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DE BMW X2.
INCLUSIEF EXECUTIVE EDITION.

BMW maakt  
rijden geweldig
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Meer over de highlights en prestaties van de BMW X2  
ervaart u op onze website: www.bmw.nl/x2

Absoluut uniek. Extreem uitzonderlijk. De nieuwe BMW X2 maakt al vanaf de eerste blik duidelijk wat 
zijn sportieve ambities zijn. Met zijn uitdagende sportiviteit biedt hij een dynamische en lichtvoetige 
performance die uniek is in deze klasse. Gecombineerd met een hoogwaardig interieur en veel  
innovatieve technologieën is hij de extraverte hoofdrolspeler van een nieuwe tijd. Bent u er klaar voor?

Het exterieurdesign van de nieuwe BMW X2 verenigt coupé-achtige sportiviteit met 
krachtige X proporties en verrast met zijn opzienbarende verschijningsbeeld. Dat begint al 
aan de voorzijde, die met oude tradities breekt: voor het eerst is de BMW nierengrille (2) 
aan de onderzijde breder dan bovenaan. Ook en profil toont de BMW X2 zijn individuele 
karakter. Boven de taillelijn zorgen de dalende daklijn en de dynamische vorm van het 
zijruitoppervlak voor coupé-achtige sportiviteit, daaronder dragen de expressieve dorpel-
verbreders en de sierpanelen erboven, alsmede de hoekig ogende wielkuipen bij aan de 
voor X modellen typerende uitstraling van de nieuwe BMW X2. 

Het zijaanzicht wordt fraai afgerond met een prominent op de C-stijl geplaatst BMW 
embleem (1) en de in de C-stijl geïntegreerde Hofmeister-knik. Zelfs de achterzijde is 
naar voren gericht: de ver naar beneden doorlopende achterspoiler en de breed en laag 
gevormde achterruit (3) verlenen de auto enorme dynamiek en breedtewerking. Robuust 
en sportief – de nieuwe BMW X2.

AAN ÉÉN BLIK HEBT U NIET GENOEG.

BE THE ONE  
WHO DARES.
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4De nieuwe BMW X2 beschikt over een 
uitgebreide standaarduitrusting met 
tal van interessante details. 

Daartoe behoren 17-inch lichtmetalen wielen, 
LED-dagrijverlichting, een kleurenscherm 
(Control Display) met hoge resolutie, iDrive 
Controller en sleutelloze motorstartfunctie.
Onderstaande lijst verschaft u een overzicht 
van de belangrijkste features.
 
Alvast een voorproefje. U kunt uw eigen 
BMW X2, met alle actuele motoren, kleuren 
en uitrustingen, ook samenstellen met de 
BMW Configurator op

www.bmw.nl

STANDAARDUITRUSTING.

EXTERIEUR 

  Carrosseriekleur Schwarz uni 
  17-inch lichtmetalen wielen in V-spaak  
styling 560 
  19-inch lichtmetalen wielen in Dubbelspaak  
styling 715 M, Orbitgrau (M35i) 
 Diefstalremmende wielbouten 
  Zichtbare uitlaateindpijp, links en rechts,  
rond met verchroomd sierstuk (4) m.u.v. 
sDrive18i/sDrive16d
  Buitenspiegels met geïntegreerd knipperlicht 
met LED-techniek 
 Dakvin (antenne) 
  Raamschachtafdekking en zijruitomlijsting in 
mat zwart 
  Nierengrille met twee keer acht zwarte spijlen 
(voorzijde in hoogglans zwart, zijkanten in mat 
zwart) en verchroomde omlijsting B-stijlen in 
mat zwart  

INFOTAINMENT/COMMUNICATIE 

  AM/FM radio met 100 watt versterker en  
6 luidsprekers 
  6,5-inch kleurenscherm (Control Display)  
met hoge resolutie, incl. iDrive Controller 
  8 voorkeuzetoetsen 
  Handsfree-systeem met USB-aansluiting 
  Boordcomputer 
 ConnectedDrive Services 
 Remote Services

