Automatisch dimmende binnenspiegel.



493 - Opbergpakket.



534 - Automatische 3-zone airconditioning.



5A1 - LED mistlampen.

















650 - CD-speler met frontloader.

















1AG - Vergrote brandstoftank.
















6WB - Multifunctioneel instrumentenpaneel.

















Uw voordeel

ZEE



609 - Navigatiesysteem Professional (in plaats van Navigatiesysteem Business).

€

2.666,-

BMW Executive Edition
Keuze uit Executive uitvoering (+ 0 Euro) of

995,-

822,-

173,-

















1.595,-

1.318,-

277,-

























































High Executive uitvoering (+ 1.595 Euro).
ZH6 - High Executive uitvoering
MA - Leder 'Vernasca'
302 - Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM)
413 - Scheidingsnet tussen bagageruimte en achterbank.



431 - Automatisch dimmende binnenspiegel.



493 - Opbergpakket.



494 - Elektrisch verwarmde voorstoelen







534 - Automatische 3-zone airconditioning.



552 - Adaptieve LED koplampen.

















5A1 - LED mistlampen.

















650 - CD-speler met frontloader.

















1AG - Vergrote brandstoftank.



6AM - Real Time Traffic Information

















609 - Navigatiesysteem Professional

































6WB - Multifunctioneel instrumentenpaneel.
Uw voordeel
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€

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

4.990,-

 = optie

 = standaard

Opties
Optiepakketten
af fabriek

xDrive30i

M40i

sDrive18d

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d

M40d

DAB-tuner.

xDrive20i

654

Btw 21% €

Audio Media Pack (alleen i.c.m. Executive / High Executive)

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €

Code
ZM6

































































Inclusief een brede keuze aan additionele radiozenders. Ontvangst van digitale radio met geluidskwaliteit vergelijkbaar met
CD.
676

HiFi System.
Inclusief 12 luidsprekers en 205 watt vermogen.

6NW

Comfort telefoonvoorbereiding met draadloze oplaadmogelijkheid.
Bluetooth telefoonvoorbereiding inclusief dubbele microfoon en spraaksturing voor o.a. diverse telefoon- en navigatiefuncties. Mogelijkheid om te telefoneren via de (8 watt) dakantenne van de auto. Bevat parallele bluetoothverbinding voor
de koppeling van twee smartphones en één audiospeler. Draadloze oplaadmogelijkheid voor de BMW Display Key en
bruikbaar voor smartphones die geschikt zijn voor inductieladen. Inclusief LED-laadindicator en waarschuwingssignaal om
te voorkomen dat de smartphone wordt vergeten bij het uitstappen.

6WD

WiFi hotspot.
Biedt voor maximaal 10 apparaten draadloos toegang tot het internet via de SIM-kaart van de auto met een maximum
snelheid van 100 Mbit/s. Voor deze dienst is een abonnement benodigd bij een internetprovider.
Netto catalogusprijs

€

620,-

Consumentenprijs

€

750,-

Uw voordeel

€

434,-

Multifunctioneel instrumentenpaneel.

Navigatiesysteem Professional
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Opties
Optiepakketten
af fabriek

xDrive20i

xDrive30i

M40i

sDrive18d

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d

M40d

Code
ZP5

































































































































































Parking Pack (alleen i.c.m. Executive / High Executive)
Achteruitrijcamera.
Geeft een beter overzicht bij het achteruitrijden tot 20 km/h. Inclusief interactieve koerslijnen voor inparkeren in parkeervakken.
Parking Assistant
Zoekt met ultrasone sensoren naar een geschikte parkeerplaats en parkeert volautomatisch parallel aan of haaks op de
rijbaan.

ZS5

Netto catalogusprijs

€

409,-

Consumentenprijs

€

495,-

Uw voordeel

€

93,-

Safety Pack (alleen i.c.m. Executive / High Executive en ZP5 - Parking Pack)
Automatisch dimmende binnen- en buitenspiegel (alleen bestuurderskant)
Inclusief elektrisch inklapbare buitenspiegels met parkeerfunctie.
Lane Departure Warning.
Waarschuwt met een discrete trilling in het stuur voor het onbedoeld verlaten van een rijbaan.
Lane Change Warning.
Waarschuwt bij veranderen van rijbaan voor verkeer in de dode hoek met vibraties in het stuurwiel en een waarschuwingssignaal in de buitenspiegel.
Approach Control Warning.
Waarschuwt voor dreigende aanrijdingen met andere voertuigen bij hogere snelheden en zet de remmen op scherp waardoor de remmen sneller reageren en de remweg wordt verkleind.
Crossing-traffic Warning achter.
Assisteert de bestuurder bij achteruit inparkeren door te waarschuwen voor achterlangs passerend verkeer.
Botswaarschuwing achter.
Waarschuwt overig verkeer indien een aanrijding van achteren dreigt met hoogfrequent knipperende richtingaanwijzers.
Daarnaast bereidt de auto zich voor op een aanrijding door de ramen automatisch te sluiten en de gordels aan te spannen.
Speed Limit Info.
Weergave van snelheidslimieten en inhaalverboden in instrumentencluster of BMW Head-up Display.
Active Protection
Systeem van preventieve beschermingsvoorzieningen bij een dreigende aanrijding. De gordels worden automatisch strak
aangetrokken, de ramen worden automatisch gesloten en de stoelen worden automatisch in de meest veilige positie
gezet. Tevens wordt de auto automatisch afgeremd na de aanrijding.
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Netto catalogusprijs

€

1.070,-

Consumentenprijs

€

1.295,-

Uw voordeel

€

361,-

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

 = optie

 = standaard

Optiepakketten

xDrive20i

xDrive30i

M40i

sDrive18d

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d

M40d

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €

Code
ZT5

















































































































































BMW Personal CoPilot Pack
Alleen leverbaar i.c.m. High Executive, Parking Pack en Safety Pack

4U0

Galvanische afwerking voor bedieningselementen
Bedieningselementen op het stuurwiel, portieren, radio en airconditioning uitgevoerd in gegalvaniseerd zilver.
Surround View
Weergave van het beeld als van bovenaf gezien van rondom de auto (Top View en Panorama View).
Remote 3D View
Weergave van de omgeving van de geparkeerde BMW op uw smartphone.
Active Cruise Control
Gecombineerd radar- en camerasysteem dat de auto een vooraf ingestelde snelheid kan laten aanhouden en tevens
een vooraf ingestelde afstand kan laten bewaren tot de voorligger bij snelheden tussen de 30 en 210 km per uur.
Ook in fileverkeer stopt en versnelt de auto volledig automatisch. Inclusief Speed Limit info voor weergave van
snelheidslimieten en inhaalverboden in instrumentencluster of BMW Head-up Display. Inclusief Speed Limit Assist
(kan de gedetecteerd maximumsnelheid met 1 handeling overnemen in de ACC).
Steering and Lane Control Assistant
Helpt de bestuurder in de rijbaan te blijven met corrigerende stuuringrepen bij snelheden tot 210 km/u en bij filerijden.
Lane Change Assistant
Helpt de bestuurder om automatisch te wisselen van rijstrook met een druk op de richtingaanwijzer (tussen 70 en
180 km per uur).
Crossing-traffic Warning voor en Wrong-way Warning.
Assisteert de bestuurder bij het naderen van een kruising door te waarschuwen voor voorlangs passerend verkeer in
situaties met beperkt zicht en waarschuwt bij het inrijden van een rijbaan met een inrijverbod.
Avoidance Assistance
Helpt om een plotseling opdoemend opstakel te ontwijken door middel van stuurassistentie bij beschikbare uitwijkruimte.
Side Collision Warning
Waarschuwt met visuele signalen en trillingen in het stuurwiel voor een inhalend voertuig als de bestuurder van
rijbaan wisselt (tussen 30 en 210 km per uur). Indien nodig grijpt het systeem in met een stuurcorrectie om uit de
gevarenzone te raken.
Netto catalogusprijs

€

1.236,-

Consumentenprijs

€

1.495,-

Uw voordeel

€

665,-

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

19

BMW modellen

sDrive18d

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d













-

-

-













- MAH7 - Schwarz met decoratief stiksel | Schwarz

1.383,-

1.143,-

240,-













- MANL - Schwarz met contrasterend stiksel in Blau | Schwarz

1.383,-

1.143,-

240,-













- MAFO - Canberra Beige met decoratief stiksel | Schwarz

1.383,-

1.143,-

240,-













- MAMU - Mokka met decoratief stiksel | Schwarz.

1.383,-

1.143,-

240,-













- MAOQ - Oyster met uitgebreid decoratief stiksel | Schwarz.

1.383,-

1.143,-

240,-













- MAPQ - Cognac met decoratief stiksel | Schwarz.

