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DE NIEUWE BMW 3 SERIE 
SEDAN.
INCLUSIEF BMW EXECUTIVE EDITION.

BMW maakt  
rijden geweldig
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Meer over de highlights en prestaties van de BMW 3 Serie Sedan 
ervaart u op onze website: www.bmw.nl/3serie

Zodra de nieuwe BMW 3 Serie Sedan de weg op gaat, laat hij alles achter zich: zowel conventies als ver-
wachtingen. Het icoon toont eens te meer hoe hij zichzelf opnieuw uitvindt. Want met de stijlbepalende 
vormtaal staat hij voor het begin van een nieuw tijdperk. De ultieme sportsedan wordt aangedreven door 
nog krachtigere en efficiëntere motoren.

HET EXTERIEUR- EN INTERIEURDESIGN VAN DE BMW 3 SERIE SEDAN.

De BMW 3 Serie was altijd al een pionier. Met de nieuwe vormtaal verbindt de sportsedan 
de succesvolle geschiedenis met de toekomst. Een sportieve en elegante verschijning 
die met elk detail tegemoetkomt aan de behoefte aan puur rijplezier. Alleen al de voorzijde 
met zijn grote, licht hexagonaal gevormde nierengrille uit één stuk, de markante LED of 
Laserlight koplampen (5) en de grote luchtinlaten laat zien wat er op u af komt: de ultieme 
sportsedan.

Het interieur laat zich met de nieuwe Live Cockpit Professional met een digitaal hoge-
resolutie instrumentenpaneel van 12,3 inch (3) en Control Display van 10,25 inch (4) 
en het extra grote glazen schuif-/kanteldak (6) van zijn beste kant zien. Het dashboard 
uit gevoerd in Sensatec of Individual leder (2) zorgen voor exclusieve accenten, en de 
ambianceverlichting (1) creëert een bijzondere sfeer. Een uitstraling waaraan u met de 
drie verschillende uitvoeringen (Model Sport Line, Luxury of M Sport) een heel eigen 
draai kunt geven.

DE NIEUWE BMW 3 SERIE SEDAN.



3

De nieuwe BMW 3 Serie Sedan beschikt over 
een uitgebreide standaarduitrusting met tal 
van interessante details. 

Daartoe behoren LED koplampen en achterlich-
ten, Active Guard Plus (inclusief Speed Limit Info, 
Approach Control Warning, Attentiveness Assistant 
en Lane Departure Warning) BMW Live Cockpit en 
het BMW Connected Pack met Remote Services en 
de Personal Assistantl. Onderstaande lijst verschaft 
u een overzicht van de belangrijkste features.
 
Alvast een voorproefje. U kunt uw eigen BMW 3 
Serie Sedan, met alle actuele motoren, kleuren 
en uitrustingen ook samenstellen met de BMW 
Configurator op:

www.bmw.nl

STANDAARDUITRUSTING.

EXTERIEUR 32
0i

33
0i

31
8d

32
0d

33
0d

 Buitenspiegels in carrosseriekleur met geïntegreerde knipperlichten. ■ ■ ■ ■ ■

 Buitenspiegelvoet in mat zwart. ■ ■ ■ ■ ■

 B-stijlen en raamgeleiders achterportierruiten in mat zwart. ■ ■ ■ ■ ■

 Nierengrille voorzijde met verchroomde omlijsting en hoofdspijlen uitgevoerd in zwart hoogglans. ■ ■ ■ ■ ■

 Sierlijsten rond de zijruiten uitgevoerd in mat zwart. ■ ■ ■ ■ ■

 16 inch lichtmetalen wielen V-spaak (styling 774) in Reflex Silver. ■ ■ ■

 17 inch lichtmetalen wielen V-spaak (styling 778) in Reflex Silver. (ook voor BMW 320dA xDrive). ■ ■

 Wielslotbouten. ■ ■ ■ ■ ■

 Uitlaatpijpen links en rechts: rond 80 mm, uitgevoerd in chroom. ■

 Uitlaatpijpen links en rechts: rond 90 mm, uitgevoerd in chroom. ■ ■ ■ ■

INTERIEUR
 Bekleding Stof 'Hevelius'. ■ ■ ■ ■ ■

 Interieurlijsten Quartz Silber mat korrelstructuur. ■ ■ ■ ■ ■

 Dorpellijsten met 'BMW' opschrift. ■ ■ ■ ■ ■

 Vloermatten in velours. ■ ■ ■ ■ ■

 Multifunctioneel met leder bekleed stuurwiel met bediening voor o.a. audio en telefoon. ■ ■ ■ ■ ■

 Neerklapbare achterbankleuning met doorlaadopening (40:20:40) ■ ■ ■ ■ ■

 Axiaal en in hoogte verstelbare stuurkolom. ■ ■ ■ ■ ■

AANDRIJVING, OVERBRENGING EN ONDERSTEL
  BMW TwinPower Turbo viercilinder-in-lijn benzinemotor.  
Combineert één twin-scroll turbo met Valvetronic, dubbele VANOS en High Precision Injection.

■ ■

  BMW TwinPower Turbo viercilinder-in-lijn dieselmotor.  
Combineert een common rail direct injection en een turbo.

■ ■

  BMW TwinPower Turbo zescilinder-in-lijn dieselmotor.  
Combineert een common rail direct injectie en een turbo met variabele turbinegeometrie.

■

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

■ ■ ■ ■ ■
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AANDRIJVING, OVERBRENGING EN ONDERSTEL 32
0i

33
0i

31
8d

32
0d

33
0d

  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 10,4 liter.

■ ■ ■

 Automatische 8-traps Steptronic transmissie. ■ ■ ■

 xDrive vierwielaandrijving inclusief Hill Descent Control. (alleen voor BMW 320dA xDrive) ■

 Intelligente Auto Start Stop functie met gebruik van navigatiedata. ■ ■ ■ ■ ■

  Driving Experience Control inclusief ECO PRO modus.  
Met modi SPORT, COMFORT, ECO PRO.

■ ■ ■ ■ ■

 Servotronic. ■ ■ ■ ■ ■

VEILIGHEID
  Actieve motorkap. 
Bevordert de voetgangersveiligheid.

■ ■ ■ ■ ■

  Crash sensor. 
Ontgrendelt de portieren bij een ongeval, schakelt de binnenverlichting en alarmlichten in en ontkoppelt de 
stroomvoorziening.

■ ■ ■ ■ ■

  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.

■ ■ ■ ■ ■

 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 langs het oppervlak van de zijruiten. ■ ■ ■ ■ ■

 Zijairbags voor bestuurder en voorpassagier. ■ ■ ■ ■ ■

  Dynamische remlichten. 
Remlichten knipperen bij noodremactie. Vervolgens blijven bij stilstand de remlichten branden en worden ook de 
alarmlichten geactiveerd.

■ ■ ■ ■ ■

  Active Guard Plus. 
- Speed Limit info voor weergave van snelheidslimieten en inhaalverboden in instrumentencluster of (optioneel) BMW  
  Head-up Display. 
- Approach Control Warning. 
- Attentiveness assistant. 
- Lane Departure Warning

■ ■ ■ ■ ■

 Antilock Braking System (ABS) met geïntegreerde remassistent. ■ ■ ■ ■ ■

 Bandenspanningsweergavesysteem. ■ ■ ■ ■ ■

  Cornering Brake Control (CBC). 
Helpt de auto te stabiliseren bij het remmen in een bocht.

■ ■ ■ ■ ■

  Dynamic Stability Control (DSC) met aanvullende functionaliteit.   
Optimaliseert de stabiliteit van de auto onder alle rijomstandigheden alsmede de tractie bij wegrijden en accelereren. 
Daarnaast optimaliseert DSC de remwerking 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.

■ ■ ■ ■ ■
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FUNCTIONALITEIT INTERIEUR EN EXTERIEUR 32
0i

33
0i

31
8d

32
0d

33
0d

  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.

■ ■ ■ ■ ■

 Welkomstverlichting en follow-me-home verlichting. ■ ■ ■ ■ ■

  Lichtpakket. 
Inclusief verlichting in voetenruimte, deurgrepen, armsteun voor, handschoenenkastje en kofferruimte. Bestaat daarnaast uit 
leeslampjes voorin en verlichte make-up spiegels.

■ ■ ■ ■ ■

 LED koplampen en LED achterlichten. ■ ■ ■ ■ ■

  Twee afstandsbedieningen met geïntegreerde sleutel en Keyless Engine Start. 
Met opslag van persoonlijk profiel in de afstandsbedieningen voor diverse voorkeuren, zoals eigen stoel- en radio-
instellingen.

■ ■ ■ ■ ■

 Bekerhouders; twee voorin in de middenconsole. ■ ■ ■ ■ ■

 Handgrepen in de hemelbekleding. ■ ■ ■ ■ ■

 12V aansluitingen; 1 voorin, 1 in achterzijde centerconsole en 1 in de kofferruimte ■ ■ ■ ■ ■

 Elektromechanische parkeerrem met Auto Hold functie. ■ ■ ■ ■ ■

 Mechanische preventie tanken van verkeerde brandstof. ■ ■ ■ ■ ■

 Park Distance Control (PDC) voor en achter. ■ ■ ■ ■ ■

 Cruise control met remfunctie indien ingestelde snelheid wordt verlaagd. Inclusief Speed Limiter. ■ ■ ■ ■ ■

 Automatisch dimmende binnenspiegel. ■ ■ ■ ■ ■

 Elektrisch verwarmde en verstelbare buitenspiegels. ■ ■ ■ ■ ■

 Regen- en lichtsensor met geïntegreerde automatische lichtschakeling. ■ ■ ■ ■ ■

 Verwarmde voorruitsproeiers. ■ ■ ■ ■ ■

NAVIGATIE, COMMUNICATIE EN INFOTAINMENT
  USB aansluiting; 1 USB-aansluiting (type A) in de center console voor en 1 USB-aansluiting (type C) in de 
armsteun voor.

■ ■ ■ ■ ■

 Basis bluetooth telefoonvoorbereiding en audiostreaming met USB interface. ■ ■ ■ ■ ■

  Voorkeuzetoetsen. 
Acht toetsen waar een iDrive functionaliteit aan toegekend kan worden. Bijvoorbeeld een vaak gebruikte bestemming voor 
het navigatiesysteem, uw favoriete radiostation, etc. 

■ ■ ■ ■ ■

  BMW Live Cockpit (naar verwachting leverbaar vanaf 07/2019).  
- Analoog instrumentenpaneel met digitaal display (5,7 inch). 
- Digitaal centraal touch display (8,8 inch). (1.280 x 480 pixels). 
- FM Radio met RDS. 
- BMW Operating system 6.0 (ID6). 
- Bediening naar voorkeur met iDrive Controller of touch screen.

■ ■ ■ ■ ■

  BMW ConnectedDrive Services inclusief BMW Online. 
Internetportaal met toegang tot e-mail, nieuws, weerbericht, Local Search en Send-to-Car. Faciliteert tevens de integratie 
van diverse Apple en Android smartphone apps (inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Europa).

■ ■ ■ ■ ■

  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.

■ ■ ■ ■ ■

  Connected Pack. 
- Remote Services 
- Personal Assistant Service

■ ■ ■ ■ ■

  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.

■ ■ ■ ■ ■

 Personal Profile, persoonlijke voorkeursinstelling voor diverse autofuncties. ■ ■ ■ ■ ■

 Geïntegreerde handleiding in de boordcomputer, te lezen/bekijken op het Control Display. ■ ■ ■ ■ ■
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BENZINE Energielabel* Cilinders / 
inhoud cm3

Max. vermogen / koppel 
kW (pk) / Nm

CO2-uitstoot
gram / km

CONSUMENTEN-
ADVIESPRIJS** €

FISCALE WAARDE*
€

NETTO CATALOGUSPRIJS 
€

BPM*
€

BTW 21%
€

BMW 320iA Sedan B 4 / 2.0 135 (184) / 300 126 48.222,- 47.022,- 33.900,- 6.003,- 7.119,-

BMW 330iA Sedan C 4 / 2.0 190 (258) / 400 132 52.638,- 51.438,- 36.900,- 6.789,- 7.749,-

DIESEL
BMW 318d Sedan D 4 / 2.0 110 (150) / 320 113 46.398,- 45.198,- 30.000,- 8.898,- 6.300,-

BMW 318dA Sedan D 4 / 2.0 110 (150) / 320 109 47.819,- 46.620,- 31.900,- 8.021,- 6.699,-

BMW 320d Sedan D 4 / 2.0 140 (190) / 400 116 50.686,- 49.487,- 33.000,- 9.557,- 6.930,-

BMW 320dA Sedan D 4 / 2.0 140 (190) / 400 110 51.669,- 50.469,- 34.900,- 8.240,- 7.329,-

BMW 320dA xDrive Sedan E 4 / 2.0 140 (190) / 400 119 56.185,- 54.985,- 37.000,- 10.215,- 7.770,-

BMW 330dA Sedan F 6 / 3.0 195 (265) / 580 130 63.922,- 62.723,- 41.400,- 12.629,- 8.694,-

MOTORISERINGEN.

Vermeld zijn de prijzen in EUR incl. 21% btw/EUR zonder btw als adviesprijzen af fabriek, exclusief transportkosten/kosten rijklaar 
maken.

Alle vermelde BMW modellen voldoen aan de EU6d-TEMP emissienorm. De waarden voor brandstofverbruik, CO2-emissie en ener-
gielabel zijn afhankelijk van de gekozen wiel-/bandenmaat en kunnen mede worden beïnvloed door andere extra-uitrustingen, zoals de 
Steptronic transmissie. Meer informatie hierover vindt u in de tabel "Wielkeuze en CO2-emissie".  
 