AANDRIJVING/RIJDYNAMIEK/
ONDERSTEL 

  BMW TwinPower Turbo benzine-/dieselmotor
  Bescherming tegen tanken verkeerde 
brandstof (voor dieselmodellen) 
  7-traps Steptronic transmissie met dubbele 
koppeling (sDrive20i)
 8-traps Steptronic transmissie  (s/xDrive20d)
 8-traps Steptronic sporttransmissie  (M35i)
  Auto Start Stop functie 
  Driving Experience Control incl. ECO PRO 
Modus Servotronic (snelheidsafhankelijke 
stuurbekrachtiging) 
 Hill Descent Control (voor xDrive modellen)

   Vergrote brandstoftank (alleen voor xDrive20i 
/ M35i)

FUNCTIONALITEIT 

  Airconditioning 
  Halogeen koplampen met LED-
dagrijverlichting en automatische 
lichtschakeling (m.u.v. M35i)
  Mistlampen voor 
  LED-mistlampen voor (M35i)
  Achterlichten met LED-techniek 
  Regensensor 
 Groen getint, warmtewerend glas rondom 
  Sleutelloze motorstartfunctie 
  Buitenspiegels verwarmd en elektrisch 
verstelbaar 
 Voorruitsproeiers verwarmd 
 Parkeerrem, elektromechanisch
 lnterieurverlichting  

VEILIGHEID

  Emergency Call (geavanceerde 
noodoproepfunctie) incl. Teleservices

   Zij- en hoofdairbags aan bestuurders- en 
voorpassagierszijde, frontairbag voorpassagier 
deactiveerbaar

   lSOFlX kinderzitjesbevestiging voor buitenste 
zitplaatsen achterin

  Rijveiligheidssystemen: 
- Dynamische Stabiliteits Controle (DSC) 
- Performance Control 
- Collision Warning met City-remfunctie 
- Vermoeidheidswaarschuwing 
-  Speed Limit lnfo (weergave afhankelijk van 

gekozen extra-uitrusting) 
   Bandenspanningsweergave 
   Veiligheids-accuklem
   Waarschuwingsdriehoek en verbandtrommel

INTERIEUR/STOELEN/STUURWIELEN

   Bekleding stof Grid, Anthrazit
   Bekleding stof/Alcanta-combinatie bekleding 

Micro Hexagon (standaard voor M35i)
  Standaardstoel voor bestuurder en 
voorpassagier 
  3 zitplaatsen achterin, rugleuning in 3 delen 
neerklapbaar in de verhouding 40:20:40 (7) 
  lnterieurlijsten in Oxidsilber dunkel matt met 
accentlijst in Schwarz hoogglans 
  lnterieurlijsten Aluminium Hexagon met 
accentlijsten Blau matt (standaard voor M35i)
  Automatten uitgevoerd in velours 
  Armsteun voor- en achterin, opklapbaar, 
met geïntegreerd opbergvak Sportstuur, 
multifunctioneel (5) 
  Opbergvakken incl. opbergpakket 
 Opvouwbare bagageruimtevloer (6) 
  Dorpel bagageruimte met roestvrijstalen  
inzet (6)
  Make-up-spiegel voor bestuurder en 
voorpassagier 
  Dorpellijsten voor de voorportieren in Schwarz 
matt met opschrift "BMW"  
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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%
€

sDrive18i handgeschakeld C 3 / 1.499 103 (140) / 220 129  45.710,- 44.408,- 31.415,- 6.396,- 6.597,-

sDrive18iA 7-traps Steptronic C 3 / 1.499 103 (140) / 220 129  47.643,- 46.341,- 33.012,- 6.396,- 6.933,-

sDrive20iA 7-traps Steptronic D 4 / 1.998 141 (192) / 280 133  48.317,- 47.015,- 33.136,- 6.920,- 6.959,-

xDrive20iA 8-traps Steptronic E 4 / 1.998 141 (192) / 280 147 55.618,- 54.316,- 37.099,- 9.426.- 7.791.-