1.383,-

1.143,-

240,-













-

-

-













-

-

-













1.494,-

1.235,-

259,-













M40d

xDrive30i

738,-

M40i

xDrive20i

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €

3.512,-

Code

4.250,-

BMW Lines
7LF

Model M Sport (alleen i.c.m. Executive / High Executive)
7LF i.c.m. Executive / High Executive.
Bestaat uit de volgende uitrusting:
- 22S - 19 inch lichtmetalen M wielen Dubbelspaak (styling 698 M)* in Ferric
Grau.
- 2NH - M Sportremsysteem (alleen voor xDrive30i/30d).
- 2VG - Performance Control.
- 2VL - Variable Sport Steering.
- 2TE - 8-traps Steptronic transmissie met schakelpaddles aan het stuurwiel
- 2TB - 8-traps Steptronic sporttransmissie met schakelpaddles aan het
stuurwiel (alleen voor xDrive30i/30d).
- 3MC - BMW Individual dakdraagsysteem hoogglans Shadow Line
- 481 - BMW sportstoelen voor.
- 4UR - Ambiance verlichting.
- 704 - M Sportonderstel
- 710 - M Sportstuurwiel met leder bekleed.
- 715 - M Aerodynamicapakket.
- 760 - BMW Individual hoogglans Shadow Line.
- 775 - BMW Individual hemelbekleding in Anthrazit uitgevoerd.
- Dorpellijsten voorportieren voorzien van opschrift ‘M’
- Opschrift “M” links en rechts op het voorste zijpaneel.
- M voetensteun bestuurder.
Model specifieke bekledingen voor Model M Sport:
- BWNL - Stof / leder combinatie ‘Vernasca’ Schwarz met contrasterend
stiksel in Blau | Schwarz.

(alleen i.c.m. 4AW - instrumentenpaneel Sensatec).

Beschikbare interieurlijsten voor Model M Sport:
- 4K7 Interieurlijsten Aluminium Rhombicle met accentlijsten in Perlglanz
chroom.
Beschikbare stoelen voor Model M Sport:
- 481 - Sportstoelen voor.
- 4FH - Elektrisch verstelbare stoelen met actieve ventilatie.
Inclusief optie 459 - Elektrisch verstelbare voorstoelen.
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Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

 = optie

 = standaard

BMW modellen

sDrive18d

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d













1.324,-

1.094,-

230,-













- 760 - BMW Individual hoogglans Shadow Line.

-

-

-













- 3MB - BMW Individual Exterior Line Aluminium satiniert.

-

-

-













- 704 - M Sportonderstel.

-

-

-













- 223 - Adaptief onderstel.

640,-

529,-

111,-













-

-

-













695,-

574,-

121,-









- 258 - Banden met noodloopeigenschappen.

-

-

-

















- 3DZ - Levering zonder Model Line aanduiding op de flanken.

-

-

-

















267,-

221,-

46,-

















M40d

xDrive30i

-

M40i

xDrive20i

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €

-

Code

-

Model specifieke lichtmetalen wielen voor Model M Sport:
- 22R / 22S 19 inch lichtmetalen M wielen Dubbelspaak (styling 698 M)* in
Ferric Grau. 7,5 J × 19 banden 245/50 R19 (22S alleen i.c.m. optie 258 Banden met noodloopeigenschappen).
- 22W 20 inch lichtmetalen M wielen Dubbelspaak (styling 699 M)* in Bi-colour
Orbit Grau.**
Voor: 8 J × 20 banden 245/45 R20, achter: 9,5 J × 20 / banden 275/40 R20.
(22W alleen i.c.m. optie 258 - Banden met noodloopeigenschappen).
Beschikbare sierlijsten voor Model M Sport:

Beschikbare onderstellen voor Model M Sport:

- 225 - Standaard onderstel.
Opties exclusief voor Model M Sport:
- 2NH - M sportremsysteem met remklauwen voor/achter in Dunkelblau, grotere
remschijven en M logo.

- 7M9 - BMW Individual hoogglans Shadow Line.
BMW nierengrille en uitlaateinddempers uitgevoerd in hoogglans zwart.
(7M9 alleen i.c.m. opties 760 en 3MC)
* Raadpleeg de tabel voor wielkeuze / energielabels / extra BPM heffing op CO2
bij optionele wielkeuze.
** Geen mogelijkheid tot het monteren van sneeuwkettingen.
Note: De overige opties naast bekledingen, interieurlijsten en lichtmetalen wielen
vindt u bij de reguliere opties.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden
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BMW modellen

sDrive18d

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d













- BVAT - Stof/Leder combinatie ‘Vivus’ Anthrazit | Schwarz.

-

-

-













- MAFO - Canberra Beige met decoratief stiksel | Schwarz.

1.383,-

1.143,-

240,-













- MAH7 - Schwarz met decoratief stiksel | Schwarz.

1.383,-

1.143,-

240,-













- MAMU - Mokka met decoratief stiksel | Schwarz.

1.383,-

1.143,-

240,-













- MAOQ - Oyster met uitgebreid decoratief stiksel | Schwarz.

1.383,-

1.143,-

240,-













- MAPQ - Cognac met decoratief stiksel | Schwarz.

1.383,-

1.143,-

240,-













-

-

-













-

-

-













1.494,-

1.235,-

259,-













- 3MB BMW Individual Exterieur Line Aluminium satiniert.

-

-

-













- 760 BMW Individual hoogglans Shadow Line.

-

-

-













M40d

xDrive30i

346,-

M40i

xDrive20i

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €

1.649,-

Code

1.995,-

BMW Lines
7LM

Model xLine (alleen i.c.m. Executive / High Executive)
7LM i.c.m. Executive / High Executive.
Bestaat uit de volgende uitrusting:
- 28F - 19 inch lichtmetalen wielen Y-spaak (styling 694) in Ferric Grau.
- 3MB - BMW Individual Exterieur Line Aluminium satiniert.
- 4LU - Interieurlijsten hoogglans Schwarz met accentlijsten in Perlglanz chroom.
- 481 - Sportstoelen voor.
- 4UR - Ambiance verlichting.
- Spijlen in de grille uitgevoerd in hoogglans Schwarz met de voorzijde
uitgevoerd in mat aluminium.
- Beschermdelen in voor- en achterbumper en dorpels uitgevoerd in mat
aluminium.
- Accenten bij de luchtinlaten in de voorbumper en airbreathers uitgevoerd in
mat aluminium.
- Dorpellijsten voorportieren voorzien van opschrift ‘BMW xLine’.
- Dorpellijst bagageruimte uitgevoerd in roestvrij staal.
Beschikbare bekledingen voor Model xLine:

Model specifieke interieurlijsten voor Model xLine:
- 4LU - Interieurlijsten hoogglans Schwarz met accentlijsten in Perlglanz chroom.
Beschikbare stoelen voor Model xLine:
- 481 - Sportstoelen voor.
- 4FH - Elektrisch verstelbare stoelen met actieve ventilatie.
Inclusief optie 459 - Elektrisch verstelbare voorstoelen.
(alleen i.c.m. 494 / 4HA - Verwarmde stoelen voor (en achter) en MAFO /
MAH7 / MAMU - Leder ‘Vernasca’).
Beschikbare sierlijsten voor Model xLine:
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Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

 = optie

 = standaard

BMW modellen

sDrive18d

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d

-













-

-

-













1.751,-

1.447,-

304,-













-

-

-













M40d

xDrive30i

-

M40i

xDrive20i

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €

Code

-

Beschikbare lichtmetalen wielen voor Model xLine:
- 28F / 28G - 19 inch lichtmetalen wielen Y-spaak (styling 694)* in Ferric Grau.
7,5 J × 19 banden 245/50 R19.
(28G alleen i.c.m. optie 258 - Banden met noodloopeigenschappen).
- 26V / 26W - 18 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 688)* in Reflex
Silver.
7 J × 18 banden 225/60 R18.
(26W alleen i.c.m. optie 258 - Banden met noodloopeigenschappen).
- 28L - 20 inch lichtmetalen wielen Y-spaak (styling 695)* in Bi-colour Orbit
Grau. **
Voor: 8 J × 20 banden 245/45 R20, achter: 9,5 J × 20 banden 275/40 R20.
(28L alleen i.c.m. optie 258 - Banden met noodloopeigenschappen).
Opties exclusief voor Model xLine:
- 258 - Banden met noodloopeigenschappen.
* Raadpleeg de tabel voor wielkeuze / energielabels / extra BPM heffing op CO2
bij optionele wielkeuze.
** Geen mogelijkheid tot het monteren van sneeuwkettingen.
Note: De overige opties naast bekledingen, interieurlijsten en lichtmetalen wielen
vindt u bij de reguliere opties.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden
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BMW modellen

sDrive18d

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d

606,-













7LE i.c.m. High Executive.

1.495,-

1.235,-

259,-













M40d

xDrive30i

2.888,-

M40i

xDrive20i

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €
3.495,-

Code
7LE i.c.m. Executive.