De in deze prijslijst getoonde modellen kunnen zijn voorzien van opties die tegen meerprijs leverbaar zijn.

xDrive = vierwielaandrijving

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Prijslijst ingaande 1 maart 2019. Versienummer 2.
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BENZINE Energielabel* Cilinders / 
inhoud cm3

Max. vermogen / koppel 
kW (pk) / Nm

CO2-uitstoot
gram / km

CONSUMENTEN-
ADVIESPRIJS** €

FISCALE WAARDE*
€

NETTO CATALOGUSPRIJS 
€

BPM*
€

BTW 21%
€

BMW 320iA Sedan B 4 / 2.0 135 (184) / 300 126 48.222,- 47.022,- 33.900,- 6.003,- 7.119,-

BMW 330iA Sedan C 4 / 2.0 190 (258) / 400 132 52.638,- 51.438,- 36.900,- 6.789,- 7.749,-

DIESEL
BMW 318d Sedan D 4 / 2.0 110 (150) / 320 113 46.398,- 45.198,- 30.000,- 8.898,- 6.300,-

BMW 318dA Sedan D 4 / 2.0 110 (150) / 320 109 47.819,- 46.620,- 31.900,- 8.021,- 6.699,-

BMW 320d Sedan D 4 / 2.0 140 (190) / 400 116 50.686,- 49.487,- 33.000,- 9.557,- 6.930,-

BMW 320dA Sedan D 4 / 2.0 140 (190) / 400 110 51.669,- 50.469,- 34.900,- 8.240,- 7.329,-

BMW 320dA xDrive Sedan E 4 / 2.0 140 (190) / 400 119 56.185,- 54.985,- 37.000,- 10.215,- 7.770,-

BMW 330dA Sedan F 6 / 3.0 195 (265) / 580 130 63.922,- 62.723,- 41.400,- 12.629,- 8.694,-

De waarden voor brandstofverbruik, CO2-emissie en energielabel zijn afhankelijk van de gekozen wiel-/bandenmaat en kunnen mede worden beïnvloed door andere extra 
uitrustingen, zoals de Steptronic transmissie.
* Gedetailleerde gegevens over de optiecodes van de wielen vindt u op pagina 3, 8, 9, 13 en 14.
Meer informatie over officiële brandstofverbruiks- en CO2-emissiewaarden van nieuwe auto's vindt u overzichtelijk gerangschikt in het Brandstofverbruiksboekje, dat wordt  
uitgegeven door de RDW. Dit boekje is te downloaden van de website van de RDW – www.rdw.nl – en is kosteloos verkrijgbaar bij elke BMW dealer.
De CO2-efficiëntiewaarden worden bepaald volgens de richtlijn 1999/94/EG en de Pkw-EnVKV in de actuele versie en zijn gebaseerd op de brandstofverbruiks- en CO2-waarden 
van de NEDC voor classificering.

*  bij standaard wielen en banden, raadpleeg ook de Wielkeuze en CO2-emissie tabel.
** Consumentenprijzen en kosten rijklaar maken zijn adviesprijzen.

Recyclingbijdrage € 37,50 (incl. btw)
Inschrijving voertuig in kentekenregister € 39,00 (btw vrij)
Kosten tenaamstelling € 10,10 (btw vrij)
Kosten rijklaar maken € 1.113,- (incl. btw)

De kosten voor het rijklaar maken omvatten:
- Kentekenplaten - Volle tank brandstof
- Binnenlandse transportkosten  -  Life Hammer (incl. montage)
- Nulbeurt - Flacon motorolie
- Poetsen van interieur en exterieur - Lampenset
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WIELKEUZE EN CO2-EMISSIE.

OPTIECODE 1SX (std voor 320i, 318d en 320d)
1S3 (std voor 330i, 330i xDrive, 320d xDrive en 
330d)
1S1 / 1S5 / 1SZ / 1UB / 1UD / 1YD

1PD  / 1PL / 1PP / 1PT / 1S6 / 1SY /
1UE / 1YE

BANDENMAAT 16 inch - 205/60 R16 (zonder runflat)
17 inch - 225/50 R17 (zonder runflat)
18 inch - 225/45 R18 (zonder runflat)

18 inch - 225/45 R18 (met runflat)
18 inch - 225/45 R18 | 255/40 R18 (met runflat)
19 inch - 225/40 R19 | 255/35 R19 (met runflat)
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320iA 126 5,5 B   -   129 5,7 C € 393,-

330iA 132 5,8 C   -   134 5,9 C € 262,-

318d 113 4,3 D   -   116 4,4 E € 658,-

318dA 109 4,2 D   -   112 4,3 D € 658,-

320d 116 4,4 E   -   118 4,5 E € 439,-

320dA 110 4,2 D   -   113 4,3 D € 658,-

320dA xDrive 119 4,5 E   -   121 4,6 E € 439,-

330dA 130 5,0 F   -   133 5,1 F € 658,-
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EXECUTIVE.

HIGH EXECUTIVE.

Executive ZE6

Comfort voor onderweg. Met de Executive uitvoering beschikt u over alle opties die u helpen uw bestemming gemakkelijk en op 
comfortabele wijze te bereiken.  

- 302 - Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM). 
- 5A1 - LED mistlampen voor.
-  6U2 - BMW Live Cockpit Plus. (1)
-  6C2 - BMW Connected Pack Plus. (2) 

Inclusief Remote Services, Personal Assistant Service,  Real Time Traffic Information, Apple Carplay® voorbereiding.
- 1AG - Vergrote brandstoftank

€ 1.995,-  /  € 1.649,-   UW VOORDEEL € 365,-

High Executive ZH6

Pure luxe. Met de High Executive uitvoering is uw BMW nog completer uitgerust. Voorzien van nog meer functionele opties en  
afgewerkt met hoogwaardige materialen kunt u optimaal genieten van uw reis. 

- MA - Leder 'Vernasca'. (1)
- 302 - Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM).
- 494 - Elektrisch verwarmde voorstoelen.
- 5A1 - LED mistlampen voor.
- 5A4 - LED koplampen met uitgebreide functionaliteit.
- 6U3 - BMW Live Cockpit Professional. (3)
-  6C3 - BMW Connected Pack Professional. 

€ 4.995,- /  € 4.128,-                      UW VOORDEEL € 2.125,-

UITVOERINGEN.
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BMW EXECUTIVE EDITION. 

-,-  Optie zonder meerprijs

UW VOORDEEL € 3.072,-

UW VOORDEEL € 3.812,-

32
0i

33
0i

31
8d

32
0d

33
0d

EUR incl. 
21% btw.
zonder btw

ZEE Executive Edition (tijdelijk aanbod, geldig tot 30 juni 2019). 
Keuze uit Executive uitvoering (+ 0 Euro) of High Executive uitvoering (+ 2.495 Euro).
(BMW Executive Edition alleen i.c.m. 676 / 688 of Audio Media Pack)

□ □ □ □ □ 995,-

ZE6 Executive uitvoering. □ □ □ □ □ -,-

302 - Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM). □ □ □ □ □

5A1 - LED mistlampen voor. □ □ □ □ □

1AG - Vergrote brandstoftank. □ □ □

6U3 BMW Live Cockpit Professional. □ □ □ □ □

6C3 BMW Connected Pack Professional. □ □ □ □ □

32
0i

33
0i

31
8d

32
0d

33
0d

EUR incl. 
21% btw.
zonder btw

ZEE Executive Edition (tijdelijk aanbod, geldig tot 30 juni 2019). 
Keuze uit Executive uitvoering (+ 0 Euro) of High Executive uitvoering (+ 2.495 Euro).
(BMW Executive Edition alleen i.c.m. 676 / 688 of Audio Media Pack)

□ □ □ □ □ 995,-

ZH6 High Executive uitvoering. □ □ □ □ □ 2.495,-

MA - Leder 'Vernasca'. □ □ □ □ □

302 - Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM). □ □ □ □ □

494 - Elektrisch verwarmde voorstoelen. □ □ □ □ □

5A1 - LED mistlampen voor. □ □ □ □ □

1AG - Vergrote brandstoftank. □ □ □

5A4 - LED koplampen met uitgebreide functionaliteit. □ □ □ □ □

6U3 - BMW Live Cockpit Professional. □ □ □ □ □

6C3 - BMW Connected Pack Professional. □ □ □ □ □

1 2
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EXTERIEUR
  1PD 18 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 790 M)* in 
Bi-colour Orbit Grey.
 2NH M Sportremsysteem.
 760 BMW Individual hoogglans Shadow line.
 715 M Aerodynamicapakket.
 Spijlen van grille in zwart hoogglans uitgevoerd.
 Opschrift "M" links en rechts op het voorste zijpaneel.

INTERIEUR
  KGNL Bekleding Alcantara/sensatec combinatie Schwarz met 
contrasterend stiksel Blau | Schwarz.
 2VL Variable Sport Steering.
  2TB Steptronic sport transmissie (niet voor 318d / 320d).
 481 Sportstoelen voor.
 4UR Ambiance verlichting.
 4KK Interieurlijsten Aluminium Tetragon.
 710 M Sportstuurwiel met leder bekleed.
 775 BMW Individual hemelbekleding in Anthrazit uitgevoerd.
 M interieur pakket.
 Dorpellijsten voorzien van opschrift "BMW M".
 Instrumentenpaneel voorzien van M weergave.
 M voetensteun en pedalen bestuurder.
 Autosleutel met M insert.

EXTERIEUR
  1S1 - 17 inch lichtmetalen wielen V-spaak (styling 776)* 
in Ferric Grey.
 Spijlen van grille in zwart hoogglans uitgevoerd.
 760 BMW Individual hoogglans Shadow line.
  Voor- en achterbumper met specifieke details in hoog-
glans zwart.

INTERIEUR
  KFSW Bekleding Stof/sensatec combinatie Schwarz | 
Schwarz.
 481 Sportstoelen voor.
 4UR Ambiance verlichting.
 4AT Interieurlijsten Schwarz hoogglans.
  Dorpellijsten met aluminium inzet, voorzien van opschrift 
"BMW".
 Modelspecifieke autosleutel.

EXTERIEUR
  1UB 17 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 
771)* in Reflex Silver.
 Omlijsting zijruiten in hoogglans chroom.
 Spijlen van grille in hoogglans chroom uitgevoerd.
  Voor- en achterbumper met specifieke details in hoog-
glans chroom.

INTERIEUR
  MAH7 Bekleding leder 'Vernasca' Schwarz met decoratief 
stiksel | Schwarz.
 4AW Dashboard uitgevoerd in Sensatec.
 4UR Ambiance verlichting.
  4KC Interieurlijsten Edelhoutuitvoering Esche Graubraun 
hoogglans.
  Dorpellijsten met aluminium inzet, voorzien van opschrift 
"BMW".
 Modelspecifieke autosleutel.

PRIJS € 4.750,- / € 3.925,-

PRIJS € 1.995,- / € 1.649,-
 

PRIJS € 3.495,- / € 2.888,-
i.c.m. High Executive € 1.495,- / € 1.235,-

 

MODEL M SPORT 7LF

MODEL SPORT LINE 7LD

MODEL LUXURY LINE 7LE

BMW MODELLEN.
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2 3 41 65

MODEL 
M SPORT. 

-,-  Optie zonder meerprijs

EXTERIEUR
EUR incl. 
21% btw.
zonder btw

715 M Aerodynamicapakket. (1) 
M specifieke voor- en achterbumper met details 
in Dark Shadow. Opschrift "M" links en rechts 
op het voorste zijpaneel.

-,-

760 BMW Individual hoogglans Shadow line 
Sierlijsten zijruiten, buitenspiegeldelen en 
B-stijlen in hoogglans zwart.

-,-

3MB BMW Individual Exterior Line aluminium 
satiniert. 
Sierlijsten om zijruiten in aluminium zijdeglans.

-,-

1PD 18 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak 
(styling 790 M)* in Bi-colour Orbit Grey. (2) 
Voor: 7,5 J x 18 banden 225/45 R18, achter 8,5 
J x 18 banden 255/40 R18. 
(1PD alleen i.c.m. 258 - banden met 
noodloopeigenschappen)

-,-

1PL 19 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak 
(styling 791 M)* in Bi-colour Jet 
Black.** (3) Voor: 8 J x 19 banden 225/40 
R19, achter: 8,5 J x 19 banden 255/35 
R19. (1PL alleen i.c.m. 258 - banden met 
noodloopeigenschappen)

489,-
404,-

1PP 19 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak 
(styling 791 M)* in Jet Black.** (4) 
Voor: 8 J x 19 banden 225/40 R19, achter: 8,5 
J x 19 banden 255/35 R19. 
1PP i.c.m. M Sport Plus Pack
(1PP alleen i.c.m. 258 - banden met 
noodloopeigenschappen)

808,-
668,-

321,-
265,-

1PT 19 inch lichtmetalen wielen BMW 
Individual Dubbelspaak (styling 793 I)* in 
Orbit Grey.** 
Voor: 8 J x 19 banden 225/40 R19, achter: 8,5 
J x 19 banden 255/35 R19. (1PT alleen i.c.m. 
258 - banden met noodloopeigenschappen)

489,-
404,-

2NH M Sportremsysteem. 
Grotere remschijven en remklauwen voor en 
achter uitgevoerd in Dunkelblau met M logo.
(onderdeel van M Sport voor 330i / 330d)

695,-
574,-

704 M Sportonderstel 
Inclusief 10 mm verlaging, sportievere afstelling 
vering en demping.

-,-

2VF Adaptief M onderstel. 
Verlaagd onderstel met M Performance 
specifieke afstelling.

640,-
529,-

225 Standaard onderstel Zonder verlaging. -,-

258 Banden met noodloopeigenschappen -,-

3BE Spiegelkappen in hoogglans zwart. -,-

754 M achterspoiler. 213,-
176,-

7M9 BMW Individual hoogglans Shadow Line. 
BMW nierengrille en uitlaateinddempers 
uitgevoerd in hoogglans zwart.