M35i 8-traps Steptronic Sporttransmissie F 4 / 1.998 225 (306) / 450 160 73.995,- 72.693,- 49.270.- 13.077.- 10.347.-

DIESEL
sDrive16d handgeschakeld E 3 / 1.496 85 (116) / 270 115  46.614,- 45.312,- 29.731,- 9.337,- 6.244,-

sDrive16dA 7-traps Steptronic E 3 / 1.496 85 (116) / 270 112  47.989,- 46.687,- 31.412,- 8.679,- 6.597,-

sDrive18d handgeschakeld F 4 / 1.995 110 (150) / 350 119  49.118,- 47.816,- 31.075,- 10.215,- 6.526,-

sDrive18dA 8-traps Steptronic F 4 / 1.995 110 (150) / 350 118  50.932,- 49.630,- 32.756,- 9.996,- 6.879,-

xDrive18d handgeschakeld G 4 / 1.995 110 (150) / 350 128  56.965,- 55.663,- 35.928,- 12.190,- 7.545,-

xDrive18dA 8-traps automaat F 4 / 1.995 110 (150) / 350 123  57.902,- 56.600,- 37.609,- 11.093,- 7.898,-

sDrive20dA 8-traps Steptronic E 4 / 1.995 140 (190) / 400 115  55.481,- 54.179,- 37.059,- 9.337,,- 7.782,-

xDrive20dA 8-traps Steptronic F 4 / 1.995 140 (190) / 400 124  61.187,- 59.885,- 40.143,- 11.312,- 8.430,-

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 EU6-emissienorm. 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. Meer informatie hierover vindt u in de tabel "Wielkeuze en CO2-emissie".  
 
De hier getoonde modellen kunnen zijn voorzien van opties die tegen meerprijs leverbaar zijn.

sDrive = tweewielaandrijving op de voorwielen | 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%
€

sDrive18i handgeschakeld C 3 / 1.499 103 (140) / 220 129  45.710,- 44.408,- 31.415,- 6.396,- 6.597,-

sDrive18iA 7-traps Steptronic C 3 / 1.499 103 (140) / 220 129  47.643,- 46.341,- 33.012,- 6.396,- 6.933,-

sDrive20iA 7-traps Steptronic D 4 / 1.998 141 (192) / 280 133  48.317,- 47.015,- 33.136,- 6.920,- 6.959,-

xDrive20iA 8-traps Steptronic E 4 / 1.998 141 (192) / 280 147 55.618,- 54.316,- 37.099,- 9.426.- 7.791.-

M35i 8-traps Steptronic Sporttransmissie F 4 / 1.998 225 (306) / 450 160 73.995,- 72.693,- 49.270.- 13.077.- 10.347.-

DIESEL
sDrive16d handgeschakeld E 3 / 1.496 85 (116) / 270 115  46.614,- 45.312,- 29.731,- 9.337,- 6.244,-

sDrive16dA 7-traps Steptronic E 3 / 1.496 85 (116) / 270 112  47.989,- 46.687,- 31.412,- 8.679,- 6.597,-

sDrive18d handgeschakeld F 4 / 1.995 110 (150) / 350 119  49.118,- 47.816,- 31.075,- 10.215,- 6.526,-

sDrive18dA 8-traps Steptronic F 4 / 1.995 110 (150) / 350 118  50.932,- 49.630,- 32.756,- 9.996,- 6.879,-

xDrive18d handgeschakeld G 4 / 1.995 110 (150) / 350 128  56.965,- 55.663,- 35.928,- 12.190,- 7.545,-

xDrive18dA 8-traps automaat F 4 / 1.995 110 (150) / 350 123  57.902,- 56.600,- 37.609,- 11.093,- 7.898,-

sDrive20dA 8-traps Steptronic E 4 / 1.995 140 (190) / 400 115  55.481,- 54.179,- 37.059,- 9.337,,- 7.782,-

xDrive20dA 8-traps Steptronic F 4 / 1.995 140 (190) / 400 124  61.187,- 59.885,- 40.143,- 11.312,- 8.430,-