BMW Lines
7LE

Model Luxury Line (alleen i.c.m. Executive / High Executive)

Bestaat uit de volgende uitrusting:
- 26Y 19 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 696) in Bi-colour Ferric
Grau.
- MA Leder ‘Vernasca’.













- 4LQ Interieurlijsten Pappel Maser Grau met accentlijsten in Perlglanz chroom.













- 4AW Dashboard uitgevoerd in Sensatec bekleding.













- 4UR - Ambiance verlichting.













- Dorpellijsten voorportieren voorzien van opschrift ‘BMW Luxury Line’.













- Dorpellijst bagageruimte uitgevoerd in roestvrij staal.













- Spijlen in de grille uitgevoerd in hoogglans Schwarz met de voorzijde





































uitgevoerd in chroom.
- Beschermdelen in voor- en achterbumper en dorpels uitgevoerd in Frozen
Grey mat.
- Accenten bij de luchtinlaten in de voorbumper en Air Breathers uitgevoerd in
Frozen Grey mat.
Modelspecifieke bekledingen voor Model Luxury Line:
- MAH7 - Schwarz met decoratief stiksel | Schwarz.

-

-

-













- MAFO - Canberra Beige met decoratief stiksel | Schwarz.

-

-

-













- MAMU - Mokka met decoratief stiksel | Schwarz.

-

-

-













- MAOQ - Oyster met uitgebreid decoratief stiksel | Schwarz.

-

-

-













- MAPQ - Cognac met decoratief stiksel | Schwarz.

-

-

-













-

-

-













Modelspecifieke interieurlijsten voor Model Luxury Line:
- 4LQ Interieurlijsten Pappel Maser Grau met accentlijsten in Perlglanz chroom.
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Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

 = optie

 = standaard

BMW modellen

sDrive18d

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d

-













-

-

-













1.538,-

1.271,-

267,-













-

-

-













M40d

xDrive30i

-

M40i

xDrive20i

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €

Code

-

Modelspecifieke lichtmetalen wielen voor Model Luxury Line:
- 26Y / 26Z - 19 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 696)* in Bi-colour
Ferric Grau.
7,5 J × 19 banden 245/50 R19.
(26Z alleen i.c.m. optie 258 - Banden met noodloopeigenschappen).
- 26V / 26W - 18 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 688) in Reflex
Silver.
7 J × 18 banden 225/60 R18.
(26W alleen i.c.m. optie 258 - Banden met noodloopeigenschappen).
- 25Z 20 inch lichtmetalen wielen V-spaak (styling 697)* in Bi-colour Ferric
Grau.**
Voor: 8 J × 20 banden 245/45 R20, achter: 9,5 J × 20 banden 275/40 R20.
(25Z alleen i.c.m. optie 258 - Banden met noodloopeigenschappen).
Opties exclusief voor Model Luxury Line:
- 258 - Banden met noodloopeigenschappen.
* Raadpleeg de tabel voor wielkeuze / energielabels / extra BPM heffing op CO2
bij optionele wielkeuze.
** Geen mogelijkheid tot het monteren van sneeuwkettingen.
Note: De overige opties naast bekledingen, interieurlijsten en lichtmetalen wielen
vindt u bij de reguliere opties.
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Opties af fabriek

xDrive20i

xDrive30i

M40i

sDrive18d

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d

M40d

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €

Code

































Exterieur
met

Metallic lak

1.295,-

1.070,-

225,-

416 - Carbonschwarz (exclusief voor 7LF - Model M Sport).

uni

3AT

475 - Saphirschwarz.

















A83 - Glaciersilber.

















A90 - Sophistograu Brillianteffect.

















A96 - Mineralweiß.













C07 - Sparkling Storm Brillianteffect.













C1L - Terrabraun.













C1M - Phytonicblau.





































Unilak.

-

-

-

300 - Alpinweiß.





668 - Schwarz.





Dakrailing in aluminium zijdeglans.

















-

-

-

















1.175,-

971,-

204,-

















-

-

-

















1.602,-

1.324,-

278,-

















-

-

-

































































Twee langsdragers die de basis vormen voor een BMW dakdraagsysteem.
3AC

Trekhaak met elektrisch wegklapbare kogel.
Inclusief mechanische vergrendeling. Toelaatbaar aanhangergewicht geremd
bedraagt 2.400 kg (2000 kg voor de sDrive18d).
Genoemde trekgewicht niet van toepassing op achteraf gemonteerde trekhaak.

320

Levering zonder typeaanduiding op achterzijde.

402

Panoramadak
Inclusief elektrische bediening (voorste deel, schuif- kantelfunctie).
Interieur

EH

Stof ‘Hevelius’.
EHAT - Anthrazit | Schwarz.
(EH niet i.c.m. 481 - Sportstoelen voor).

BV

Stof / leder combinatie ‘Vivus’.

737,-

609,-

128,-

BVAT - Anthrazit | Schwarz.
(alleen i.c.m. 481 - Sportstoelen voor).
MA

Leder ‘Vernasca’ (onderdeel van High Executive).

2.085,-

1.723,-

362,-





MA i.c.m. xLine / M Sportpakket / M40i/d.

1.383,-

1.143,-

240,-





-

-

-

MA i.c.m. Luxury Line / High Executive.

4AW





















MAFO - Canberra Beige met decoratief stiksel | Schwarz.

















MAH7 - Schwarz met decoratief stiksel | Schwarz.

















MAMU - Mokka met decoratief stiksel | Schwarz.





































Dashboard uitgevoerd in Sensatec.

630,-

521,-

109,-





-

-

-





Bovenzijde van het dashboard en bovenzijde van de deurbekleding van de
voor- en achterportieren uitgevoerd in Sensatec bekleding Schwarz met
contrasterend stiksel in Grau.
(alleen i.c.m. Model Luxury Line / xLine en M Sport).
4K8

Interieurlijsten Oxidsilber dunkel matt met accentlijsten in Perlglanz
chroom.
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Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

 = optie

 = standaard

Opties af fabriek

sDrive18d

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d

M40d































54,-













124,-

26,-













-

-

-













480,-

397,-

83,-













321,-

265,-

56,-













-

-

-













4K1 i.c.m. Model M Sport.

171,-

141,-

30,-













Interieurlijsten ‘Fineline’ Cove met accentlijsten in Perlglanz chroom.

480,-

397,-

83,-













4LH i.c.m. Model xLine.

321,-

265,-

56,-













-

-

-













4LH i.c.m. Model M Sport.

171,-

141,-

30,-













Interieurlijsten Pappel Maser Grau met accentlijsten in Perlglanz

480,-

397,-

83,-













321,-

265,-

56,-













-

-

-













4LQ i.c.m. Model M Sport.

171,-

141,-

30,-

















Galvanische afwerking voor bedieningselementen.

160,-

132,-

28,-

















chroom.

xDrive30i



Interieurlijsten Aluminium Rhombicle met accentlijsten in Perlglanz

xDrive20i

M40i

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €



Code
4K7

-

-

-





160,-

132,-

28,-



-

-

-

310,-

256,-

150,-

(alleen i.c.m. 7LF - Model M Sport
4LU

Interieurlijsten hoogglans Schwarz met accentlijsten in Perlglanz
chroom.
4LU i.c.m. Model xLine / Model Luxury Line.

4K9

Interieurlijsten Aluminium Feinschliff met accentlijsten in Perlglanz
chroom.
4K9 i.c.m. Model xLine.
4K9 i.c.m. Model Luxury Line / Model M Sport.

4K1

Interieurlijsten hoogglans Eiche dunkel met accentlijsten in Perlglanz
chroom.
4K1 i.c.m. Model xLine.
4K1 i.c.m. Model Luxury Line.

4LH

4LH i.c.m. Model Luxury Line.
4LQ

chroom.
4LQ i.c.m. Model xLine.
4LQ i.c.m. Model Luxury Line.
4U0













Bedieningselementen op het stuurwiel, portieren, radio en airconditioning
uitgevoerd in gegalvaniseerd zilver.I.c.m. 710 - M Sportstuurwiel,
bedieningselementen op het stuurwiel uitgevoerd in zwart.
4UY

Ski- en snowboardtas

160,-

132,-

28,-

















493

Opbergpakket

394,-

326,-

68,-

















203,-

168,-

35,-

















Extra opbergruimtes voor de bestuurder, afsluitbaar handschoenenkastje,
12 volt aansluiting in de middenconsole achterin(enkel opladen), opbergnetten
aan de rugleuning van de voorstoelen, spanband in de bagageruimte,
bevestigingshaken aan de zijkantvan de bagageruimte en vier verschuifbare
bevestigingsogen in de vloer van de bagageruimte (de spanband in de
bagageruimte,bevestigingshaken aan de zijkant van de bagageruimte en vier
verschuifbare bevestigingsogen in de vloer van de bagageruimte komen te
vervallen indien u kiest voor optie 300 - Reservewiel).
413

Scheidingsnet tussen bagageruimte en achterbank.