235,-
194,-

INTERIEUR
EUR incl. 
21% btw.
zonder btw

M interieur pakket. 
-  Dorpellijsten voorzien van opschrift  

"BMW M". (6)
- M specifieke voetensteun en pedalen.
- M specifiek instrumentenpaneel.
- M specifieke afstandsbedieningen.

-,-

Leder 'Vernasca'. (5)
-  MAFO Canberra Beige met decoratief stiksel 

| Schwarz.
-  MAFX - Canberra Beige met decoratief stiksel 

| Canberrabeige.
-  MAH7 - Schwarz met decoratief stiksel | 

Schwarz.
-  MAMU - Mokka met decoratief stiksel | 

Schwarz.
-  MANL - Schwarz met contrasterend Blau 

stiksel | Schwarz.
-  MAOI - Oyster met decoratief stiksel | 

Schwarz.
-  MAPQ - Cognac met decoratief stiksel | 

Schwarz.

1.485,-
1.227,-

2TB Steptronic sport transmissie. 
8-traps automaat inclusief schakelpaddles aan 
het stuurwiel. Snellere reacties van motor en 
versnellingsbak in sportstand. 
(zonder meerprijs voor 320i / 330i / 330d).

-,-

4KK Interieurlijsten Aluminium Tetragon. -,-

4KL Interieurlijsten Aluminium 'Mesheffect'. -,-

4KA Interieurlijsten Edelhoutuitvoering Eiche 
Maser.

171,-
141,-

4KB Interieurlijsten Edelhoutuitvoering Ahorn. 171,-
141,-

4KC Interieurlijsten Edelhoutuitvoering Esche 
Graubraun hoogglans.

171,-
141,-

4GQ Veiligheidsgordels voorin voorzien van  
M striping.

321,-
265,-

710 M Sportstuurwiel met leder bekleed. -,-

775 BMW Individual hemelbekleding in 
Anthrazit uitgevoerd.

-,-
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2 3 41 65

MODEL
SPORT LINE

EXTERIEUR
EUR incl. 
21% btw.
zonder btw

1S1 17 inch lichtmetalen wielen V-spaak  
(styling 776)* in Ferric Grey. (2) 
7,5 J x 17 / banden 225/50 R17.

-,-

1UB 17 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak 
(styling 771)* in Reflex Silver. (3) 
7,5 J x 17 / banden 225/50 R17.

-,-

1S5/ 
1S6

18 inch lichtmetalen wielen V-spaak 
(styling 780)* in Orbit Grey. (4) 
7,5 J x 18 / banden 225/45 R18. 
(1S6 alleen i.c.m. 258 - banden met 
noodloopeigenschappen)

1.014,-
836,-

1PT 19 inch lichtmetalen wielen BMW 
Individual Dubbelspaak (styling 793 I)*  
in Orbit Grey.** 
Voor: 8 J x 19 banden 225/40 R19, achter: 8,5 
J x 19 banden 255/35 R19. (1PT alleen i.c.m. 
258 - banden met noodloopeigenschappen)

2.036,-
1.683,-

258 Banden met noodloopeigenschappen -,-

3BE Spiegelkappen in hoogglans zwart. -,-

760 BMW Individual hoogglans Shadow line. 
Sierlijsten zijruiten, buitenspiegeldelen en 
B-stijlen in hoogglans zwart.

-,-

3MB BMW Individual Exterior Line aluminium 
satiniert. (4) 
Sierlijsten om zijruiten in aluminium zijdeglans. 
Buitenspiegeldelen en B-stijlen in hoogglans 
zwart.

-,-

INTERIEUR
EUR incl. 
21% btw.
zonder btw

KFSW Bekleding Stof/sensatec combinatie Schwarz 
| Schwarz.

-,-

Sensatec bekleding.
KCCY - Canberrabeige | Canberrabeige
KCFY -  Canberrabeige | Schwarz
KCSW - Schwarz | Schwarz

102,-
84,-

Leder 'Vernasca'. (5)
-  MAFO Canberra Beige met decoratief stiksel 

| Schwarz.
-  MAFX - Canberra Beige met decoratief stiksel 

| Canberrabeige.
-  MAH7 - Schwarz met decoratief stiksel | 

Schwarz.
-  MAMU - Mokka met decoratief stiksel | 

Schwarz.
-  MANJ - Schwarz met decoratief stiksel | 

Schwarz.
-  MAOI - Oyster met decoratief stiksel | 

Schwarz. (5)
-  MAPQ - Cognac met decoratief stiksel | 

Schwarz.

1.688,-
1.395,-

4AT Interieurlijsten Schwarz hoogglans. -,-

4KL Interieurlijsten Aluminium 'Mesheffect'. 150,-
124,-

4KA Interieurlijsten Edelhoutuitvoering Eiche 
Maser.

321,-
265,-

4KB Interieurlijsten Edelhoutuitvoering Ahorn. 321,-
265,-

4KC Interieurlijsten Edelhoutuitvoering Esche 
Graubraun hoogglans.

321,-
265,-

-,-  Optie zonder meerprijs*    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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MODEL 
LUXURY LINE. 

-,-  Optie zonder meerprijs

EXTERIEUR
EUR incl. 
21% btw.
zonder btw

1UB 17 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak 
(styling 771)* in Reflex Silver. (2) 
7,5 J x 17 / banden 225/50 R17.

-,-

1YD/ 
1YE

18 inch lichtmetalen wielen Multispaak 
(styling 781)* in Bi-colour Ferric Grey. 
7,5 J x 18 / banden 225/45 R18. (3) 
(1YE alleen i.c.m. 258 - banden met 
noodloopeigenschappen)

1.014,-
838,-

1S5/ 
1S6

18 inch lichtmetalen wielen V-spaak 
(styling 780)* in Orbit Grey. (4) 
7,5 J x 18 / banden 225/45 R18. 
(1S6 alleen i.c.m. 258 - banden met 
noodloopeigenschappen)

1.014,-
838,-

1PT 19 inch lichtmetalen wielen BMW 
Individual Dubbelspaak (styling 793 I)* in 
Orbit Grey.** 
Voor: 8 J x 19 banden 225/40 R19, achter: 8,5 
J x 19 banden 255/35 R19. (1PT alleen i.c.m. 
258 - banden met noodloopeigenschappen)

2.036,-
1.683,-

258 Banden met noodloopeigenschappen -,-

Omlijsting zijruiten in hoogglans chroom. 
Sierlijsten om zijruiten in hoogglans chroom. 
Buitenspiegeldelen en B-stijlen in hoogglans 
zwart.

-,-

760 BMW Individual hoogglans Shadow line. (4) 
Sierlijsten zijruiten, buitenspiegeldelen en 
B-stijlen in hoogglans zwart.

-,-

INTERIEUR
EUR incl. 
21% btw.
zonder btw

Leder 'Vernasca'. (5)
-  MAFO Canberra Beige met decoratief stiksel 

| Schwarz.
-  MAFX - Canberra Beige met decoratief stiksel 

| Canberrabeige.
-  MAH7 - Schwarz met decoratief stiksel | 

Schwarz.
-  MAMU - Mokka met decoratief stiksel | 

Schwarz.
-  MAOI - Oyster met decoratief stiksel | 

Schwarz.
-  MAPQ - Cognac met decoratief stiksel | 

Schwarz.

-,-

4KC Interieurlijsten Edelhoutuitvoering Esche 
Graubraun hoogglans.

-,-

4AT Interieurlijsten Schwarz hoogglans. -,-

4KL Interieurlijsten Aluminium 'Mesheffect'. -,-

4KA Interieurlijsten Edelhoutuitvoering Eiche 
Maser.

-,-

4KB Interieurlijsten Edelhoutuitvoering Ahorn. -,-

4M5 BMW Individual dashboard met leder 
bekleed. 

801,-
662,-

*    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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OPTIEPAKKETTEN.

AUDIO / MEDIA PACK

Audio / Media Pack ZM6 

Stelt u in staat optimaal gebruik te 
maken van uw smartphone en te ge-
nieten van uw muziek in hoogwaardige 
geluidskwaliteit.

- 676 HiFi System
-  6NW - Comfort telefoonvoorbereiding met  

draadloze oplaadmogelijkheid.
- 6WD - WiFi hotspot.
- 654 - DAB+-tuner.

(alleen in combinatie met  ZE6 - Executive / 
ZH6 - High Executive)

€ 750,-  /  € 620,-
UW VOORDEEL € 374,-

PARKING PACK SAFETY PACK

PERSONAL COPILOT 
PACK

Parking Pack ZP6

Helpt u uw BMW gemakkelijk te 
parkeren in de meest uitdagende 
omstandigheden.

- Achteruitrijcamera
- Parking Assistant
- Reversing Assistant

(alleen in combinatie met  ZE6 - Executive / 
ZH6 - High Executive)

Safety Pack ZS6

Biedt u alle opties die actief en passief 
bijdragen aan uw veiligheid en die van 
uw passagiers en medeweggebruikers.

-  Speed Limit info
- Lane Change Warning
- Crossing-traffic Warning achter
- Botswaarschuwing achter
- Active Protection

(alleen in combinatie met  ZE6 - Executive 
/ ZH6 - High Executive en ZP6 - Parking 
Pack)

Personal CoPilot Pack ZT6

-  Active Cruise Control
- Steering and Lane Control Assistant
-  Crossing-traffic Warning voor en Wrong-

way Warning
- Avoidance Assistance
- Side Collision Warning
- Surround View
- Remote 3D View

(alleen in combinatie met  ZH6 - High 
Executive en ZS6 - Safety Pack 

M SPORT PLUS PACK

M Sport Plus Pack ZX6

alleen in combinatie met / als uitbreiding op 7LF - Model M Sport

- 2NH - M Sportremsysteem
- 1PL - 19 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 791 M)* in Bi-colour Jet Black**
- 4QC - Veiligheidsgordels voorin voorzien van M striping
- 610 - BMW Head-Up Display

€ 495,-  /  € 409,-
UW VOORDEEL € 64,-

€ 995,-  /  € 822,-
UW VOORDEEL € 266,-

€ 1.495,-  /  € 1.236,-
UW VOORDEEL € 495,-

€ 1.995,-  / € 1.649,-   UW VOORDEEL € 847,-
€ 1.295,-  / € 1.070,-   UW VOORDEEL € 500,-



16

OPTIES AF FABRIEK.
www.bmw.nl

AANDRIJVING/RIJDYNAMIEK/ONDERSTEL 32
0i

33
0i

31
8d

32
0d

33
0d

EUR incl. 
21% btw.
zonder btw

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

■ ■ ■ ■ ■ -,-

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 10,4 liter.

■ ■ ■ -,-

1AG Vergrote brandstoftank (is onderdeel van Executive / High Executive uitvoering) 
Inhoud brandstoftank vergroot naar 59 liter en AdBlue tank naar 18,9 liter.

□ □ ■ 182,-
150,-

205 Steptronic transmissie. 
8-traps automatische transmissie die gekoppeld is aan uw navigatiesysteem en diverse sensoren in 
uw auto. De transmissie weet zodoende of u een bocht neemt, een berg op- of afrijdt of de bebouwde 
kom nadert. Zodoende kunt u altijd genieten van een zowel sportief als comfortabel schakelgedrag. 
Inclusief "Coasting" functionaliteit in Eco Pro modus. (zie leveringsprogramma voor prijsstelling).

■ ■ □ □ ■

2TB Steptronic sport transmissie.
8-traps automaat inclusief Launch Control en schakelpaddles aan het stuurwiel. Snellere reacties van 
motor en versnellingsbak in sportstand. 
2TB i.c.m. Model M Sport. (alleen i.c.m. / als uitbreiding op automatische transmissie)

□

□

□

□

□ □

□

213,-
176,-

-,-

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

■ ■ ■ ■ ■ -,-

2NH M Sportremsysteem. 
Grotere remschijven en remklauwen voor en achter uitgevoerd in Dunkelblau met M logo. 
(alleen i.c.m. Model M Sport)

□ □ □ □ □ 695,-
574,-

2T4 M Sport differentieel.
Het M Sport differentieel voorkomt het doorslippen van een individueel achterwiel en zorgt 
voor optimale tractie, verbeterde stabiliteit en een voorspelbaarder bochtgedrag in elke 
weersomstandigheid. 
(alleen i.c.m. 2VL - Variable Sport Steering en 704 - M Sport onderstel of 2VF - Adaptief M onderstel)

□ □ 1.388,-
1.147,-

2VL Variable Sport Steering 
Verkleinde stuurhoek voor grote rechtuitstabiliteit en exact stuurgedrag. 
(alleen i.c.m. 704 - M Sport onderstel of 2VF - Adaptief M onderstel)

□ □ □ □ □ -,-

4U2 Driving Experience Control 
Inclusief ECO PRO / Comfort / Sport modus voor aanpasbare gasrespons en besturing.

■ ■ ■ ■ ■ -,-

704 M sportonderstel 
Inclusief 10 mm verlaging, sportievere afstelling vering en demping. 

704 i.c.m. Model M Sport. (alleen i.c.m. 2VL - Variable Sport Steering)

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

630,-
521,-

-,-

2VF Adaptief M onderstel 
Variabele demperinstelling met elektronisch geregelde dempers inclusief 10 mm verlaging.

2VF i.c.m. Model M Sport. (alleen i.c.m. 2VL - Variable Sport Steering)

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

1.271,-
1.050,-

640,-
529,-

  Standaarduitvoering        Optioneel      -,-  Optie zonder meerprijs   Standaarduitvoering        Optioneel      -,-  Optie zonder meerprijs

Alles, behalve gewoon: het brede palet van extra-uitrustingen voor de  
nieuwe BMW 3 Serie Sedan biedt vele individualiseringsmogelijkheden.  
Sprankelende kleuren, sportieve opties en uitgebreide pakketten geven 
u alle vrijheid bij het configureren van uw persoonlijke BMW 3 Serie.  
Op de volgende pagina’s ontdekt u alle mogelijkheden.
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1 2

EXTERIEUR 32
0i

33
0i

31
8d

32
0d

33
0d

EUR incl. 
21% btw.
zonder btw

Gedetailleerde informatie en afbeeldingen van de beschikbare lakkleuren vindt u in  
de brochure.