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. 21% btw) - Registratiekosten € 49,10 (btw vrij) - Kosten rijklaar maken € 1.215,- (incl. 21% btw)
De kosten voor het rijklaar maken omvatten:
- Kentekenplaten - Volle tank brandstof
- Binnenlandse transportkosten  -  Gevarendriehoek en Life Hammer (incl. montage)
- Nulbeurt - Flacon motorolie
- Poetsen van interieur en exterieur - Lampenset
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WIELKEUZE EN CO2-EMISSIE.
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sDrive18i handgeschakeld

1 22KA / 23E / 24C / 25P / 27B 5,6 129 C   -   

2 1UK / 1UL / 1WC / 1XU / 1XV / 1XW / 1Y9 / 22G / 24D / 28A/  
28C / 2QL 5,7 130 D   131,- 

3 1PY / 1XS / 1XT 5,8 132 D   393,- 

sDrive18i automaat

1 22KA / 23E / 24C / 25P / 27B 5,6 129 C

2 1UK / 1UL / 1WC / 1XU / 1XV / 1XW / 1Y9 / 22G / 24D / 28A/  
28C / 2QL 5,7 131 D  262,-

3 1PY / 1XS / 1XT 5,8 133 D  524,-

sDrive20i automaat

1 22KA / 23E / 24C / 25P / 27B 5,8 133 D -

2 1UK / 1UL / 1WC / 1XU / 1XV / 1XW / 1Y9 / 22G / 24D
 / 28A / 28C / 2QL 5,9 134 D  131,- 

3 1PY / 1XS / 1XT 6,0 136 D 393,-

xDrive20i automaat

1 22KA / 23E / 24C / 25P / 27B 6,5 147 E -

2 1UK / 1UL / 1WC / 1XU / 1XV / 1XW / 1Y9 / 22G / 24D
 / 28A / 28C / 2QL 6,5 148 E  131,- 

3 1PY / 1XS / 1XT 6,7 152 E 1.075,-

M35i automaat

1 1UK / 1UL / 1WC / 1XU / 1XV / 1XW / 1Y9 / 22G / 24D
 / 28A / 28C / 2QL 7,0 160 F -

2 1RA 6,9 158 F - 858,- 

3 1PY / 1XS / 1XT 6,1 161 F   429,-
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sDrive16d handgeschakeld