441

Rokersuitvoering.

42,-

35,-

7,-

















465

Doorlaadopening.

-

-

-

















Met neerklapbare achterbank (verdeling 40:20:40).
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Opties af fabriek

xDrive20i

xDrive30i

M40i

sDrive18d

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d

M40d

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €

Code

-

-

-

















-

-

-

















277,-

229,-

48,-

















-

-

-













160,-

132,-

28,-













1.025,-

847,-

178,-













1.239,-

1.024,-

215,-













2.776,-

2.294,-

482,-













2.776,-

2.294,-

482,-













1.175,-

971,-

204,-

267,-

221,-

46,-

BMW lichtmetalen wielen en banden
Note: Lichtmetalen wielen en speciale combinatieprijzen van de 7LM - Model
xLine, 7LE - Model Luxury Line en 7LF - Model M Sport.
vindt u bij ‘BMW Lines’.
2VB

Bandenspanningsweergavesysteem
Met weergave in het instrumentenpaneel en drie waarschuwingstadia:
bij verlaagde bandenspanning nabij de voorgeschreven
minimum bandenspanning, zodra de voorgeschreven minimum
bandenspanning is bereikt en bij een snel verval in bandenspanning
tot onder de 1,5 bar door vermoedelijk lek.

2PA

Wielslotbouten.

258

Banden met noodloopeigenschappen.

25T -

18 inch lichtmetalen wielen V-spaak (styling 618) in Reflex Silver.

25U

7 J × 18 banden 225/60 R18.
(25U alleen i.c.m. 258 - Banden met noodloopeigenschappen).

26V -

18 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 688) in Reflex Silver.

26W

7 J × 18 banden 225/60 R18.
(26W alleen i.c.m. 258 - Banden met noodloopeigenschappen).

25V -

19 inch lichtmetalen wielen V-spaak (styling 691)* in Reflex Silver.

25W

7,5 J × 19 banden 245/50 R19.
(25W alleen i.c.m. 258 - Banden met noodloopeigenschappen).

25X -

19 inch lichtmetalen wielen V-spaak (styling 692)* in Bi-colour
Ferric Grau. **

25Y

7,5 J × 19 banden 245/50 R19.
(25Y alleen i.c.m. 258 - Banden met noodloopeigenschappen).

28L

20 inch M lichtmetalen wielen Y-spaak (styling 695) in Bi-colour
Orbit Grau. **
Voor: 8 J × 20 banden 245/45 R20, achter: 9,5 J × 20 / banden 275/40 R20.
(28L alleen i.c.m. 258 - Banden met noodloopeigenschappen).

25Z

20 inch lichtmetalen wielen V-spaak (styling 697) in Bi-colour Ferric
Grau. **
Voor: 8 J × 20 banden 245/45 R20, achter: 9,5 J × 20 / banden 275/40 R20.
(25Z alleen i.c.m. 258 - Banden met noodloopeigenschappen).

22Z

21 inch M lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 718 M)* in
Bi-colour Cerium Grau matt. **





Voor: 8,5 J × 21 banden 245/40 R21, achter: 9,5 J × 21 / banden 275/35 R21.
(alleen i.c.m. optie 258 - Banden met noodloopeigenschappen
300

Noodreservewiel / thuiskomer.

















Inclusief krik en wielmoersleutel. Reduceert de inhoud van de kofferruimte.
* Raadpleeg de tabel voor wielkeuze / energielabels / extra BPM heffing op
CO2 bij optionele wielkeuze.
** Geen mogelijkheid tot het monteren van sneeuwkettingen.
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Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

 = optie

 = standaard

Opties af fabriek

xDrive20i

xDrive30i

M40i

sDrive18d

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d

M40d

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €

Code

3.530,-

2.917,-

613,-

















4.600,-

3.802,-

798,-

















2.268,-

1.874,-

394,-















2.268,-

1.874-

394,-















2.644,-

2.185,-

459,-

















2.768,-

2.288,-

480,-

















3.449,-

2.843,-

597,-

















3.944,-

3.260,-

684,-

















Complete BMW lichtmetalen wielset achteraf gemonteerd, prijzen excl. montage
20 inch lichtmetalen wielen Y-spaak Black matt (styling 695)
voor: 8J x 20 245/45 R20, achter: 9,5J x 20 275/40 R20
21 inch lichtmetalen wielen Y-spaak Bicolor (styling 701 M)
voor: 8,5J x 21 245/40 R21, achter: 9,5J x 21 275/35 R21

Complete BMW winterwielset, prijzen excl. montage en optionele 20” wielkastranden
18 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak Reflexsilber (styling 688)
7J x 18 225/60 R18 runflat. Geschikt voor gebruik van sneeuwkettingen.
18 inch lichtmetalen wielen V-spaak Reflexsilber (styling 618)
7J x 18 225/60 R18 runflat. Geschikt voor gebruik van sneeuwkettingen.
19 inch lichtmetalen wielen V-spaak Reflexsilber (styling 691)
7,5J x 19 245/50 R19 runflat. Geschikt voor gebruik van sneeuwkettingen.
19 inch lichtmetalen wielen Y-spaak Ferricgrey (styling 694)
7,5J x 19 245/50 R19 runflat. Geschikt voor gebruik van sneeuwkettingen.
20 inch lichtmetalen wielen Y-spaak Black matt (styling 695)
8J x 20 245/45 R20
20 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak Bicolor (styling 699M)
8J x 20 245/45 R20

styling 618

styling 688

styling 691

styling 692

styling 694

styling 695

styling 695
Black matt

styling 696

styling 697

styling 698 M

styling 699 M

styling 701 M

styling 718 M

styling 726 I
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Opties af fabriek

xDrive30d

M40d





















xDrive25d


xDrive20d



sDrive18d

M40i

xDrive30i

xDrive20i

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €

Code









Aandrijving en onderstel
EURO 6c normering.

-

-

-

-

-

-

-

-

-





53,-

44,-

9,-



160,-

132,-

28,-



213,-

176,-

37,-

-

-

-

267,-

221,-

-

160,-

Testmethode WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure).
EURO 6d-TEMP normering.







Testmethode WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) en
RDE (Real Driving Emissions).
BMW BluePerformance met AdBlue.
Voor de reductie van de uitstoot van stikstofoxiden bij dieselmotoren worden
diverse BMW BluePerformance maatregelen genomen.
Zo worden bij alle diesels zogenaamde stikstofoxide (NOx) opslagkatalysatoren
ingezet, om de emissie van stikstofoxide te reduceren.
Afhankelijk van het model wordt bovendien middels SCR (Selective Catalytic
Reduction) met AdBlue (een ammoniakoplossing)
tot wel 90 procent van de stikstofoxide omgezet in waterdamp en even
onschadelijk stikstof. Het AdBlue tankvolume bedraagt 10,5 liter.
1AG

Vergrote brandstoftank
Inhoud brandstoftank vergroot met 8 liter.

2TE

Steptronic transmissie met schakelpaddles aan het stuurwiel
(onderdeel van 7LF - Model M Sport).



(alleen i.c.m. Steptronic transmissie)
2TB

Steptronic sport transmissie met schakelpaddles aan het stuurwiel
(onderdeel van 7LF - Model M Sport)





















46,-

















-

-

















132,-

28,-















Snellere reactie van motor en versnellingsbak in sportstand. Inclusief Launch
Control en additionele rijmodus ‘Sport+’.
(alleen i.c.m. Steptronic transmissie)
216

Servotronic
Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging waardoor een minimale
krachtsinspanning is vereist bij inparkeren.

2VL

Variable Sport Steering (onderdeel van 7LF - Model M Sport).
Variabele stuuruitslag voor exact stuurgedrag, verbeterde rechtuitstabiliteit
bij hoge snelheden en makkelijker manoeuvreren bij zeer lage snelheden.
Stuuruitslagratio in te stellen in het Centraal Informatie Display.
(alleen i.c.m. 2VG - Performance Control)

4U2

Driving Experience Control inclusief ECO PRO modus.
Met modi SPORT+, SPORT, COMFORT, ECO PRO en ADAPTIVE (optioneel).
De Adaptive modus is een intelligent rijprogramma die automatisch een
meer sportieve of comfortabele rijstijl ondersteunt in overeenstemming met
uw rijgedrag. De Adaptive moduswerkt ook samen met het Navigatiesysteem
Professional om zo ook de juiste versnelling te kiezen voor een bocht of helling.

2VG

Performance Control (onderdeel van 7LF - Model M Sport).
Zorgt voor maximale tractie door een flexibele verdeling van het aandrijfkoppel
tussen de achterwielen.
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Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

 = optie

 = standaard

Opties af fabriek

M40i

sDrive18d

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d

M40d



















xDrive30i



xDrive20i

M Sportonderstel (onderdeel van 7LF - Model M Sport).