UNI Unilak. 
300 - Alpinweiß II. 
668 - Schwarz II.

■ ■ ■ ■ ■ -,-

MET Metallic lak. 
475 - Saphirschwarz. 
A75 - Melbournerot 
A83 - Glaciersilber 
A96 - Mineralweiß 
B39 - Mineralgrau
C10 - Mediterran Blau 
C1X - Sunset Orange 
C1Z - Vermont Bronze 
C31 - Portimao Blau (alleen i.c.m. Model M Sport) 
C35 - Blue Ridge Mountain

□ □ □ □ □ 1.295,-
1.070,-

IND BMW Individual metallic lak 
C36 - Dravit Grau
C3Z - Tansanit Blau

□ □ □ □ □ 1.995,-
1.649,-

3AC Trekhaak met elektrisch wegklapbare kogel (1) 
Inclusief aanhangerstabilisatieregeling om eventuele slingerbewegingen van aanhanger te helpen 
opvangen.

□ □ □ □ □ 1.175,-
971,-

3MB BMW Individual Exterior Line aluminium satiniert.  
Sierlijsten om zijruiten in aluminium zijdeglans. Buitenspiegeldelen en B-stijlen in hoogglans zwart.
i.c.m. Model Luxury / M Sport

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

438,-
362,-
-,-

760 BMW Individual hoogglans Shadow Line (2) 
Sierlijsten zijruiten, buitenspiegeldelen en B-stijlen in hoogglans zwart.
i.c.m. Model Sport / Luxury / M Sport

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

438,-
362,-
-,-

320 Levering zonder typeaanduiding □ □ □ □ □ -,-

  Standaarduitvoering        Optioneel      -,-  Optie zonder meerprijs
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1

5

2

6

3 4

2VB Bandenspanningsweergavesysteem. 
Met weergave in het instrumentenpaneel en drie waarschuwingsstadia: 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. ■ ■ ■ ■ ■ -,-

2VC Banden reparatieset. 
Inclusief 12v compressor en bandensealant. 
(niet i.c.m. 258 - Banden met noodloopeigenschappen en 300 - Reservewiel)

■ ■ ■ ■ ■ -,-

258 Banden met noodloopeigenschappen.

i.c.m. Model Sport / Luxury / M Sport 
(alleen i.c.m. 1PD / 1PL / 1PP / 1PT / 1S6 / 1UE / 1YE)

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

277,-
229,-
-,-

1SX 16 inch lichtmetalen wielen V-spaak (styling 774) in Reflex Silver. (1) 
6,5 J x 16 / banden 205/60 R16.

■ ■ ■ -,- 

1S3 17 inch lichtmetalen wielen V-spaak (styling 778)* in Reflex Silver. (2) 
7,5 J x 17 / banden 225/50 R17. Standaard voor 320d xDrive.

□

■

□

■

□

■ -,- 

1.036,-
856,-

1SZ 17 inch lichtmetalen wielen V-spaak (styling 775)* in Bi-colour Orbit Grey. (3) 
7,5 J x 17 / banden 225/50 R17. 

□

□

□ □

□

1.356,-
1.121,-
321,-
265,-

1S5 - 
1S6

18 inch lichtmetalen wielen V-spaak (styling 780)* in Orbit Grey. (4) 
7,5 J x 18 / banden 225/45 R18. 

1S6 i.c.m. Model Sport / Luxury. 
(1S6 alleen i.c.m. 258 - banden met noodloopeigenschappen).

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

2.050,-
1.694,-
1.014,-
838,-

1.014,-
838,-

1YD - 
1YE

18 inch lichtmetalen wielen Multispaak (styling 781)* in Bi-colour Ferric Grey. (5)
7,5 J x 18 / banden 225/45 R18. 

1YE i.c.m. Model Sport / Luxury. 
(1YE alleen i.c.m. 258 - banden met noodloopeigenschappen).

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

2.050,-
1.694,-
1.014,-
838,-

1.014,-
838,-

1UD - 
1UE

18 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 782)* in Bi-colour Orbit Grey. (6) 
7,5 J x 18 / banden 225/45 R18. 

1UE i.c.m. Model Sport / Luxury. 
(1UE alleen i.c.m. 258 - banden met noodloopeigenschappen).

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

2.050,-
1.694,-
1.014,-
838,-

1014,-
838,-

*    Raadpleeg de tabel voor wielkeuze / energielabels / extra BPM heffing op CO2 bij optionele wielkeuze.
** Geen mogelijkheid tot het monteren van sneeuwkettingen.

WIELEN 32
0i

33
0i

31
8d

32
0d

33
0d

EUR incl. 
21% btw.
zonder btw
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1PT 19 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 793 I)* in Orbit Grey.** 
Voor: 8 J x 19 banden 225/40 R19, achter: 8,5 J x 19 banden 255/35 R19. 

1PT i.c.m. Model Sport / Luxury. 
(1PT alleen i.c.m. 258 - banden met noodloopeigenschappen).

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

3.363,-
2.779,-
2.328,-
1.924,-

2.036,-
1.683,-

300 Noodreservewiel. 
Inclusief krik en wielmoersleutel. Reduceert de inhoud van de kofferruimte tot 365 liter.

□ □ □ □ □ 160,-
132,-

COMPLETE BMW LICHTMETALEN WIELSET  
ACHTERAF GEMONTEERD 
PRIJZEN EXCL. MONTAGE

BMW M Performance 20'' M Performance lichtmetalen wielen Kruisspaak Bicolor  
(Styling 794M) (7) 
Wielafmeting: VA: 8J x 20 IS 27 HA: 8,5J x 20 IS 40. Bandafmeting: VA: 225/35 R20 HA: 255/30 R20. 

□ □ □ □ □ 4.320,- 
3.571,-

BMW M Performance 20'' M Performance lichtmetalen wielen Y-Spaak Bicolor  
(Styling 795M) (8) 
Wielafmeting: VA: 8J x 20 IS 27 HA: 8,5J x 20 IS 40  Bandafmeting: VA: 225/35 R20 HA: 255/30 R20.

□ □ □ □ □ 4.430,-
3.662,-

BMW M Performance 20'' M Performance lichtmetalen wielen Y-Spaak Jet Black Matt 
(Styling 795M) (9) 
Wielafmeting: VA: 8J x 20 IS 27 HA: 8,5J x 20 IS 40  Bandafmeting: VA: 225/35 R20 HA: 255/30 R20. 

□ □ □ □ □ 4.320,-
3.571,- 

COMPLETE BMW WINTERWIELSET
PRIJZEN EXCL. MONTAGE

16 inch BMW lichtmetalen winterwielen V-Spaak Reflex Silver (Styling 774)
6,5J x 16 205/60/R16 96H XL banden met noodloopeigenschappen

□ □ □ □ □ 1.684,-
1.392,- 

17 inch BMW lichtmetalen winterwielen V-Spaak Ferric Grey (Styling 776) (10)
7,5J x 17 225/50/R17 98H XL banden met noodloopeigenschappen

□ □ □ □ □ 2.104,- 
1.739,-

17 inch BMW lichtmetalen winterwielen V-Spaak Reflex Silver (Styling 778) (11)
7,5J x 17 225/50/R17 98H XL banden met noodloopeigenschappen

□ □ □ □ □ 2.020,-
1.770,- 

18 inch BMW M Performance lichtmetalen winterwiel Dubbelspaak Schwarz Matt  
(Styling 796M) (12)
7,5J x 18  225/45/R18 95H XL banden met noodloopeigenschappen

□ □ □ □ □ 2.440,-
2.017,- 

*    Raadpleeg de tabel voor wielkeuze / energielabels / extra BPM heffing op CO2 bij optionele wielkeuze.
** Geen mogelijkheid tot het monteren van sneeuwkettingen.

7

11

8

12

9 10
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1 2 3

Gedetailleerde informatie en afbeeldingen van de beschikbare bekledingen en 
interieurlijsten vindt u in de brochure.

EH Stof 'Hevelius' (1) 
EHAT - Anthrazit | Schwarz 
(EH niet i.c.m. 481 - Sportstoelen voor).

■ ■ ■ ■ ■ -,-

KC Sensatec (2) 

KC i.c.m. Model Sport 
KCCY - Canberrabeige | Canberrabeige 
KCFY -  Canberrabeige | Schwarz 
KCSW - Schwarz | Schwarz

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

499,-
412,-
102,-
84,-

MA Leder 'Vernasca' (onderdeel van High Executive). (3) 

MA i.c.m. Model Sport. 

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

MA i.c.m. Model M Sport. 
MAFO - Canberra Beige met decoratief stiksel | Schwarz. 
MAFX - Canberra Beige met decoratief stiksel | Canberrabeige. 
MAH7 - Schwarz met decoratief stiksel | Schwarz. 
MAMU - Mokka met decoratief stiksel | Schwarz.

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

2.085,-
1.723,-
1.688,-
1.395,-
-,-

1.485,-
1.227,-

4AW Dashboard uitgevoerd in Sensatec. (4) 
Bovenzijde dashboard uitgevoerd in zwarte Sensatec bekleding.
4AW i.c.m. Model Luxury.

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

534,-
441,-
-,-

4M5 BMW Individual dashboard met leder bekleed. 
Boven- en onderzijde dashboard uitgerust in 'Walknappa' Schwarz lederen bekleding met stiksel in 
Schwarz/Grau.
4M5 i.c.m. Model Luxury.

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

1.335,-
1.103,-

801,-
662,-

4GN Interieurlijsten Quartz Silber mat korrelstructuur. ■ ■ ■ ■ ■ -,-

4AT Interieurlijsten Schwarz hoogglans. 

4AT i.c.m. Model Sport / Luxury.

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

160,-
132,-
-,-

4KA Interieurlijsten Edelhoutuitvoering Eiche Maser. 

4KA i.c.m. Model Sport. 

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

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

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

480,-
397,-
321,-
265,-
-,-

171,-
141,-

4KB Interieurlijsten Edelhoutuitvoering Ahorn. 

4KB i.c.m. Model Sport. 

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

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

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

480,-
397,-
321,-
265,-
-,-

171,-
141,-

4KC Interieurlijsten Edelhoutuitvoering Esche Graubraun hoogglans. 

4KC i.c.m. Model Sport. 

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

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

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

480,-
397,-
321,-
265,-
-,-

171,-
141,-

  Standaarduitvoering        Optioneel      -,-  Optie zonder meerprijs

INTERIEUR/STOELEN/STUURWIELEN 32
0i

33
0i

31
8d

32
0d

33
0d

EUR incl. 
21% btw.
zonder btw



21

4KL Interieurlijsten Aluminium 'Mesheffect'. 

4KL i.c.m. Model Sport. 

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

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

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

310,-
256,-
150,-
124,-
-,-

-,-

775 BMW Individual hemelbekleding in Anthrazit.

775 i.c.m. Model M Sport.

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

310,-
256,-
-,-

- ISOFIX bevestiging achter. 
Voor buitenste twee zitplaatsen.

■ ■ ■ ■ ■ -,-

4AE Middenarmsteun voor, verschuifbaar ■ ■ ■ ■ ■ -,-

481 Sportstoelen voor. 
Inclusief handmatig verstelbaar bovenbeensteun en elektrisch in breedte verstelbare rugleuning.
481 i.c.m. Model Sport of Model M Sport.

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

595,-
492,-
-,-

459 Elektrisch verstelbare stoelen. 
Inclusief bestuurdersstoel met geheugen voor 2 posities en buitenspiegel met parkeerfunctie.

□ □ □ □ □ 1.281,-
1.059,-

488 Elektrisch verstelbare lendensteunen op voorstoelen. □ □ □ □ □ 267,-
221,-

494 Elektrisch verwarmde voorstoelen (onderdeel van High Executive). □ □ □ □ □ 405,-
335,-

5DC Hoofdsteunen achter neerklapbaar ■ ■ ■ ■ ■ -,-

4HA Stoelverwarming voor en achter 
Verwarmde stoelen voor en verwarmde stoelen achter.
4HA i.c.m. High Executive. 
(alleen i.c.m. Vernasca lederen bekleding / High Executive)

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

812,-
671,-
386,-
319,-

5DA Deactivering passagiersairbag. ■ ■ ■ ■ ■ -,-

248 Stuurwielrand verwarmd □ □ □ □ □ 267,-
221,-

249 Multifunctioneel stuurwiel. (5) 
Inclusief bediening voor Cruise Control en BMW Audio systeem.

■ ■ ■ ■ ■ -,-

255 Sportstuurwiel met leder bekleed. ■ ■ ■ ■ ■ -,-

710 M Sportstuurwiel. 
Met leder bekleed stuurwiel uitgevoerd in M specifiek design.

□ □ □ □ □ 235,-
194,-

493 Opbergpakket 
Inclusief een 12V aansluiting en USB aansluiting (type C) op de middenconsole achterin, netten aan 
leuning voorstoelen, opbergnet aan zijwand bagageruimte, multifunctionele haakjes en 12V aansluiting. 
(in combinatie met 300 - Reservewiel vervallen de 12V aansluiting en multifunctionele haakjes)

■ ■ ■ ■ ■ -,-

4 5

KLIMAATBEHEERSING
3KA Geluidswerende zijruiten in de voorportieren. 