1 22KA / 23E / 24C / 25P / 27B 4,4 115 E  -   

2 1UK / 1UL / 1WC / 1XU / 1XV / 1XW / 1Y9 / 22G / 24D / 28A/  
28C / 2QL 4,5 118 F  658,- 

3 1PY / 1XS / 1XT 4,6 121 F 1.317,- 

sDrive16d automaat

1 22KA / 23E / 24C / 25P / 27B 4,3 112 E  -   

2 1UK / 1UL / 1WC / 1XU / 1XV / 1XW / 1Y9 / 22G / 24D / 28A/  
28C / 2QL 4,3 114 E  439,- 

3 1PY / 1XS / 1XT 4,4 116 E 878,- 

sDrive18d handgeschakeld

1 22KA / 23E / 24C / 25P / 27B 4,5 119 F  -   

2 1UK / 1UL / 1WC / 1XU / 1XV / 1XW / 1Y9 / 22G / 24D / 28A/  
28C / 2QL 4,6 120 F  219,- 

3 1PY / 1XS / 1XT 4,6 121 F  439,- 

sDrive18d automaat

1 22KA / 23E / 24C / 25P / 27B 4,5 118 F  -   

2 1UK / 1UL / 1WC / 1XU / 1XV / 1XW / 1Y9 / 22G / 24D / 28A/  
28C / 2QL 4,6 121 F  658,- 

3 1PY / 1XS / 1XT 4,7 124 F 1.317,- 

xDrive18d handgeschakeld

1 22KA / 23E / 24C / 25P / 27B 4,9 128 G  -   

2 1UK / 1UL / 1WC / 1XU / 1XV / 1XW / 1Y9 / 22G / 24D / 28A/  
28C / 2QL 5,0 132 G  878,- 

3 1PY / 1XS / 1XT 5,2 137 G  1.975,- 

xDrive18d automaat

1 22KA / 23E / 24C / 25P / 27B 4,7 123 F  -   

2 1UK / 1UL / 1WC / 1XU / 1XV / 1XW / 1Y9 / 22G / 24D / 28A/  
28C / 2QL 4.8 127 G  878,- 

3 1PY / 1XS / 1XT 4.9 130 G  1.536,- 

sDrive20d automaat

1 22KA / 23E / 24C / 25P / 27B 4,4 115 E  -   

2 1UK / 1UL / 1WC / 1XU / 1XV / 1XW / 1Y9 / 22G / 24D / 28A/  
28C / 2QL 4,5 119 F  878,- 

3 1PY / 1XS / 1XT 4.7 123 F  1.755,- 

xDrive20d automaat

1 22KA / 23E / 24C / 25P / 27B 4,7 124 F  -   

2 1UK / 1UL / 1WC / 1XU / 1XV / 1XW / 1Y9 / 22G / 24D / 28A/  
28C / 2QL 4,8 126 G  439,- 

3 1PY / 1XS / 1XT 4,9 128 G  878,- 
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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.  

- Alarmsysteem klasse 3
- Elektrisch te openen en te sluiten achterklep (2)
- LED mistlampen voor (standaard voor M35i)
- LED koplampen (standaard voor M35i)
- Park Distance Control achter (PDC) (1)
- Automatische 2-zone airconditioning
- Cruise control (3)
- Navigatiesysteem*

Alternatieve opties met een gereduceerde prijs: Park Distance Control voor/achter (PDC), Driving Assistant Plus, Navigatiesysteem Plus

* Inclusief 3 jaar kosteloos updaten van de kaarten bij uw BMW dealer en 3 jaar onbeperkt gebruik van ConnectedDrive Services in Europa

18i/20i/16d/18d/20d  € 2.495,-  /  € 2.062,-   UW VOORDEEL € 2.609,- 
M35i   € 1.995,-  /  € 1.649,-    UW VOORDEEL € 1.987,-

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. 

- Geperforeerd leder 'Dakota' (1)
- Alarmsysteem klasse 3
- Elektrisch te openen en te sluiten achterklep
- Elektrisch verwarmde voorstoelen
- LED mistlampen voor (3) (standaard voor M35i)
- LED koplampen (3) (standaard voor M35i)
- Park Distance Control voor/achter (PDC)
- Automatische 2-zone airconditioning
- Cruise control (2)
- Real Time Traffic Information (RTTi)
- Navigatiesysteem Plus*
- BMW Head-Up Display

Alternatieve opties met een gereduceerde prijs: Driving Assistant Plus

* Inclusief 3 jaar kosteloos updaten van de kaarten bij uw BMW dealer en 3 jaar onbeperkt gebruik van ConnectedDrive Services in Europa

18i/20i/16d/18d/20d  € 4.995,-  /  € 4.128,-  UW VOORDEEL € 4.232,- 
M35i   € 4.495,-  /  € 3.715,-  UW VOORDEEL € 3.610,-

UITVOERINGEN.