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €

Code
704

416,-

344,-

72,-





1.058,-

874,-

184,-





748,-

618,-

130,-





-

-

-





513,-

424,-

89,-

















-

-

-

















267,-

221,-

46,-

















-

-

-

















277,-

229,-

48,-

















630,-

521,-

109,-

















Sportievere afstelling vering en demping.
(alleen i.c.m. 2VG - Performance Control)
223

Adaptief onderstel.
Aanpasbare demperkarakteristiek aan wisselende weg- en rijomstandigheden
voor extra comfort of sportiviteit.
Met Driving Dynamic Control modi ‘Comfort’, ‘Sport’ en ‘Sport+’.
Alleen leverbaar i.c.m. 2VG - Performance Control

2VF

Adaptief M onderstel.
Verlaagd onderstel met M Performance specifieke afstelling.

2T4

M Sport Differentieel
Elektrische voorzieningen

302

Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM) (onderdeel van Executive / High
Executive)

316

Elektrisch te openen en te sluiten achterklep

3DS

BMW display key
Afstandsbediening met LCD kleurenscherm. Toont informatie over de
voertuigstatus zoals het brandstofniveau, de actieradius en of de auto wel
of niet gesloten is. Daarnaast kan ook de standkachel (optioneel) op afstand
worden bediend. Het bereik van de Display Key bedraagt circa 300 m.
Openen en sluiten van de auto kan op een maximale afstand van 30 m.
De BMW display key vervangt één van de twee standaard meegeleverde
handzenders.In combinatie met optie 6NW - Wireless Charging kan de
Display Key ook draadloos worden geladen.
3DS i.c.m. 536 - Interieurvoorverwarming

319

Garagedeuropener geïntegreerd in binnenspiegel
Te gebruiken voor automatische garagedeuren of toegangshekken.
(raadpleeg www.homelink.com voor de compatibiliteitslijst)

322

Comfort Access
Openen van het kofferdeksel en ontgrendelen van de portieren zonder de
sleutel ter hand te hoeven nemen. Contactloos openen kofferruimte d.m.v.
sensor onder de achterbumper.

431

Automatisch dimmende binnenspiegel

192,-

159,-

33,-

















430

Automatisch dimmende binnenspiegel en buitenspiegel aan

332,-

274,-

58,-

















394,-

326,-

68,-

















bestuurderszijde (onderdeel van ZS5 - Safety Pack)
Inclusief elektrisch inklapbare buitenspiegels met parkeerfunctie.
(alleen i.c.m. optie 431).
4UR

Ambiance verlichting (is onderdeel van xLine, Luxury Line en
M Sportpakket)
Uitgebreid pakket van sfeerverlichting voor zowel binnen als buiten de
auto met onder andere verlichting in het opbergvak in de middenconsole,
leeslampjes achter en verlichting in de deurgrepen.
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Opties af fabriek

xDrive20i

xDrive30i

M40i

sDrive18d

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d

M40d

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €

Code

-

-

-

















1.228,-

1.015,-

213,-

















1.591,-

1.315,-

276,-













363,-

300,-

63,-

224,-

185,-

39,-

















-

-

-

















495,-

409,-

86,-

















495,-

409,-

86,-

















Veiligheidsvoorzieningen - Licht en zicht
521

Regen- en lichtsensor

5A4

LED koplampen met uitgebreide functionaliteit
Voor- én achterlichten uitgerust met LED technologie (uitgezonderd
richtingaanwijzers)

552

Adaptieve LED koplampen (is onderdeel van High Executive).
Inclusief bochtverlichting met variabele lichtverdeling, dynamische verlichting,





5A1 - LED mistlampen en 5AC - Grootlichtassistent.
5A1

LED mistlampen (onderdeel van Executive / High Executive)
Veiligheidsvoorzieningen - Parkeren.

508

Park Distance Control voor/achter (PDC)
Inclusief optische weergave in het Control Display.

ZP5

Parking Pack.
- Achteruitrijcamera
Geeft een beter overzicht bij het achteruitrijden tot 20 km/h.
Inclusief interactieve koerslijnen voor inparkeren in parkeervakken.
- Parking Assistant
Zoekt met ultrasone sensoren naar een geschikte parkeerplaats en parkeert
volautomatisch parallel aan of haaks op de rijbaan.

5DN

Parking Assistant Plus (is onderdeel van BMW Personal CoPilot
Pack).
- Surround View
Weergave van het beeld als van bovenaf gezien van rondom de auto
(Top View en Panorama View).
- Remote 3D View
Weergave van de omgeving van de geparkeerde BMW op uw smartphone.
(5DN alleen i.c.m. / als uitbreiding op optie ZP5 - Parking Pack of ZT5 BMW Personal CoPilot Pack).
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Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

 = optie

 = standaard

Opties af fabriek

xDrive20i

xDrive30i

M40i

sDrive18d

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d

M40d

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €

Code

-

-

-

















1.295,-

1.070,-

225,-

















Veiligheidsvoorzieningen - Rijden.
5AV

Active Guard.
Waarschuwt de bestuurder indien er een aanrijding met een voetganger
dreigt (tussen de 10 en 60 km per uur).
Zodra een aanrijding dreigt zal de auto in eerste instantie de remmen
voorbereiden op een ingreep van de bestuurder, indien een reactie uitblijft zal
de auto zelf een remingreep doen.

ZS5

Safety Pack.
- Automatisch dimmende binnen- en buitenspiegel (alleen bestuurderskant)
Inclusief elektrisch inklapbare buitenspiegels met parkeerfunctie.
- Lane Departure Warning.
Waarschuwt met een discrete trilling in het stuur voor het onbedoeld verlaten
van een rijbaan.
- Lane Change Warning.
Waarschuwt bij veranderen van rijbaan voor verkeer in de dode hoek met
vibraties in het stuurwiel en een waarschuwingssignaal in de buitenspiegel.
- Approach Control Warning.
Waarschuwt voor dreigende aanrijdingen met andere voertuigen bij hogere
snelheden en zet de remmen op scherp waardoor de remmen sneller
reageren en de remweg wordt verkleind.
- Crossing-traffic Warning achter.
Assisteert de bestuurder bij achteruit inparkeren door te waarschuwen voor
achterlangs passerend verkeer.
- Botswaarschuwing achter.
Waarschuwt overig verkeer indien een aanrijding van achteren dreigt met
hoogfrequent knipperende richtingaanwijzers.
Daarnaast bereidt de auto zich voor op een aanrijding door de ramen
automatisch te sluiten en de gordels aan te spannen.
- Speed Limit Info.
Weergave van snelheidslimieten en inhaalverboden in instrumentencluster of
BMW Head-up Display.
- Active Protection.
Systeem van preventieve beschermingsvoorzieningen bij een dreigende
aanrijding. De gordels worden automatisch strak aangetrokken, de ramen
worden automatisch gesloten en de stoelen worden automatisch in de meest
veilige positie gezet.
Tevens wordt de auto automatisch afgeremd na de aanrijding.
(alleen i.c.m. Executive / High Executive en ZP5 - Parking Pack)
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Opties af fabriek

xDrive30i

M40i

sDrive18d

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d

M40d

Pack).

xDrive20i

Driving Assistant Plus (onderdeel van ZT5 - BMW Personal CoPilot

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €

Code
5AT

1.505,-

1.244,-

261,-

















374,-

309,-

65,-

















-

-

-

















- Active Cruise Control
Gecombineerd radar- en camerasysteem dat de auto een vooraf ingestelde
snelheid kan laten aanhouden en tevens een vooraf ingestelde afstand kan
laten bewaren tot de voorligger bij snelheden tussen de 30 en 210 km per uur.
Ook in fileverkeer stopt en versnelt de auto volledig automatisch.
Inclusief Speed Limit info voor weergave van snelheidslimieten en
inhaalverboden in instrumentencluster of BMW Head-up Display.
Inclusief Speed Limit Assist (kan de gedetecteerd maximumsnelheid met
1 handeling overnemen in de ACC).
- Steering and Lane Control Assistant
Helpt de bestuurder in de rijbaan te blijven met corrigerende stuuringrepen bij
snelheden tot 210 km/u en bij filerijden.
- Lane Change Assistant
Helpt de bestuurder om automatisch te wisselen van rijstrook met een druk op
de richtingaanwijzer (tussen 70 en 180 km per uur).
- Crossing-traffic Warning voor en Wrong-way Warning.
Assisteert de bestuurder bij het naderen van een kruising door te waarschuwen
voor voorlangs passerend verkeer in situaties met beperkt zicht en waarschuwt
bij het inrijden van een rijbaan met een inrijverbod.
- Avoidance Assistance
Helpt om een plotseling opdoemend opstakel te ontwijken door middel van
stuurassistentie bij beschikbare uitwijkruimte.
- Side Collision Warning
Waarschuwt met visuele signalen en trillingen in het stuurwiel voor een
inhalend voertuig als de bestuurder van rijbaan wisselt (tussen 30 en 210 km
per uur). Indien nodig grijpt het systeem in met een stuurcorrectie om uit de
gevarenzone te raken.
(5AT alleen in combinatie met / als uitbreiding op ZS5 - Safety Pack)
(5AT alleen i.c.m. Steptronic transmissie en 4U0 - Galvanische afwerking voor
bedieningselementen)
5AL

Active Protection (onderdeel van ZS5 - Safety Pack).
Systeem van preventieve beschermingsvoorzieningen bij een dreigende
aanrijding. De gordels worden automatisch strak aangetrokken, de ramen
worden automatisch gesloten en de stoelen worden automatisch in de meest
veilige positie gezet.
Tevens wordt de auto automatisch afgeremd na de aanrijding.