Geluidwerende ramen voor meer comfort in het interieur.
□ □ □ □ □ 213,-

176,-

420 Extra getint glas in achterportierruiten en achterruit. □ □ □ □ □ 427,-
353,-

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

■ ■ ■ ■ ■ -,-

536 Interieurvoorverwarming inclusief BMW Display Key. 
Bedienbaar via iDrive-controller, BMW Display Key of BMW Connected App. 
(BMW Display Key wordt geleverd in plaats van 1 reguliere afstandsbediening). 
(alleen i.c.m. 1AG - Grotere brandstof tank / Executive of High Executive uitvoering).

□ □ □ □ □ 1.602,-
1.324,-

403 Elektrisch bediend glazen schuif-/kanteldak □ □ □ □ □ 1.281,-
1.059,-
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  Standaarduitvoering        Optioneel      -,-  Optie zonder meerprijs

302 Alarmsysteem klasse 3. □ □ □ □ □ 513,-
424,-

316 Elektrisch op afstand volledig te openen en te sluiten achterklep (1) □ □ □ □ □ 523,-
432,-

322 Comfort Access met Digital Key. (2)(3) 
Ontgrendelen en vergrendelen van de voorportieren en achterklep zonder sleutel. 
Automatische ontgrendeling op 0,5 meter afstand en inclusief Digital Key voor smartphone met NFC 
functionaliteit.

□ □ □ □ □ 630,-
521,-

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. Wordt geleverd met een USB-
oplaadkabel. In combinatie met optie 6NW - Wireless Charging / Audio Media Pack kan de Display Key 
ook draadloos worden geladen. (alleen i.c.m. 536 - Interieurvoorverwarming)

□ □ □ □ □ -,-

521 Regen- en lichtsensor. ■ ■ ■ ■ ■ -,-

5A1 LED mistlampen voor. 

5A1 i.c.m. Model Sport / Luxury Line / M Sport.

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

224,-
185,-
-,-

- LED koplampen. 
Zorgen voor een helder lichtbeeld die het daglicht benadert, zodat verkeerstekens en wegwijzers 
uitstekend te zien zijn. Inclusief LED-technologie voor achterlichten.

■ ■ ■ ■ ■ -,-

5A4 LED koplampen met uitgebreide functionaliteit (is onderdeel van High Executive) 
Voor- én achterlichten uitgerust met LED technologie.

□ □ □ □ □ 1.058,-
874,-

5AZ BMW Laserlight.

5AZ i.c.m. High Executive
De lasermodule genereert een zeer sterke en intense (groot)lichtbundel die tot wel 600 m ver reikt. 
Inclusief hexagonale dagrijlichtringen en blauwe L-vormige dwarsverbindingen.

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

2.125,-
1.756,-
1.067,-
882,-

431 Automatisch dimmende binnenspiegel. ■ ■ ■ ■ ■ -,-

430 Automatisch dimmende binnenspiegel en buitenspiegel aan bestuurderszijde  
(onderdeel van ZS6 - Safety Pack) 
Inclusief elektrisch inklapbare buitenspiegels met parkeerfunctie.

□ □ □ □ □ 332,-
274,-

563 Lichtpakket. 
Inclusief verlichting in voetenruimte, deurgrepen, armsteun voor, handschoenenkastje en kofferruimte. 
Bestaat daarnaast uit leeslampjes voorin en verlichte make-up spiegels.

■ ■ ■ ■ ■ -,-

4UR Ambiance verlichting. (1) 
Uitgebreid pakket van sfeerverlichting voor zowel binnen als buiten de auto. Met 'Welcome Light 
Carpet' en zes voorgeprogrammeerde 'mood lighting designs'. 
4UR i.c.m. Model Sport / Luxury Line / M Sport.

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

394,-
326,-

-,-

441 Rokersuitvoering. 
Inclusief asbak en sigarettenaansteker.

□ □ □ □ □ 42,-
35,-

428 Gevarendriehoek en verbanddoos. ■ ■ ■ ■ ■ -,-

465 Doorlaadopening 
Inclusief neerklapbare achterbank en middenarmsteun (verdeling 40:20:40).

■ ■ ■ ■ ■ -,-
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508 Park Distance Control (PDC) voor en achter. 
Inclusief optische weergave in het Control Display en akoestisch signaal via luidsprekersysteem.

■ ■ ■ ■ ■ -,-

ZP6 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.

-  Reversing Assistant 
Stelt u in staat om over een traject van 50 meter (en tot 10 km/h) zelfstandig achteruit te rijden 
inclusief stuurbewegingen.

□ □ □ □ □ 495,-
409,-

5DN Parking Assistant Plus (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 ZP6 - Parking Pack of ZT6 - BMW Personal CoPilot Pack).
(5DN alleen i.c.m. 430 - Automatisch dimmende binnenspiegel en buitenspiegel aan bestuurderszijde 
of ZS6 - Safety Pack)

□ □ □ □ □ 495,-
409,-

RIJDERASSISTENTIESYSTEMEN - RIJDEN
544 Cruise control. 

Inclusief remfunctie indien ingestelde snelheid wordt verlaagd.
■ ■ ■ ■ ■ -,-

5DF Active Cruise Control (onderdeel van Driving Assistant Professional) 
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 160 km per uur. Ook in fileverkeer stopt en versnelt de auto volledig automatisch. 
Inclusief Speed Limit Assist (kan de gedetecteerd maximumsnelheid met 1 handeling overnemen in de 
ACC).

□ □ □ □ □ 801,-
662,-

5AQ Active Guard Plus. 
-  Speed Limit info voor weergave van snelheidslimieten en inhaalverboden in instrumentencluster of 

(optioneel) BMW Head-up Display.
-  Approach Control Warning. 

Waarschuwt de bestuurder indien er een aanrijding met een voetganger dreigt (tussen de 5 en 65 
km/h). 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.

-  Attentiveness assistant. 
Kan typische tekenen van vermoeidheid aan het gedrag van de bestuurder herkennen en deze 
voor toenemende vermoeidheid waarschuwen. Dit systeem kan met name op lange ritten en in het 
donker de rijveiligheid verhogen. Herkent aan het stuurgedrag van de bestuurder typische tekenen 
van vermoeidheid en onoplettendheid en waarschuwt de bestuurder visueel en akoestisch voor 
knikkebollen.

-   Lane Departure Warning 
Waarschuwt met een discrete trilling in het stuur voor het onbedoeld verlaten van een rijbaan.

■ ■ ■ ■ ■ -,-
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ZS6 Safety Pack.
-  Speed Limit info voor weergave van snelheidslimieten en inhaalverboden in instrumentencluster 

of (optioneel) BMW Head-up Display. Inclusief Speed Limit Assist (kan de gedetecteerd 
maximumsnelheid met 1 handeling overnemen in de ACC).

-  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.

-  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.

-  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.

□ □ □ □ □ 995,-
822,-

5AU Driving Assistant Professional (onderdeel van BMW CoPilot Pack). 
-  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/h. Ook in fileverkeer stopt en versnelt de auto volledig 
automatisch.

-  Steering and Lane Control Assistant. 
Helpt de bestuurder in de rijbaan te blijven met corrigerende stuuringrepen bij snelheden tot  
210 km/h en bij filerijden.

-  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 obstakel 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/h). Indien nodig grijpt het systeem in met een 
stuurcorrectie om uit de gevarenzone te raken.

(5AU alleen in combinatie met / als uitbreiding op ZS6 - Safety Pack)

□ □ □ □ □ 1.495,-
1.235,-

  Standaarduitvoering        Optioneel      -,-  Optie zonder meerprijs
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6U1 BMW Live Cockpit (naar verwachting leverbaar vanaf 07/2019). 
- Analoog instrumentenpaneel met digitaal display (5,7 inch).  
- Digitaal centraal touch display (8,8 inch). (1.280 x 480 pixels).  
- FM Radio met RDS. 
- BMW Operating system 6.0 (ID6). 
- Bediening naar voorkeur met iDrive Controller of touch screen.

■ ■ ■ ■ ■ -,-

6U2 BMW Live Cockpit Plus (is onderdeel van Executive uitvoering) 
- Analoog instrumentenpaneel met digitaal display (5,7 inch). (1) 
- Digitaal centraal touch display (8,8 inch). (1.280 x 480 pixels). (1) 
- Adaptieve navigatie o.b.v. actuele verkeersinformatie. 
- Tweedimensionale kaartweergave vanuit diverse perspectieven. 
- BMW Operating system 6.0 (ID6). 
- Bediening naar voorkeur met iDrive Touch Controller, touch screen of "natuurlijke" Voice Control. 
- 1x USB (type C) aansluiting in armsteun met datatransmissie functie. 
- Dubbele tuner met RDS.

□ □ □ □ □ 1.228,-
1.015,-

6U3 BMW Live Cockpit Professional (is onderdeel van High Executive uitvoering en BMW Executive 
Edition).
6U3 i.c.m. Executive.
-  Volledig digitaal instrumentenpaneel (12,3 inch) die naar eigen inzicht in te delen is. (2)
-  Volledig digitaal centraal touch display (10,25 inch) met split screen functie. (3) 

HD-resolutie (1.920 x 720 pixels).
- Adaptieve navigatie o.b.v. actuele verkeersinformatie.
- Driedimensionale kaartweergave vanuit diverse perspectieven en auto-zoom.
- Weergave van satellietbeelden, bebouwing en gedetailleerd straatzicht tot op een schaal van 10 m.
- Weergave van widgets zoals album cover en voertuig status.
- Automatische ‘Over the Air’-kaartupdates tot viermaal per jaar voor de duur van drie jaar.
- BMW Operating system 7.0 (ID7).
-  Bediening naar voorkeur met iDrive Touch Controller, touch screen, "natuurlijke" Voice Control of 

(optioneel) Gesture Control.
- 1x USB (type C) aansluiting in armsteun met datatransmissie functie.
- Driedubbele tuner met RDS en 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).
(6U3 alleen i.c.m. 676 / 688)

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

2.935,-
2.426,-
1.709,-
1.412,-
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6AF Emergency Call. 
Geavanceerde noodoproep (handmatig en automatisch).

■ ■ ■ ■ ■ -,-

6AE BMW TeleServices. 
Inclusief 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 en Send-to-Car. Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in 
Europa.

■ ■ ■ ■ ■ -,-

6C1 BMW Connected Pack.
-  Remote Services 

Inclusief op afstand bedienen van de auto, het naar de auto zenden van navigatie adressen en 
weergave van de voertuiglocatie. (BMW Connected app beschikbaar voor iPhone en Android). 
Inclusief 1 jaar onbeperkt gebruik.

-  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.

■ ■ ■ ■ ■ -,-

6C2 BMW Connected Pack Plus (is onderdeel van Executive). 
-  Remote Services 

Inclusief op afstand bedienen van de auto, het naar de auto zenden van navigatie adressen en 
weergave van de voertuiglocatie. (BMW Connected app beschikbaar voor iPhone en Android). 
Inclusief 1 jaar onbeperkt gebruik.

-  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.

-  Real Time Traffic Information 
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.

-  Apple Carplay® voorbereiding 
1 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. 

(alleen i.c.m. optie 6U2 - BMW Live Cockpit Plus)

□ □ □ □ □ 213,-
176,-

6C3 BMW Connected Pack Professional (is onderdeel van High Executive en BMW Executive Edition). 
-  Remote Services 

Inclusief op afstand bedienen van de auto, het naar de auto zenden van navigatie adressen en 
weergave van de voertuiglocatie. (BMW Connected app beschikbaar voor iPhone en Android). 
Inclusief 1 jaar onbeperkt gebruik.

-  Remote View 3D met Surround View (alleen i.c.m. optie 5DN - Parking Assistant Plus) 
Geeft op afstand toegang tot de camera's van de auto en een weergave van de omgeving op uw 
smartphone. Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Europa.

-  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.

-   Real Time Traffic Information 
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.

-  Apple Carplay® voorbereiding 
1 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.

(alleen i.c.m. optie 6U3 - BMW Live Cockpit Professional / High Executive)

□ □ □ □ □ 213,-
176,-

610 BMW Head-Up Display (aanbevolen optie). 
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. 3-d grafische weergave i.c.m. 6U3 - BMW 
Live Cockpit Professional.

□ □ □ □ □ 1.047,-
865,-

  Standaarduitvoering        Optioneel      -,-  Optie zonder meerprijs
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ZPO BMW 3 Serie Sedan Pre-order aanbod: Optie 610 - BMW Head-Up Display verkrijgbaar
voor € 0,- in plaats van € 1.047,-. Alleen geldig voor geplaatste BMW 3 Serie Sedan
orders tot 28-02-2019. Informeer bij uw BMW dealer naar meer informatie.

□ □ □ □ □ -,-

6NH Basis bluetooth telefoonvoorbereiding. 
Inclusief bluetooth audio streaming en 1 USB-aansluiting (type A) in de center console voor en  
1 USB-aansluiting (type C) in de armsteun voor.

■ ■ ■ ■ ■ -,-

6NW Comfort telefoonvoorbereiding met draadloze oplaadmogelijkheid (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 parallelle 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.

□ □ □ □ □ 427,-
353,-

6WD WiFi hotspot (onderdeel van Audio/Media Pack). 
Biedt draadloos toegang tot het internet via de SIM-kaart van de auto. Voor deze dienst is 
een abonnement benodigd bij een internetprovider. Alleen leverbaar i.c.m. 6NW - Comfort 
telefoonvoorbereiding met draadloze oplaadmogelijkheid

□ □ □ □ □ -,-

INFOTAINMENT
654 DAB-tuner (onderdeel van Audio/Media Pack). 