9

BMW EXECUTIVE EDITIONS

18i/20i/16d/18d/20d UW VOORDEEL € 4.818,-
M35i   UW VOORDEEL € 3.696,-

18i/20i/16d/18d/20d UW VOORDEEL € 5.738,-
M35i   UW VOORDEEL € 4.594,-
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M
35

i 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 (+ 1.495 Euro).

□ □ □ □ □ 1.995,-

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

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

316 - Elektrisch te openen en sluiten achterklep □ □ □ □ □

5A1 - LED mistlampen voor □ □ □ □ ■

5A4 - LED koplampen □ □ □ □ ■

507 - Park Distance Control achter (PDC) □ □ □ □ □

534 - Automatische airconditioning 2-zone □ □ □ □ □

544 - Cruise control □ □ □ □ □

6UP Navigatiesysteem Plus (in plaats van Navigatiesysteem). □ □ □ □ □

610 BMW Head-Up Display. □ □ □ □ □

sD
riv

e1
8i

s/
xD

riv
e2

0i

s/
xD

riv
e1

8d

s/
xD

riv
e2

0d

M
35

i EUR incl. 
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ZEE Executive Edition (tijdelijk aanbod, geldig tot 30 juni 2019). 
Keuze uit Executive uitvoering (+ 0 Euro) of High Executive uitvoering (+ 1.495 Euro).

□ □ □ □ □ 1.995,-

ZH6 High Executive uitvoering. □ □ □ □ □ 1.495,-

LC - Leder 'Dakota' □ □ □ □ □

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

316 - Elektrisch te openen en sluiten achterklep □ □ □ □ □

494 - Elektrisch verwarmde voorstoelen □ □ □ □ □

5A1 - LED mistlampen voor □ □ □ □ ■

5A4 - LED koplampen □ □ □ □ ■

508 - Park Distance Control voor/achter (PDC) □ □ □ □ □

534 - Automatische airconditioning 2-zone □ □ □ □ □

544 - Cruise control □ □ □ □ □

6AM - Real Time Traffic Information □ □ □ □ □

6UP - Navigatiesysteem Plus □ □ □ □ □

610 - BMW Head-up Display □ □ □ □ □
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EXTERIEUR
 19 inch lichtmetalen M wielen
 LED koplampen
 LED mistlampen voor
 M Aerodynamicapakket
 M Achterspoiler
 M Sportonderstel
 BMW Individual hoogglans Shadow Line

INTERIEUR
 710 M Sportstuurwiel
 M Sport Steering
 Sportstoelen voor
 Lichtpakket
  Interieurlijsten Aluminium Hexagon met  
accentlijsten Blau matt
 BMW Individual hemelbekleding in Anthrazit

EXTERIEUR
 19 inch lichtmetalen M wielen
 LED koplampen
 LED mistlampen voor
 M Sport Exterieurpakket
 M Achterspoiler
 M Sportonderstel
 BMW Individual hoogglans Shadow Line

INTERIEUR
 710 M Sportstuurwiel
 M Sport Steering
 Sportstoelen voor
 Lichtpakket
  Interieurlijsten Aluminium Hexagon met  
accentlijsten Pearl chroom
 BMW Individual hemelbekleding in Anthrazit

PRIJS € 3.995,-  /  € 3.302,-
Alleen leverbaar i.c.m. Executive of High Executive 

Standaard voor M35i

PRIJS € 3.995,-  /  € 3.302,-
Alleen leverbaar i.c.m. Executive of High Executive 

Niet voor M35i

MODEL M SPORT 7LF

MODEL M SPORT X 7LN

BMW MODELLEN.
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1 2 3 5 64

MODEL 
M SPORT. 