544

Cruise control.
Inclusief remfunctie indien ingestelde snelheid wordt verlaagd.
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Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

 = optie

 = standaard

Opties af fabriek

xDrive20i

xDrive30i

M40i

sDrive18d

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d

M40d

Active Cruise Control (onderdeel van Driving Assistant Plus).

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €

Code
5DF

1.281,-

1.059,-

222,-

















-

-

-

















1.281,-

1.059,-

222,-

















160,-

132,-

28,-

















587,-

485,-

102,-

















-

-

-













Gecombineerd radar- en camerasysteem dat de auto een vooraf ingestelde
snelheid kan laten aanhouden en tevens een vooraf ingestelde afstand kan laten
bewaren tot de voorligger bij snelheden tussen de 30 en 210 km per uur.
Ook in fileverkeer stopt en versnelt de auto volledig automatisch.
Inclusief Speed Limit info voor weergave van snelheidslimieten en
inhaalverboden in instrumentencluster of BMW Head-up Display.
Inclusief Speed Limit Assist (kan de gedetecteerd maximumsnelheid met
1 handeling overnemen in de ACC).
(alleen leverbaar voor modellen met automatisch transmissie en optie
4U0 - Galvanische afwerking voor bedieningselementen).
Stoelen en zitcomfort
5DA

Deactivering passagiersairbag.

459

Elektrisch verstelbare voorstoelen.
Inclusief bestuurdersstoel met geheugen voor 2 posities en buitenspiegel met
parkeerfunctie aan passagierszijde.

461

Verstelbare rugleuning voor de stoelen achter.
Met een maximale verstellingshoek van 9° naar voor en achteren.

481

Sportstoelen voor.
Bieden extra zijdelingse steun. Handmatige verstelling van de zithoek en de
lengte van de zitting. Elektrische verstelling van de wangen van de rugleuning.
481 i.c.m. Sport Line / M Sportpakket

488

Elektrisch verstelbare lendensteunen op voorstoelen.

267,-

221,-

46,-

















494

Elektrisch verwarmde voorstoelen (onderdeel van High Executive).

394,-

326,-

68,-

















4HA

Verwarmde stoelen voor en achter.

790,-

653,-

137,-

















394,-

326,-

68,-

















Stoelventilatie voor beide voorstoelen.

2.082,-

1.721,-

361,-













Inclusief 459 - Elektrisch verstelbare voorstoelen.

1.494,-

1.235,-

259,-

203,-

168,-

35,-





-

-

-



-

-

-

235,-

194,-

41,-

Alleen leverbaar i.c.m. MA - Leder ‘Vernasca’ of VA - BMW Individual uitgebreid
lederen bekleding leder ‘Merino’.
4HA i.c.m. High Executive
4FH





Alleen leverbaar i.c.m. optie 494 / 4HA - Verwarmde stoelen voor (en achter) en
MAFO / MAH7 / MAMU - Leder ‘Vernasca’.
Stuurwielen
248

Stuurwielrand verwarmd.

249

Multifunctioneel stuurwiel.















































Met bediening voor audio, telefoon en cruise control.
255

Sportstuurwiel met leder bekleed.

710

M Sportstuurwiel met leder bekleed.
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xDrive20i

xDrive30i

M40i

sDrive18d

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d

M40d

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €

Geluidswerende zijruiten in de voorportieren.

160,-

132,-

28,-

















417

Handbediende zonneschermen voor achterportierruiten.

267,-

221,-

46,-

















420

Extra getint glas in achterportierruiten en achterruit.

427,-

353,-

74,-

















4NM

Ambient Air pakket.

341,-

282,-

59,-

















779,-

644,-

135,-

















1.602,-

1.324,-

278,-

















1.058,-

874,-

184,-

















961,-

794,-

167,-

















267,-

221,-

46,-

















Code
3KA

Klimaatbeheersing

Ionisatie en geurbehandeling (indien gewenst) voor de lucht in het interieur.
Navullingen zijn verkrijgbaar als BMW accessoire.
534

Automatische 3-zone airconditioning.
Voor links en rechts en achter gescheiden automatische regeling met digitaal
bedieningsdisplay zowel voorin als achterin.
Inclusief microfilter en actief koolstoffilter voor de luchtreiniging.

536

Interieurvoorverwarming.
Bedienbaar via iDrive-controller en Display Key.
Entertainment en communicatie

601

TV-functie digitaal.
Voor digitale TV ontvangst. Uit veiligheidsoverwegingen enkel te gebruiken bij
stilstand van de auto. (alleen i.c.m. 609 - Navigatie Professional)

609

Navigatiesysteem Professional (is onderdeel van High Executive).
- Bediening naar voorkeur met iDrive Touch Controller, touch screen of
“natuurlijke” Voice Control.
- Adaptieve routeplanning o.b.v. actuele verkeersinformatie.
- 10,25 inch touch screen met een resolutie van 1440x540 pixels.
- Driedimensionale kaartweergave vanuit diverse perspectieven en auto-zoom.
- Weergave van satellietbeelden, bebouwing en gedetailleerd straatzicht tot
op een schaal van 10 m.
- Automatische ‘Over the Air’-kaartupdates tot viermaal per jaar voor de duur
van drie jaar.
- Driedubbele tuner met RDS / TMC.
- Harde schijf met 20 GB geheugen voor de opslag van bijvoorbeeld muziek.
- 4G LTE connectiviteit voorziening.
- CD/DVD-speler (beeldweergave enkel bij stilstand; audioweergave ook
tijdens rijden).
(609 alleen i.c.m. Executive)

6U8

BMW Gesture Control.
Bediening van een aantal specifieke functies met handgebaren binnen
het detectiebereik boven het voorste deel van de middenconsole voorin.
Eenvoudige handgebaren als swipen, wijzen, draaien en drukken worden
herkend als commando’s. Zo kunt u bijvoorbeeld met een draaigebaar het
volume regelen en inkomende gesprekken aannemen of weigeren door te
swipen. (6U8 alleen i.c.m. optie 609 - Navigatiesysteem Professional)
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Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

 = optie

 = standaard

Opties af fabriek

xDrive20i

xDrive30i

M40i

sDrive18d

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d

M40d

BMW Head-Up Display (aanbevolen optie).

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €

Code
610

1.047,-

865,-

182,-

















341,-

282,-

59,-

















-

-

-

















Het full-colour BMW Head-Up Display projecteert voor het rijden relevante
gegevens in het directe gezichtsveld van de bestuurder op de voorruit. Zo kan
de aandacht continu optimaal op de weg en het verkeer worden gericht.
In het display worden, afhankelijk van de gekozen extra-uitrusting, onder meer
gegevens van de Driving Assistant Plus, de actuele snelheid, aanwijzingen
van de navigatie, de Speed Limit Info met herkenning van inhaalverboden
(optioneel), telefoon- en entertainmentlijsten, alsmede waarschuwingen van
de assistentiesystemen weergegeven.
654

DAB-tuner (onderdeel van ZM6 - Audio / Media Pack).
Inclusief een brede keuze aan additionele radiozenders. Ontvangst van
digitale radio met geluidskwaliteit vergelijkbaar met CD.

663

Radio Professional.
Inclusief 6 luidsprekers en 100 watt vermogen. Inclusief CD-speler, RDS en
7 programmeerbare voorkeuzetoetsen.

650

CD-speler met frontloader (onderdeel van Executive / High Executive)

106,-

88,-

18,-

















676

HiFi System (onderdeel van ZM6 - Audio / Media Pack).

416,-

344,-

72,-

















1.164,-

962,-

202,-

















748,-

618,-

130,-

















-

-

-

















427,-

353,-

74,-

















-

-

-

















Inclusief 12 luidsprekers en 205 watt vermogen.
688

Harman Kardon Surround Sound System.
Inclusief 16 luidsprekers en 600 watt vermogen.
688 i.c.m. ZM6 - Audio / Media Pack

6NH

Basis bluetooth telefoonvoorbereiding en USB-aansluiting.
Inclusief bluetooth audio streaming.