Maakt ontvangst van digitale radio mogelijk (incl. DAB+).
□ □ □ □ □ 341,-

282,-

676 HiFi System (onderdeel van Audio/Media Pack). 
Inclusief 10 luidsprekers en 205 watt vermogen.

□ □ □ □ □ 356,-
294,-

688 HiFi System Harman Kardon. 
Inclusief 16 luidsprekers en 464 watt vermogen.
688 i.c.m. ZM6 - Audio Media Pack

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

961,-
794,-
587,-
485,-

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.
(alleen i.c.m. optie 6U3 - BMW Live Cockpit Professional)

□ □ □ □ □ 267,-
221,-
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BMW SERVICE INCLUSIVE.
Met BMW Service Inclusive geniet u optimaal van kenmerkend BMW rijplezier. U hoeft zich gedurende een door u 
bepaalde periode geen zorgen te maken over de kosten voor alle reguliere service en onderhoud van uw BMW. Want 
met BMW Service Inclusive zijn al deze diensten inbegrepen in het betreffende servicepakket, inclusief de daarbij 
benodigde Originele BMW Onderdelen.

Meer informatie vindt u op www.bmw.nl/serviceinclusive

3 JAAR BMW GARANTIE.
Wie in een nieuwe BMW rijdt, kan zich verheugen op de hoogste kwaliteitsnormen en krijgt rijplezier gegarandeerd. 
Mocht uw BMW onverhoopt toch een defect vertonen, dan is uw BMW verzekerd tegen onverwachte reparatiekosten 
voor een periode van maximaal 3 jaar vanaf de datum eerste toelating – wereldwijd.

BMW FINANCIAL SERVICES.
Als lease- en financieringsmaatschappij van het huis biedt BMW Financial Services u aantrekkelijke mogelijkheden op 
het gebied van leasing, financiering en verzekering. Hiermee kunt u de financiële aspecten van het rijplezier optimaal 
op uw persoonlijke wensen afstemmen. En door de exclusieve samenwerking met de BMW dealerorganisatie kan BMW 
Financial Services u niet alleen interessante tarieven bieden, maar vooral ook gunstige voorwaarden. 

Meer informatie vindt u op www.bmwfinancialservices.nl

BMW WELT.
Dit is het unieke centrum in München waarin u het merk BMW met alle zintuigen kunt beleven. In het architectonisch 
onmiskenbare en futuristische bouwwerk verbindt de wereld van BMW op succesvolle wijze techniek, design en 
innovatie met lifestyle, dynamiek en cultuur. Ook het gastronomische aanbod met restaurants, bistro en coffeebar is 
veelzijdig, evenals de shops. 

Raadpleeg voor meer informatie uw BMW dealer of www.bmw-welt.com/en

BMW DRIVING EXPERIENCE.
Om de bijzondere rijeigenschappen, veiligheids- en assistentiesystemen van BMW optimaal in de praktijk te ervaren, 
heeft BMW Group Nederland samen met Slotemakers Anti-Slipschool het BMW Driving Experience Center opgezet.  
De instructeurs zijn door BMW M opgeleid.

Meer informatie vindt u op www.bmwdrivingexperience.nl.
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BMW EXTERIEUR
EUR incl. 
21% btw.
zonder btw

BMW M Performance Nieren, Zwart
Voor uitvoeringen zonder Night Vision met persoonsherkenning (SA6UK).

244,- 
202,-

BMW M Performance Spiegelkappen, Carbon (1) 752,- 
622,-

BMW M Performance Front Splitter, Zwart 698,- 
577,-

BMW M Performance Front Splitter Pro, Carbon (2)
Benodigd: BMW M Performance Front Splitter, Zwart

826,-
683,-

BMW M Performance Achterbumper, Zwart 442,-
366,-

BMW M Performande Diffusor, Zwart
Alleen voor voertuigen met M Sport Pakket (PA337) of M Aerodynamica Pakket (SA715)

298,- 
247,-

BMW M Performande Diffusor, Carbon (3) 
Alleen voor voertuigen met M Sport Pakket (PA337) of M Aerodynamica Pakket (SA715)

957,- 
791,-

BMW M Performance Achterspoiler, Zwart 328,- 
272,-

BMW M Performance Achterspoiler, Carbon (3) 656,- 
543,-

BMW M Performance Achterlichten, Zwart 559,-
462,-

BMW M Performance Folie Side Skirts, Frozen Black 510,- 
422,-

M Performance belettering dient apart besteld worden 510,- 
422,-

BMW M Performance Belettering 26,- 
22,-

BMW M Performance Uitlaat Sierstukken Rond, Carbon/Titanium (3)
Alleen voor voertuigen zonder MSP SA337

539,-
446,-

BMW M Performance Uitlaat Sierstukken Vierkant, Carbon/Titanium
Alleen voor voertuigen met MSP SA337

270,- 
224,-

ORIGINELE BMW ACCESSOIRES.
www.bmw.nlOriginele BMW Accessoires worden achteraf gemonteerd. Genoemde prijzen zijn adviesprijzen 

inclusief BTW en exclusief eventuele montage- en spuitkosten. Uitgebreide informatie over 
Originele BMW Accessoires kunt u opvragen bij uw dealer of vinden in de BMW webshop.

Originele BMW Accessoires zijn ook online te bestellen.
shop.bmw.nl.

1 2 3
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BMW ONDERSTEL
EUR incl. 
21% btw.
zonder btw

BMW M Performance 18'' Remsysteem (1)
Sportremsysteem voor de voor- en achteras met lichtgewicht remschijven. Met rode remklauwen.

2.860,- 
2.365,-

BMW M Performance Bandentassen
Bandentassen met M Performance belettering, beschikbaar voor 16'' tot 20''

83,-
69,- 

BMW COCKPIT
EUR incl. 
21% btw.
zonder btw

BMW M Performance Stuurwiel || zonder racedisplay, met schakelpaddles (2)
Met rode overstuurindicator.

701,- 
580,-

BMW M Performance Stuurwiel || zonder racedisplay
Met rode overstuurindicator.

701,- 
580,-

BMW M Performance Stuurwiel cover, Carbon/Alcantara (2)
Geschikt voor BMW M Performance stuurwielen zonder stuurverwarming

305,- 
253,-

BMW M Performance Stuurwiel cover, Carbon/Leer
Geschikt voor BMW M  stuurwielen zonder stuurverwarming

305,- 
253,-

BMW M Performance Stuurwiel cover, Carbon/Leer
Geschikt voor BMW M  stuurwielen met stuurverwarming

305,- 
253,-

BMW M Performance Schakelpaddles, Carbon (2)
High Gloss Carbon schakelpaddles met rood plus en min symbool. Geschikt voor alle stuurwielen met schakelpaddle voorbereiding.

336,- 
278,-

BMW M Performance Interieurkit Carbon/Alcantara
Set bestaande uit: dashboard, midden console en deurpanelen

711,-
588,- 

BMW M Performance Drive Analyzer
De Drive Analyzer bestaat uit hardware en software. De app maakt het mogelijk om data van het voertuig op te slaan en te analyseren.

181,- 
150,-

BMW M Performance Vloermatten, 4 stuks (3) 218,-
181,-

1 2 3 4

BMW EXTERIEUR
EUR incl. 
21% btw.
zonder btw

BMW Vaststaande naafdoppen
56mm diameter. BMW logo zal tijdens het rijden horizontaal blijven staan. Set van 4 doppen.

89,- 
73,56

BMW sneeuwkettingen Comfort (4)
Voor de bandenmaat 205/60 R16

252,-
209,-

BMW sneeuwkettingen Comfort
Voor de bandenmaat 225/50 R17

252,-
209,-

BMW ventieldoppen BMW logo
Set van 4 doppen

20,- 
17,-

BMW ventieldoppen BMW M logo
Set van 4 doppen

20,- 
17,-
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BMW INTERIEUR
EUR incl. 
21% btw.
zonder btw

BMW Allweather vloermatten voor, zwart (5)
Met "BMW" logo

75,- 
62,-

BMW Allweather vloermatten achter, zwart
Met "BMW" logo

54,- 
45,-

BMW Floor Liner vloermatten voor, zwart
Met "BMW" logo

109,- 
91,-

BMW Floor Liner vloermatten achter, zwart
Met "BMW" logo

79,- 
66,-

BMW Allweather bagageruimtemat, zwart (6)
Met "BMW" logo

112,- 
93,-

BMW Travel & Comfort System basisdrager 21,50 
18,-

BMW Universele tablethouder voor Travel & Comfort System.
Alleen in combinatie met Safety Case + Travel & Comfort basisdrager.

110,- 
91,-

BMW Brillenetui 34,- 
29,-

BMW Sleuteletui
Verkrijgbaar in het zwart, mokka en bruin

33,- 
28,-

BMW paraplu met LED verlichting
Inclusief opbergtas voor in het voertuig

65,- 
54,-

BMW Veiligheidsvest
Set van 2

15,50
13,-

BMW Reisdeken
Afmeting: 150 cm x 100 cm

174,-
144,-

BMW Vouwdoos
Verkrijgbaar in zwart en in zwart/rood

40,- 
33,-

BMW COMMUNICATIE & INFORMATIE
EUR incl. 
21% btw.
zonder btw

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 gezien. Prijs is 
excluisef montage.

424,- 
351,-

BMW Wireless Charger (bekerhouder), incl. geïntegreerde Powerbank (7)
Geschikt voor mobiele telefoons met functie draadloos opladen. "Rugleuning" kan losgeklikt worden, waardoor dit accessoire 
fungeert als powerbank

158,- 
131,-

BMW Wireless charging hoes
Voor de iPhone 5/5s/SE

67,- 
56,-

BMW Wireless charging hoes
Voor de iPhone 6/6s

67,- 
56,-

BMW Wireless charging hoes
Voor de iPhone 6 Plus/6s Plus

67,- 
56,-

BMW Wireless charging hoes
Voor de iPhone 7/7 Plus

67,- 
56,-

5 6 7
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BMW COMMUNICATIE & INFORMATIE
EUR incl. 
21% btw.
zonder btw

BMW USB oplader voor Type A
Voor het opladen van apparatuur met USB-interface aan het 12V boordstopcontact

17,- 
14,-

BMW dual-USB lader voor Type A
Voor het dubbel opladen van apparatuur met USB-interface aan het 12V boordstopcontact

28,- 
24,-

BMW dual-USB lader voor Type A + C
Voor het dubbel opladen van apparatuur met USB-interface aan het 12V boordstopcontact

28,- 
24,-

BMW adapterkabel voor Apple
Voor Lightning connector

37,- 
31,-

BMW adapterkabel voor Micro USB
USB kabel met Micro USB Type A

20,50 
17,-

BMW adapterkabel voor USB Type C 39,20 
33,-

BMW TRANSPORTSYSTEMEN & BAGAGE
EUR incl. 
21% btw.
zonder btw

BMW basisdrager (1) 
Maximaal toelaatbaar gewicht: 75 kg

197,- 
163,-

BMW dakbox 320 liter 
Dakbox, afsluitbaar. Voor de BMW basisdrager. 191/63/39 cm (l/b/h)

368,- 
305,-

BMW dakbox 420 liter (1) 
Dakbox, afsluitbaar. Voor de BMW basisdrager. 206/80/41 cm (l/b/h)

677,- 
560,-

BMW dakbox 520 liter 
Dakbox, afsluitbaar. Voor de BMW basisdrager. 235/94/41 cm (l/b/h)

858,- 
710,-

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

100,-
83,-

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

100,-
83,-

BMW Voorwielhouder racefiets
Afsluitbaar. Voor één voorwiel.

64,- 
53,-

BMW ski- en snowboardhouder 
Afsluitbaar. Voor de BMW basisdrager.

115,- 
95,-

BMW surfplankhouder  
Voor de BMW basisdrager.

79,- 
66,-

BMW bagagerek
Voor de BMW basisdrager.

282,- 
234,-

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 te monteren. 
Maximaal laadgewicht: 60 kg.

499,-
413,-

1
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BMW CAR CARE
EUR incl. 
21% btw.
zonder btw

BMW autopolish 
500 ml

13,- 
11,-

BMW autoshampoo 
1000 ml

9,-
8,-

BMW express was 
500 ml

14,- 
12,-

BMW hardwas met nanotechnologie 
Inclusief 3 poetsdoeken. 500 ml

22,- 
19,-

BMW interieurreiniger  
250 ml

8,-
7,-

BMW ruitenreiniger 
500 ml

8,-
7,-

BMW insectenverwijderaar  
500 ml

11,- 
10,-

BMW velgenreiniger 
500 ml

8,-
7,-

BMW velgenborstels 
Set met drie opzetborstels

33,- 
28,-

BMW onderhoudset voor leder 
Met UV-bescherming. Bevat 250 ml lederlotion, drie sponzen en vijf reinigingsdoeken.

24,-
20,-

BMW Alcantara- en bekledingreiniger 
300 ml

11,- 
9,-

BMW winteronderhoudset 
Omvat een tas met ruitensproeivloeistof met antivries (1000 ml), ruitontdooier (500 ml), interieurreiniger (250 ml) en ijskrabber.

48,- 
40,-

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

53,- 
44,-

BMW BEVEILIGINGSSYSTEMEN EN RITTENREGISTRATIE
EUR incl. 
21% btw.
zonder btw

Voertuigvolgsysteem (VVS+) van Moving Intelligence. 
Mi50 voertuigvolgsysteem met startblokkering. SCM gecertificeerd. Auto niet te starten bij diefstal. Bestand tegen sabotage en 
jamming. Via MiApp bedienbaar. Prijs inclusief montage, en BTW. Exclusief abonnementskosten vanaf € 17,95 ex. BTW per maand.

895,-

Rittenregistratie van Moving Intelligence. 
Mi50 geschikt voor rittenregistratie, live volgen en aanvullende diensten. Prijs inclusief montage en BTW. Exclusief 
abonnementskosten € 9,95 ex. BTW per maand.

563,-

Peilzender van Moving Intelligence.
Mi9 peilzender, werkt op GPS, GSM en RF (radio)signalen. Klein opsporingssysteem. Kan zelfstandig of ter aanvulling/ondersteuning 
van voertuigvolgsysteem (VVS+) worden toegepast. Prijs inclusief montage en BTW. Exclusief abonnementskosten vanaf € 7,95 ex. 
BTW per maand. SCM gecertificeerd.