6NW

Comfort telefoonvoorbereiding met draadloze oplaadmogelijkheid
(is onderdeel van Audio Media Pack).
Bluetooth telefoonvoorbereiding inclusief dubbele microfoon en
spraaksturing voor o.a. diverse telefoon- en navigatiefuncties. Mogelijkheid
om te telefoneren via de (8 watt) dakantenne van de auto. Bevat parallele
bluetoothverbinding voor de koppeling van twee smartphones en één
audiospeler. Draadloze oplaadmogelijkheid voor de BMW Display Key en
bruikbaar voor smartphones die geschikt zijn voor inductieladen. Inclusief
LED-laadindicator en waarschuwingssignaal om te voorkomen dat de
smartphone wordt vergeten bij het uitstappen.

6WD

WiFi hotspot (is onderdeel van ZM6 - Audio / Media Pack).
Biedt voor maximaal 10 apparaten draadloos toegang tot het internet via de
SIM-kaart van de auto met een maximum snelheid van 100 Mbit/s. Voor deze
dienst is een abonnement benodigd bij een internetprovider. (6WD alleen
i.c.m. optie 6NW)
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Opties af fabriek

xDrive20i

xDrive30i

M40i

sDrive18d

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d

M40d

Apple Carplay® voorbereiding.

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €

Code
6CP

321,-

265,-

56,-

















416,-

344,-

72,-

















-

-

-

















-

-

-

















-

-

-

















162,-

134,-

28,-

















254,-

210,-

44,-

















-

-

-

















224,-

185,-

39,-

















3 jaar onbeperkt gebruik van de Apple® specifieke interface voor draadloos
en comfortabel gebruik van uw iPhone. Bediening van o.a. iMessages, SMS
en entertainment via iDrive Touch Controller en weergave op het Centraal
Informatie Display.
6WB

Multifunctioneel instrumentenpaneel.
12,3 inch display in Black-panel technologie.
BMW ConnectedDrive (meer informatie vindt u op pagina 5)

6AC

Emergency Call.
Geavanceerde noodoproep (handmatig en automatisch)

6AE

BMW TeleServices.
Bestaat o.a. uit automatische en handmatige melding van servicebehoefte,
oproep voor pechhulpdienst en Battery Guard.

6AK

ConnectedDrive Services (BMW Online en BMW Apps).
Inclusief nieuws, weer, office, Local Search, Google Send-to-Car en BMW
Apps. Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Europa.

6AM

Real Time Traffic Information (onderdeel van High Executive).
Inclusief gedetailleerde verkeersinformatie voor de geplande route, aanbod
van alternatieve routes.
Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk,
Spanje, Portugal, Italië, Engeland, Ierland, Oostenrijk, Zwitserland,
Denemarken, Noorwegen, Polen en Tsjechië.

6AN

Personal Assistant Service.
24/7 onbeperkt beschikking over een Personal Assistant via het BMW
Callcenter. Deze kan u assisteren bijvoorbeeld bij het vinden van een
bestemming, planning van uw reis, openingstijden van restaurants en zelfs
het boeken van hotels. Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Europa.

6AP

Remote Services.
Op afstand bedienen van de auto via de BMW Connected App (beschikbaar
voor iPhone en Android).

6FV

Online Entertainment.
1 jaar onbeperkt toegang tot online muziekdatabase met meer dan
22 miljoen nummers in Nederland en 5 andere Europese landen.
Te gebruiken in de auto en andere ondersteunde apparaten zoals
smartphone. Opslag- en afspeelmogelijkheden op harde schijf.
(6FV alleen i.c.m. optie 609 - Navigatiesysteem Professional).
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 = standaard

Opties af fabriek

M40i

sDrive18d

xDrive20d

xDrive25d

xDrive30d
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1.103,-

232,-





438,-

362,-

76,-





438,-

362,-

76,-





-

-

-





3.683,-

3.044,-

639,-





1.175,-

971,-

204,-

BMW Individual interieurlijsten Pianolak Schwarz.

695,-

574,-

121,-













4ML i.c.m. Model xLine.

534,-

441,-

93,-













4ML i.c.m. Model Luxury Line.

213,-

176,-

37,-













4ML i.c.m. Model M Sport.

385,-

318,-

67,-













Alleen leverbaar i.c.m. 4UR - Ambiance verlichting.

385,-

318,-

67,-

775

BMW Individual hemelbekleding in Anthrazit.

257,-

212,-

45,-













778

Instaplijsten met BMW Individual opschrift.

-

-

-













BMW Individual uitgebreid lederen bekleding leder ‘Merino’.

3.417,-

2.824,-

593,-













Alleen leverbaar i.c.m. 481 - Sportstoelen voor

2.680,-

2.215,-

465,-

VA i.c.m. High Executive

1.228,-

1.015,-

213,-

Code

xDrive30i



xDrive20i

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €



1.335,-

BMW Individual Exterieur
IND

BMW Individual metallic lak.
C1N - Sunstone metallic

3MB

BMW Individual Exterior Line Aluminium satiniert.
Sierlijsten om zijruiten in aluminium zijdeglans, buitenspiegeldelen, B-stijlen in
zwart. Niet leverbaar i.c.m. 7LM - Model xLine.

760

BMW Individual hoogglans Shadow Line.
Sierlijsten rond de zijruiten, buitenspiegeldelen en B-zuilen in hoogglans
zwart.

3MC

BMW Individual dakdraagsysteem hoogglans Shadow Line.
Twee langsdragers die de basis vormen voor een BMW dakdraagsysteem.

2NQ

21 inch lichtmetalen wielen BMW Individual V-spaak (styling 726 I)*
in bi-colour Orbit Grau. **
Voor: 8,5 J × 21 banden 245/40 R21, achter: 9,5 J × 21 banden 275/35 R21.





2NQ i.c.m. xLine / Luxury Line / Model M Sport.
(2NQ alleen i.c.m. optie 258 - banden met noodloopeigenschappen).
* Raadpleeg de tabel voor bijtelling / energielabel / extra heffing op CO2 bij
brede banden.
** Geen mogelijkheid tot het monteren van sneeuwkettingen.
BMW Individual interieur
4ML









Alleen leverbaar i.c.m. BMW Individual metallic lak en BMW individual
Lederen bekleding; niet leverbaar i.c.m. Model M Sport.
VA



















VAEW - Elfenbeinweiß | Schwarz.
VAHZ - Fionarot / Schwarz | Schwarz.
VATQ - Tartufo | Schwarz.
Bestaat uit de volgende uitrusting:
-V
 oor- en achterstoelen uitgerust in ‘Merino’ lederen bekleding met stiksels
in gevlochten design.
- Achterzijde voorstoelen uitgerust in ‘Merino’ lederen bekleding.
- Deurpanelen en handgrepen uitgerust in ‘Merino’ lederen bekleding.
- Armsteun voor en achter uitgerust in ‘Merino’ lederen bekleding.
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BMW Onderhoudspakketten

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €

Code
BMW Service Inclusive.
Vooruit denken is besparen.
U rijdt altijd in een perfect onderhouden BMW - voor een aantrekkelijke, vaste prijs vooraf. Dat is BMW Service
Inclusive
Unieke en veelomvattende onderhoudscontracten voor uw BMW. Daarmee bent u veel voordeliger uit dan wanneer u
voor elk werkplaatsbezoek apart betaalt.
Er is keuze uit verschillende pakketten met diverse looptijden/kilometrages (afhankelijk van wat het eerst bereikt wordt).
BMW Service Inclusive is een onderhoudscontract dat al het voorgeschreven onderhoud omvat.
BMW Service Inclusive omvat:
- Onderhoud volgens BMW richtlijnen
- Motorolie verversen
- Oliefilter vervangen
- Luchtfilter(s) vervangen
- Interieurfilter(s)
- Brandstoffilter(s)
- Bougies
- Remvloeistof
07US

3 jaar/40.000 km Service Inclusive

375,-

310,-

65,-

07DD

4 jaar/60.000 km Service Inclusive

799,-

660,-

139,-

07NH

5 jaar/100.000 km Service Inclusive

1.198,-

990,-

208,-

07UF

8 jaar/160.000 km Service Inclusive

2.130,-

1.760,-

370,-

07T4

10 jaar/200.000 km Service Inclusive

2.965,-

2.450,-

515,-

Zie voor alle beschikbare pakketten, meer informatie en de voorwaarden van BMW onderhoudscontracten:
www.bmw.nl/serviceinclusive

40

Originele BMW Accessoires
Originele BMW Accessoires worden achteraf gemonteerd, nadat deel één van het kenteken is afgegeven.
Genoemde prijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief eventuele montage en spuitkosten.
Uitgebreide informatie over Originele BMW Accessoires, BMW Lifestyle en Originele Onderdelen vindt u in
de online shop: shop.bmw.nl .

BMW Transportsystemen & Bagage
BMW basisdrager.

€ 219,-

Maximaal toelaatbaar gewicht: 100 kg.
BMW dakbox 420 liter.

€ 661,-

Dakbox, afsluitbaar. Voor de BMW basisdrager. 206/80/41 cm (l/b/h). In diverse kleurencombinaties.
BMW dakbox 520 liter.

€ 837,-

Dakbox, afsluitbaar. Voor de BMW basisdrager. 235/94/41 cm (l/b/h).
BMW fietshouder.

€ 97,-

Afsluitbaar. Voor één fiets. Voor de BMW basisdrager. Er kunnen maximaal 4 fietsenhouders worden gemonteerd.
BMW racefietshouder.

€ 97,-

Afsluitbaar. Voor één fiets. Voor de BMW basisdrager. Er kunnen maximaal 4 fietsenhouders worden gemonteerd.
BMW ski- en snowboardhouder.

€ 115,-

Afsluitbaar. Voor de BMW basisdrager.
BMW surfplankhouder.

€ 77,-

Voor de BMW basisdrager.
Fietshouder Pro 2.0 voor op de trekhaak.
Voor 2 fietsen, uit te breiden naar maximaal 3 fietsen. Ook voor E-bikes geoptimaliseerd. Inklapbaar en eenvoudig

vanaf

€ 499,-

te monteren. Maximaal laadgewicht: 30 kg per fiets.
BMW Communicatie & Informatie
BMW Universele tablethouder voor Travel & Comfort System.
Alleen in combinatie met Safety case + Travel & Comfort basisdrager.
BMW Safety case.
Voor de Universele tablethouder voor Travel & Comfort System.
BMW Travel & Comfort System basisdrager.
BMW Advanced Car Eye 2.0.
Twee Full HD Camera’s met GPS voor detectie van kritieke situaties tijdens de rit en parkeren, vanuit de auto

€ 114,€ 47,€ 22,€ 414,-

gezien. Prijs is excluisef montage.
BMW Wireless charging hoes.
Voor de iPhone 5, 5S, 5SE, 6, 6S, 6 Plus, 7 en 7 Plus. Voor voertuigen met Comforttelefonie met draadloos laden

€ 65,-

(SA6NW).
BMW Click & Drive System: smartphone-houder.
Houder inclusief adapterbeugel. De houder neemt uw smartphone veilig op en past goed in het interieur van uw

€ 113,-

BMW. De houder is eenvoudig aan de voorruit te bevestigen.
BMW USB oplader.
Voor het opladen van apparatuur met USB-interface aan het 12-V boordstopcontact.
BMW dual-USB lader.
Voor het dubbel opladen van apparatuur met USB-interface aan het 12-V boordstopcontact

€ 16,€ 27,-
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Originele BMW Accessoires
BMW Exterieur
BMW sneeuwkettingen Disc.

€ 430,-

Voor de bandenmaten 245/50 R18, 245/45 R19.
BMW sneeuwkettingen Comfort.

€ 246,-

Voor de bandenmaat 245/50 R19.
BMW vaststaande naafdoppen.

€ 89,-

56mm diameter. BMW logo zal tijdens het rijden horizontaal blijven staan. Set van 4 doppen.
BMW Interieur
BMW Baby Seat 0+.

€ 312,-

Voor een kind met een gewicht tot ca. 13 kg (leeftijd tot ca. 15 maanden). Aanbevolen wordt om de Baby Seat 0+
met de ISOFIX Base aan de ISOFIX houder van de auto vast te maken; hij kan echter ook alleen met de autogordel
worden bevestigd.
BMW Junior Seat 1.
Voor een kind met een gewicht van ca. 9 tot 18 kg (leeftijd ca. 12 maanden tot 4 jaar). Alleen in combinatie met

vanaf

€ 334,-

ISOFIX Base voor de bevestiging van de BMW Junior Seat 1 aan de ISOFIX houder van de auto.
BMW ISOFIX Base.
Passend voor de BMW Baby Seat 0+ en BMW Junior Seat 1.
BMW Junior Seat 2/3.
Voor een kind met een gewicht van 15 tot ca. 36 kg (leeftijd ca. 3 tot 12 jaar). Bevestiging door middel van de

€ 232,€ 354,-

autogordel. Kan aanvullend met de ISOFIX-connectors worden vastgezet.
BMW opbergtas rugleuning.
Zwart/grijs met blauwe accenten.
BMW opbergtas voor achterin.
Zwart. Met schouderriem om buiten de auto te dragen en met twee geintergreerde flessenhouders.
BMW reisdeken.
Een deken van superfijne 100% merino lamswol.
BMW sleuteletui voor displaykey (SA3DS).
BMW sleuteletui.
In zwart, bruin of mocca.
BMW kledinghanger voor Travel & Comfort System.
Alleen in combinatie met Travel & Comfort basisdrager.
BMW opklaptafel.
Alleen in combinatie met Travel & Comfort basisdrager.
BMW universele haak.
Alleen in combinatie met Travel & Comfort basisdrager.
BMW Travel & Comfort System basisdrager.
BMW allweather automatten, zwart.
Set automatten.
BMW allweather bagageruimtemat, zwart.
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€ 81,€ 134,€ 170,€ 54,€ 32,€ 62,€ 94,€ 27,€ 22,€ 141,€ 145,-

Originele BMW Accessoires
BMW EHBO-set.

€ 28,-

Met zwarte tas.
BMW Poederblusser.
Poederblusser 1 kg. Inclusief montagedelen voor bevestiging aan de voorpassagierstoel.

vanaf

BMW Veiligheidsvest.

€ 15,-

Set van 2
BMW Startkabels.
Met veiligheidsschakeling. In originele BMW tas.
BMW LED-looplamp.
Oplaadbaar in 12-V boordstopcontact.

€ 91,-

vanaf

€ 78,€ 29,-

Beveiligingssystemen en rittenregistratie
Voertuigvolgsysteem (VVS+) van Moving Intelligence.
Mi50 voertuigvolgsysteem met startblokkering. SCM gecertificeerd. Auto niet te starten bij diefstal.

€ 895,-

Bestand tegen sabotage en jamming. Via MiApp bedienbaar. Prijs inclusief montage, en BTW. Exclusief
abonnementskosten vanaf € 17,95 ex. BTW per maand.
Rittenregistratie van Moving Intelligence.
Mi50 geschikt voor rittenregistratie, live volgen en aanvullende diensten. Prijs inclusief montage en BTW.

€ 563,-

Exclusief abonnementskosten € 9,95 ex. BTW per maand.
Peilzender van Moving Intelligence.
Mi9 peilzender, werkt op GPS, GSM en RF (radio)signalen. Klein opsporingssysteem. Kan zelfstandig of ter

€ 450,-

aanvulling/ondersteuning van voertuigvolgsysteem (VVS+) worden toegepast. Prijs inclusief montage en BTW.
Exclusief abonnementskosten vanaf € 7,95 ex. BTW per maand. SCM gecertificeerd.
BMW Car Care
BMW autopolish. 500 ml.
BMW autoshampoo. 1000 ml.
BMW express was. 500 ml.
BMW hardwas met nanotechnologie.Inclusief 3 poetsdoeken. 500 ml.
BMW interieurreiniger. 250 ml.
BMW ruitenreiniger. 500 ml.
BMW insectenverwijderaar. 500 ml.
BMW velgenreiniger. 500 ml.
BMW velgenborstels. Set met drie opzetborstels.
BMW onderhoudset voor leder.
Met UV-bescherming. Bevat 250 ml lederlotion, drie sponzen en vijf reinigingsdoeken.
BMW Alcantara- en bekledingreiniger.
300 ml.
BMW winteronderhoudset.
Omvat een tas met ruitensproeivloeistof met antivries (1000 ml), ruitontdooier (500 ml), interieurreiniger (250 ml)

€ 13,€ 9,€ 14,€ 22,€ 8,€ 8,€ 11,€ 17,€ 33,€ 24,€ 11,€ 47,-

en ijskrabber.
BMW onderhoudset zomer.
Omvat een tas met velgenreiniger (500 ml), ruitensproeivloeistof zonder antivries (1000 ml) en

€ 51,-

insectenverwijderaar (500 ml).
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BMW maakt
rijden geweldig

RIJPLEZIER GEGARANDEERD.
Als u vraagt naar de prijs van uw nieuwe BMW, vraag dan meteen een offerte van BMW Financial Services.
Voor leasing, financiering of verzekering op maat, u kunt er op wachten. Zo kan de lease- en financieringsmaatschappij
van het huis uw rijplezier nog aanzienlijk verhogen.

BMW FINANCIAL SERVICES