450,-
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1. Algemene informatie 
BMW Group Nederland (hierna: BMW) verleent 
onder de naam ‘BMW ConnectedDrive’ voertuig 
gebonden informatie- en ondersteuningsdiensten 
aan klanten. BMW verzamelt, bewaart en verwerkt 
voertuig gerelateerde data in overeenstemming met 
toepasselijk recht en alleen voor zover nodig om 
de diensten te leveren. BMW verzamelt, bewaart 
en verwerkt voor de betreffende diensten geen 
klantgegevens, behalve voor zover onderstaande 
beschrijving van de verschillende diensten 
uitdrukkelijk anders vermeldt. Bij diensten waarvoor 
het verzamelen, opslaan en verwerken van 
persoonsgegevens nodig is om de dienst te kunnen 
verlenen, informeert BMW de klant hierover vooraf 
met deze voorwaarden. Diensten worden verleend 
met behulp van een in het voertuig geïnstalleerde 
simkaart. Gespreks- en dataconnectiekosten zijn in 
de prijs van de diensten begrepen. 

2. ConnectedDrive basisdiensten
De BMW ConnectedDrive basisdiensten 
‘Teleservices’ (6AE) en ‘Geavanceerde Noodoproep’ 
(6AC) zijn reeds geactiveerd bij aflevering van het 
voertuig en zijn voor onbepaalde tijd beschikbaar. 
Daarnaast staan de klant de diensten ‘BMW 
Pechhulp’ en ‘BMW Klantenservice’ ter beschikking.

2.1 Teleservices (SA6AE)
De dienst ‘Teleservices’ helpt de mobiliteit van 
de klant te verzekeren. Indien nodig, geactiveerd 
door de klant of in opdracht van de klant, 
bijv. gedurende een service afspraak, worden 
technische data (bijv. service-informatie over 
slijtagedelen, voertuigstatusinformatie zoals 
check-controlinformatie, acculaadstatus, data 
voor identificatie en lokalisatie van het voertuig 
in geval van pech) vanuit het voertuig naar BMW 
gestuurd. Indien dienstverlening nodig is, zullen 
deze data-items en, indien opgeslagen in het BMW 
ConnectedDrive portal, de naam en het e-mailadres 
via de in het voertuig ingebouwde simkaart 
verstuurd worden naar de verantwoordelijke Service 
Partner, BMW Mobile Care of overeenkomstige 
dienstverleners om contact op te nemen en een 
afspraak te plannen, waar zij zullen worden bewaard 
tot alle procedures behoorlijk afgerond zijn. Voor 
het contacteren over en ter voorbereiding van 
een serviceafspraak kan geautomatiseerd een 
bericht naar het voertuig van de klant gestuurd 
worden. Afgezien hiervan wordt er geen informatie 
gedeeld met derde partijen. Technische data 
worden met regelmatige tussenpozen vanuit 
het voertuig verstuurd naar BMW, waar zij zullen 
worden geëvalueerd met het oog op de verdere 
ontwikkeling van BMW producten. Dit is het 
zogenoemde ‘Teleservice Report’. Dit betreft 
uitsluitend technische, voertuigstatusgerelateerde 
data. Andere data, zoals locatiegegevens, zullen 
niet verstuurd worden als onderdeel van Teleservice 
Report. De Teleservice Battery Guard controleert 
continu de acculading van het voertuig. Als de 
acculading onder een bepaalde waarde komt, wordt 
de relevante service partner geïnformeerd, Deze 
neemt indien nodig contact op met de klant voor het 
maken van een serviceafspraak. Door registratie op 
het BMW ConnectedDrive klantportaal (‘My BMW 
ConnectedDrive’) kan de klant zich ook per e-mail, 
of bij BMW i per pushmail, laten informeren over 
een kritieke acculading door ingeschakelde stads- of 
parkeerlichten.

2.2 Geavanceerde Noodoproep (SA6AC)
De dienst ‘Geavanceerde Noodoproep’ verzendt 
bij activatie van de crashsensoren (airbag activatie, 
gordelspanners etc.) via de geïntegreerde 
telefoonapparatuur automatisch een noodoproep 
naar de BMW noodoproepcentrale. Een medewerker 
daar legt contact met de klant, informeert naar 
de toestand van de inzittenden en alarmeert de 
hulpdiensten. De dienst ‘Geavanceerde Noodoproep’ 
kan ook handmatig geactiveerd worden om 
bijvoorbeeld voor andere verkeersdeelnemers hulp 
in te roepen.

Voor het gebruik van de Geavanceerde Noodoproep 
(eCall) zijn identificatie en plaatsbepaling van 

het voertuig nodig en is het noodzakelijk om 
de informatie die nodig is voor het verlenen 
van assistentie naar de juiste meldkamers van 
de hulpdiensten te sturen. Het verzoek van 
de gebruiker en de benodigde data worden 
verzonden naar de dienstverleners die door BMW 
zijn ingeschakeld om de dienst te verlenen. De 
betreffende informatie wordt alleen gebruikt om 
de dienst te kunnen verlenen en bewaard tot het 
nodige is gedaan. Additioneel wordt, ten behoeve 
van het waarschuwen van andere weggebruikers, 
bepaalde volledig anonieme omgevings-gerelateerde 
informatie gebruikt voor verkeersinformatie, en 
hiervoor doorgestuurd naar een dienstverlener. 
Afgezien hiervan wordt er geen informatie gedeeld 
met derde partijen.

2.3 BMW Pechhulp
De dienst ‘BMW Pechhulp’ kan in geval van 
een technisch defect aan het voertuig door de 
klant handmatig geactiveerd worden. Daarbij 
worden naast de actuele locatie ook het 
voertuigidentificatienummer, de kleur en het model 
van het voertuig naar de pechhulpdienst van BMW 
verzonden. Hierbij worden de benodigde data 
verzonden naar de dienstverleners die door BMW 
zijn ingeschakeld om de dienst te verlenen. De 
betreffende informatie wordt alleen gebruikt om 
de dienst te kunnen verlenen en bewaard tot het 
nodige is gedaan. Additioneel wordt, ten behoeve 
van het waarschuwen van andere weggebruikers, 
bepaalde volledig anonieme omgevings-gerelateerde 
informatie gebruikt voor verkeersinformatie, en 
hiervoor doorgestuurd naar een dienstverlener. 
Afgezien hiervan wordt er geen informatie gedeeld 
met derde partijen.

2.4 BMW Klantenservice
De dienst BMW Klantenservice verbindt klanten met 
een medewerker van BMW Klantenservice. Hierbij 
worden geen voertuig- of klantdata verzonden.

2.5  Automatische Kaart Update (afhankelijk 
van voertuiguitrusting)

De dienst ‘Automatische kaart update’ update 
automatisch tot vier keer per jaar de kaartdata van 
het thuisland die in het BMW navigatiesysteem zijn 
opgeslagen. Deze dienst is beschikbaar gedurende 
twee jaar na eerste registratie van het voertuig. Deze 
looptijd wordt eenmalig stilzwijgend verlengd met 
één jaar indien de klant de dienst niet minstens zes 
weken voor het aflopen van de looptijd opzegt. Via 
het BMW ConnectedDrive klantportaal op www.
bmw-connecteddrive.nl kan de klant de dienst 
na afloop tegen betaling verlengen. Voor gebruik 
van de dienst ‘Automatische kaart update’ is 
voertuigidentificatie en lokalisatie benodigd tijdens 
het updateproces. Afgezien hiervan wordt er geen 
informatie gedeeld met derde partijen.

2.6  Voertuigconnectie portals en apps 
(afhankelijk van de voertuiguitrusting)

De dienst ‘Voertuigconnectie portals en apps’ 
verstuurt voertuigdata (bijv. voertuigpositie, 
onderhoudsinformatie, actieradius, etc.) bij relevante 
wijzigingen in de staat van het voertuig (bijv. start 
van een rit, eind van een rit, vergrendelen, etc.) 
van het voertuig naar BMW. Deze data dienen 
voor het weergeven van de geografische positie 
van het voertuig, de route naar het voertuig en 
overige voertuigstatusinformatie in BMW apps 
en BMW klantportals. De verstuurde informatie 
wordt in volledig geanonimiseerde vorm gebruikt 
voor kwaliteitsverbetering en de ontwikkeling van 
connected diensten en toekomstige voertuigen. 
De BMW apps zijn beschikbaar voor de iPhone® 
in de Apple App Store™ en voor Android™ in 
Google Play™. Verdere informatie, ook over de 
dataverwerking, kan voor de installatie van de app 
ingezien worden.

2.7  Anonieme evaluatie van sensordata en 
gebruiksinformatie voor datakwaliteit 
verbeteringen en productontwikkeling

Ten behoeve van het verbeteren van datakwaliteit 
van services en productontwikkeling worden 
voertuig sensordata van de omliggende 

verkeersinfrastructuur (doorgaans aangevuld 
met referentiegegevens over tijd en locatie), 
voertuigstatusinformatie en aanvullende 
gebruiksinformatie geëvalueerd in het 
voertuig, verstuurd naar BMW en onmiddellijk 
geanonimiseerd. Het is onmogelijk om deze 
geanonimiseerde voertuig sensordata en 
gebruiksinformatie terug te herleiden naar een 
individuele klant. Deze voertuig sensordata omvat 
onder andere informatie over verkeersborden, 
verkeerslichten, wegwerkzaamheden, lokale 
gevaren, verkeersstromen, wegkenmerken, 
parkeerplaatsen of voertuig storingscodes. 
Informatie over verkeersborden wordt bijvoorbeeld 
gebruikt om kwaliteit van kaartdata te verbeteren 
en routebegeleiding te optimaliseren. Informatie 
over lokale gevaren zoals mist wordt gebruikt om 
datakwaliteit van verkeersinformatie te verbeteren en 
ongevallen te voorkomen.

De gebruiksinformatie wordt verzameld om 
anonieme gebruiksstatistieken over het functioneren 
van het systeem op te stellen. Gebaseerd op deze 
informatie verbetert BMW continue de ervaring en 
kwaliteit van haar producten en diensten. 

Het versturen van voertuig sensordata naar 
BMW is standaard geactiveerd. De klant kan 
echter in het data privacy menu van het voertuig 
naar eigen keus instellen welke categorieën 
van informatie (bijvoorbeeld informatie over de 
verkeersinfrastructuur) naar BMW mogen worden 
verzonden. Het verzenden van voertuig sensordata 
kan ook volledig door de klant worden uitgeschakeld. 
Het data privacy menu in het voertuig voorziet 
in gedetailleerde informatie welke categorieën 
van voertuig sensordata worden geëvalueerd en 
welke informatie wordt verzonden. Het indienen 
van gebruiksinformatie is standaard uitgeschakeld, 
maar de klant kan het delen van gebruiksinformatie 
activeren en instellen in het data privacy menu 
van het voertuig. Gebruikers die het delen van 
gebruiksinformatie inschakelen helpen BMW om de 
kwaliteit van haar producten en diensten verder te 
verbeteren.

3. ConnectedDrive Services (SA6AK)
De dienst ‘ConnectedDrive Services’ omvat het 
mobiele internetportaal ‘BMW Online’ en de dienst 
‘My Info’. Deze dienst dient te worden geboekt 
voordat andere BMW ConnectedDrive diensten 
geboekt kunnen worden.

3.1 BMW Online
De dienst ‘BMW Online’ is beschikbaar gedurende 
twee jaar na eerste registratie van het voertuig. Deze 
looptijd wordt eenmalig stilzwijgend verlengd met 
één jaar indien de klant de dienst niet minstens zes 
weken voor het aflopen van de looptijd opzegt. Via 
het BMW ConnectedDrive klantportaal op www.
bmw-connecteddrive.nl kan de klant de dienst na 
afloop tegen betaling verlengen. Voor verlenging zijn 
looptijden van 12 maanden, 6 maanden en 1 maand 
beschikbaar.

De dienst ‘BMW Online’ is een mobiel internet 
portal met verschillende informatiediensten zoals 
weerberichten en het nieuws. De klant kan lokale 
informatie opvragen via de online zoekfunctie. 
De gevonden adressen kunnen rechtstreeks als 
bestemming in het navigatiesysteem overgenomen 
worden. Daarnaast zijn er met de dienst ‘BMW 
Online’ officefuncties beschikbaar voor de klant. 

BMW wil geavanceerde en kwalitatief hoogstaande 
informatiediensten leveren binnen BMW Online. Om 
hiervoor te zorgen, worden de diensten binnen BMW 
Online regelmatig geanalyseerd. Op basis van deze 
analyse is het niet alleen mogelijk informatiediensten 
en functionaliteiten toe te voegen, maar ook om 
individuele informatiediensten of delen daarvan 
tijdelijk of permanent te verwijderen uit het ‘BMW 
Online’ portfolio.

Met het oog op de dienstverlening is het 
noodzakelijk om het voertuig te identificeren en 
om de informatie die nodig is voor het verlenen 
van assistentie te verwerken. De gegevens worden 
daarna gewist. Indien een ‘Point-of-Interest’ 
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zoekopdracht wordt gebruikt, kan het klantverzoek 
doorgeleid worden naar de dienstverleners die door 
BMW zijn ingeschakeld om de dienst te verlenen. 
De betreffende informatie wordt alleen gebruikt 
om de dienst te kunnen verlenen en bewaard tot 
het nodige is gedaan. De informatie wordt daarna 
gewist. Afgezien hiervan wordt er geen informatie 
gedeeld met derde partijen. 

3.2 My Info
De dienst ‘My Info’ biedt de mogelijkheid complete 
adresgegevens via het BMW ConnectedDrive 
portaal vanaf de PC direct naar het voertuig te 
sturen. Dit kan zowel voor de rit als tijdens de 
rit. Adressen kunnen in het telefoonboek gezet 
worden of in het navigatiesysteem als bestemming 
overgenomen worden. De dienst ‘My Info’ wordt 
aangevuld door de ‘Send-to-Car’ functie. Adressen 
kunnen op internet via Google Maps™ gezocht 
en van daaruit direct naar het voertuig gestuurd 
worden. Hetzelfde geldt voor de dienst ‘HRS Send-
to-Car’ waarmee het mogelijk is adresgegevens 
van een bij Hotel Reservation Service (HRS) 
geboekte hotelkamer vanaf de PC naar het voertuig 
te versturen. Zowel adres als telefoonnummer 
zijn dan in het voertuig onder menupunt 
‘Berichten’ opvraagbaar en kunnen van daaruit 
direct in het navigatiesysteem als bestemming 
overgenomen worden, of in de mobiele telefoon. 
Telefoonoproepen naar derde partijen vinden 
op eigen kosten plaats via de met het voertuig 
verbonden mobiele telefoon.

3.3 BMW Connected+
BMW Connected+ is beschikbaar voor twaalf 
maanden na eerste registratie van het voertuig. Via 
het BMW ConnectedDrive klantportaal op www.
bmw-connecteddrive.nl kan de klant de dienst na 
afloop tegen betaling verlengen. ‘BMW Connected+’ 
is een uitbreiding op BMW’s persoonlijke 
mobiliteitsassistent ‘BMW Connected’. De ‘plus’ 
staat voor een nog verdergaande integratie van 
de BMW Connected app in het BMW voertuig en 
biedt een breed assortiment aan gepersonaliseerde 
diensten, mede mogelijk gemaakt door BMW’s 
‘Open Mobility Cloud’. Om BMW Connected+ 
te gebruiken dient de BMW Connected app 
geïnstalleerd te zijn op het mobiele apparaat van 
de klant en dient het voertuig gekoppeld te zijn aan 
het ConnectedDrive account van de klant. Om de 
functies voor in het voertuig te kunnen gebruiken 
dient de smartphone van de klant met de BMW 
verbonden te zijn via Bluetooth of USB kabel. 
De functie ‘Stuur mijn routes naar de auto’ biedt 
de klant de mogelijkheid een reis met meerdere 
tussenstops te plannen voordat men in het voertuig 
stapt, bijvoorbeeld door een aanbevolen tankstop 
in de route te integreren en vervolgens de nieuwe 
route naar het voertuig te sturen. ‘BMW Connected 
Onboard’ is het persoonlijke commando centrum 
voor de klant dat toegang geeft tot alle BMW 
Connected functies in één gepersonaliseerd scherm 
in het voertuig. Het biedt relevante informatie 
op het juiste moment op één plek en toont 
gepersonaliseerde inhoud zoals komende afspraken 
of de verkeerssituatie op de huidige route. ‘Live 
tripstatus delen’ biedt de mogelijkheid om veilig 
de aankomsttijd en huidige locatie te delen met 
familie, vrienden of zakenpartners. Zij ontvangen 
een link naar een speciale website waar ze alle 
nodige informatie kunnen vinden over de tripstatus. 
BMW Connected+ zorgt voor naadloze deur-tot-
deur navigatie van de huidige positie naar het BMW 
voertuig en van het voertuig naar de uiteindelijke 
bestemming, inclusief looptijden.

De functie ‘Mijn bestemmingen’ geeft altijd, en 
op alle BMW Connected contactpunten in en 
buiten het BMW voertuig, eenvoudig toegang 
tot alle relevante bestemmingen. Details over het 
verwerken van persoonlijke data tijdens het gebruik 
van ‘BMW Connected+’ diensten vindt u in de 
privacyvoorwaarden van BMW Connected.

4. Personal Assistant Service (SA6AN)
De dienst ‘Personal Assistant Service’ (SA6AN) 
is beschikbaar gedurende twee jaar na eerste 
registratie van het voertuig. Deze looptijd wordt 
eenmalig stilzwijgend verlengd met één jaar 
indien de klant de dienst niet minstens zes weken 
voor het aflopen van de looptijd opzegt. Via het 

BMW ConnectedDrive klantportaal op www.
bmw-connecteddrive.nl kan de klant de dienst na 
afloop tegen betaling verlengen. Voor verlenging zijn 
looptijden van 12 maanden, 6 maanden en 1 maand 
beschikbaar.

De dienst ‘Personal Assistant Service’ helpt de 
klant bij vragen (bijvoorbeeld hotelboekingen, 
vluchtinformatie etc.). Bij gebruik van de dienst wordt 
de klant via de geïntegreerde telefoonapparatuur 
verbonden met het BMW callcenter. De BMW 
callcenter medewerker verstuurt de opgevraagde 
adresgegevens direct naar het voertuig en de 
betreffende gegevens kunnen vervolgens als 
bestemming in het navigatiesysteem overgenomen 
worden.

Hierbij worden identificatie- en 
plaatsbepalingsgegevens, en indien routebegeleiding 
is ingeschakeld de geselecteerde route van de 
auto, verzonden naar de dienstverleners die door 
BMW zijn ingeschakeld om de dienst te verlenen. 
De betreffende informatie wordt alleen gebruikt 
om de dienst te kunnen verlenen en bewaard tot 
het nodige is gedaan. De informatie wordt daarna 
gewist. Afgezien hiervan wordt er geen informatie 
gedeeld met derde partijen. 

5.  Real Time Traffic Information – RTTI 
(SA6AM)

De dienst ‘Real Time Traffic Informatie’ (‘RTTI’, 
SA6AM) is beschikbaar gedurende twee jaar na 
eerste registratie van het voertuig. Deze looptijd 
wordt eenmalig stilzwijgend verlengd met één 
jaar indien de klant de dienst niet minstens zes 
weken voor het aflopen van de looptijd opzegt. Via 
het BMW ConnectedDrive klantportaal op www.
bmw-connecteddrive.nl kan de klant de dienst na 
afloop tegen betaling verlengen. Voor verlenging zijn 
looptijden van 12 maanden, 6 maanden en 1 maand 
beschikbaar.

De dienst ‘RTTI’ biedt klanten actuele 
verkeersinformatie via het BMW navigatiesysteem. 
Aan de klant wordt bij een actieve routebegeleiding 
indien mogelijk een alternatieve route aanbevolen. 
De voor deze dienst benodigde verkeersinformatie 
wordt onder meer verkregen met behulp van 
zogenoemde ‘Floating Car Data’. Elke BMW die 
geschikt is voor ConnectedDrive fungeert als 
een ‘mobiele verkeersmelder’ (Floating Car). De 
tijdens de rit berekende individuele positie- en 
sensorinformatie (inclusief informatie over de 
verkeersinfrastructuur zoals verkeersborden, verloop 
van wegen en de parkeersituatie) van de auto 
wordt tezamen met up-to-date tijdinformatie geheel 
geanonimiseerd verzonden naar BMW en een 
dienstverlener. 

6. Remote Services (SA6AP)
Voor het activeren van de dienst ‘Remote Services’ 
(SA6AP) is registratie op het BMW ConnectedDrive 
klantportaal op www.bmw-connecteddrive.nl 
noodzakelijk. De dienst dient eenmalig geboekt te 
worden en is dan voor onbepaalde tijd te gebruiken.

De klant kan met deze dienst via zijn/haar 
smartphone op afstand het voertuig ver-/
ontgrendelen en, afhankelijk van het bouwjaar, ook 
de claxon en koplampen bedienen. Op verzoek 
van de klant wordt voertuigstatusinformatie 
zoals de geografische positie van het voertuig 
verstuurd vanuit het voertuig naar BMW. Daarnaast 
kunnen, afhankelijk van het bouwjaar met de optie 
‘Standverwarming’ voorverwarmtijden worden 
geprogrammeerd. De ‘BMW ConnectedDrive’ app 
is voor iPhone® in de Apple App Store™ en voor 
Android in Google Play™ verkrijgbaar. Verdere 
informatie, ook over de dataverwerking, kan voor de 
installatie van de app ingezien worden. 

7. Online Entertainment (SA6FV)
De dienst ‘Online Entertainment’ (SA6FV) 
biedt de klant direct in het voertuig onbeperkte 
toegang tot het flat-rate muziek aanbod van 
verschillende samenwerkingspartners van BMW. De 
betreffende optie zorgt dat het voertuig technisch 
voorbereid is en omvat ook een voucher. De 
klant kan de voucher binnen drie jaar inwisselen 
voor een abonnement van twaalf maanden bij 
een van de samenwerkingspartners. De met 
het oog daarop door de klant in het voertuig 

ingevulde data worden door BMW direct naar de 
betreffende samenwerkingspartner verzonden. 
De inwisselperiode start aan het eind van het jaar 
waarin de klant de dienst heeft afgenomen. Tijdens 
de looptijd van het abonnement kan de klant 
onbeperkt muziek luisteren in Nederland, Duitsland, 
Groot Brittannië, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Spanje 
en Zwitserland. De klant kan het abonnement 
ook op elk ander apparaat gebruiken dat door 
de betreffende samenwerkingspartner wordt 
ondersteund. Na afloop van de voucher kan de klant 
de dienst voor één jaar verlengen.

8. eDrive Service (SA6AG)
De dienst ‘eDrive Services’ omvat functies die aan 
de bestuurder getoond worden in het voertuig, 
in BMW Apps en in BMW klantportals. De dienst 
ondersteunt de bestuurder met informatie die 
relevant is voor elektromobiliteit. 

De dienst ‘Voertuigconnectie portals en apps’ (2.6) 
wordt uitgebreid met elektromobiliteit gerelateerde 
informatie (bijv. informatie over laadgebeurtenissen 
zoals start van laden, eind van laden, laadinterruptie, 
en laadfouten, die additioneel aan relevante 
wijzigingen van de voertuigstatus wordt verstuurd). 
De dienst verifieert en evalueert onder andere 
de kwaliteit van laadpunten. Voor dit doel worden 
zowel locatiegegevens als laadprocesinformatie 
naar BMW gestuurd. Geverifieerde en geëvalueerde 
laadpunten worden getoond aan de klant in het 
navigatiesysteem, BMW Online, BMW Apps en 
BMW klantportals. Daarnaast kunnen mogelijke 
nieuwe locaties voor laadpunten of laadlocaties 
geïdentificeerd worden. De ‘Efficiency’ dienst 
gebruikt de voertuigstatusinformatie voor berekening 
van rijprestatie-indicatoren die worden weergegeven 
in de BMW apps en in BMW klantportals. 

9. Beschikbaarheid van de diensten
De ter beschikking gestelde diensten zijn alleen 
beschikbaar voor klanten wier voertuigen voor 
gebruik in Nederland goedgekeurd zijn en over 
de benodigde extra-uitrusting beschikken, 
en alleen binnen Nederland, ‘Geavanceerde 
Noodoproep’ (SA6AC) is beschikbaar voor 
klanten in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Italië 
San Marino, Vaticaanstad, Frankrijk, Monaco, 
Zwitserland, Liechtenstein, België, Luxemburg, 
Groot Brittannië, Ierland, Spanje, Andorra, Portugal, 
Zweden Noorwegen, Polen, Turkije en Rusland. 
‘Teleservices’ (SA6AE), ‘Personal Assistant Service’ 
(SA6AN), ‘Remote Services’ (SA6AP) en ‘BMW 
Online’ (SA6AK) zijn in principe op elk mobiel 
communicatienetwerk in Europa opvraagbaar. Indien 
in het buitenland gebruikt, kunnen beschikbaarheid, 
omvang en kenmerken van de beschreven diensten 
variëren van land tot land. ‘RTTI’ (SA6AM) en 
‘eDrive Services’ (SA6AG) zijn beschikbaar in 
Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Frankrijk, 
Zwitserland, België, Groot Brittannië, Ierland, 
Spanje, Portugal, Tsjechië, Zweden, Noorwegen, 
Denemarken, Polen, Turkije en Rusland. ‘Online 
Entertainment’ (SA6FV) is beschikbaar in Nederland, 
België, Duitsland, Groot Brittannië, Frankrijk, Italië, 
Luxemburg, Oostenrijk, Spanje en Zwitserland.

10. Deactivatie
De basisdiensten ‘Teleservices’ (SA6AE) en 
‘Geavanceerde Noodoproep’ (SA6AC) kunnen op 
verzoek van de klant te allen tijde gedeactiveerd 
worden bij een BMW dealer of BMW service partner. 
Deactivatie zal ook de in het voertuig geïnstalleerde 
simkaart deactiveren waardoor de geavanceerde 
noodoproep in het voertuig niet meer functioneert. 

Meer informatie over BMW ConnectedDrive en 
de algemene voorwaarden kunt u vinden op 
www.bmw.nl/connecteddrive-voorwaarden

BMW Klantenservice is bereikbaar van maandag tot 
en met vrijdag van 8:00 tot 22:00 en op zaterdag en 
zondag van 10:00 tot 22:00 op nummer 0800 - 099 
22 34 (gratis) en per e-mail op bmwklantenservice@
bmw.nl.
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BMW SERVICE INCLUSIVE:
VOOR WIE VERDER DENKT – 
TOT WEL 200.000 KILOMETER.
BESPAREN OP KOSTEN,  
NIET OP ONDERHOUD.
Met BMW Service Inclusive hoeft u zich gedurende een door u  
bepaalde periode geen zorgen te maken over de kosten voor  
service en onderhoud. Want al deze diensten zijn inbegrepen  
in dit servicepakket, inclusief de daarbij benodigde originele  
BMW onderdelen. Met BMW Service Inclusive kunt u in een keer  
al het voorgeschreven onderhoud voordelig inkopen.  
De omvang van het BMW Service Inclusive pakket bepaalt u  
daarbij zelf. 

Meer informatie vindt u op www.bmw.nl/serviceinclusive
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