EXTERIEUR
EUR incl. 
21% btw.
zonder btw

Voor- en achterbumper in exclusief M Design 
met accenten uitgevoerd in Dark Shadow

Omlijsting van de wielkasten en inlegdelen 
op de portieren in carrosseriekleur

Unilak Alpinweiss

Metallic lak
Misano Blau, Saphirschwarz, Mineralgrau, 
Galvanic Gold, Sunset Orange

1.050,-
868,-

22G 19 inch lichtmetalen M wielen 
Dubbelspaak 715 M, Orbitgrau / gepolijst 
met noodloopeigenschappen (1)
8J x 19 / performance banden 225/45 R 19

1PY 19 inch lichtmetalen M wielen 
Dubbelspaak 715 M, Orbitgrau / gepolijst 
met sportbanden (1) 
8J x 19 / performance banden 225/45 R 19 

1.014,-
838,-

21D 18 inch lichtmetalen M wielen 
Dubbelspaak 570 M, Ferricgrau / gepolijst
7,5 J x 18 / banden 225/50 R18 (Niet voor M35i)

-,-

1RC 18 inch lichtmetalen M wielen 
Dubbelspaak 570 M, Orbitgrau / gepolijst 
met noodloopeigenschappen
7,5 J x 18 / banden 225/50 R18 (Niet voor M35i)

277,-
229,-

22K 20 inch lichtmetalen M wielen 
Dubbelspaak 716 M, Jet Black / gepolijst 
met noodloopeigenschappen (2) 
8J x 20 / banden 225/45 R 19 (Niet voor M35i)

908,-
750,-

Nieren-grill met spijlen uitgevoerd in 
hoogglans zwart (3)

760 BMW Individual hoogglans Shadow Line

3MB BMW Individual Exterieur Line Aluminium 
satiniert

-,-

2VE M Sport Steering

2NH M Sportremsysteem
(alleen voor xDrive20i)

640,-
529,-

704 M Sportonderstel

223 Dynamic Damper Control 171,-
141,-

225 Standaard onderstel (Niet voor M35i) -,-

715 M Aerodynamicapakket

754 M Achterspoiler

3AT Dakdraagsysteem, aluminium zijdeglans 
(twee langsdragers)

321,-
265,-

3MC Dakdraagsysteem, BMW Individual 
hoogglans Shadow Line (twee 
langsdragers)

321,-
265,-

INTERIEUR
EUR incl. 
21% btw.
zonder btw

HMAT Stof/Alcantara-combinatie bekleding 
Micro Hexagon in Anthrazit/accent Blau

HMIL Stof/Alcantara-combinatie bekleding 
Micro Hexagon in Anthrazit/accent Gelb

-,-

HLSW Stof/Alcantara-combinatie bekleding 
Trigon in Schwarz (alleen i.c.m. 711)

-,-

KCSW Sensatec bekleding Schwarz -,-

KCCX Sensatec bekleding Oyster -,-

PDN4 Geperforeerde lederen bekleding Dakota 
Schwarz/accent Blau

1.483,-
1.226,-

Geperforeerde lederen bekleding Dakota 
Schwarz, Oyster/accent Grau, Mokka/
Schwarz, Magmarot/accent Grau/Schwarz

1.483,-
1.226,-

4WF Interieurlijsten Aluminium Hexagon met 
accentlijsten Blau matt (4)

4WP Interieurlijsten Aluminium Hexagon Anthrazit -,-

4WE Interieurlijsten Aluminium Hexagon met 
accentlijsten Pearl chroom

-,-

4LS Interieurlijsten Aluminium Langsschliff 
met accentlijsten Pearl chroom

-,-

4LU Interieurlijsten Schwarz hoogglans met 
accentlijsten Pearl chroom

-,-

4F7 Interieurlijsten edelhoutuitvoering Eiche 
Maser matt met accentlijsten Pearl chroom

171,-
141,-

4LR Interieurlijsten edelhoutuitvoering Fineline 
Stream met accentlijsten Pearl chroom

171,-
141,-

4GQ Veiligheidsgordels voorin voorzien van M 
striping

321,-
265,-

481 Sportstoelen voor (4)

775 BMW Individual hemelbekleding in Anthrazit

710 M Sportstuurwiel (5)

711 M Stoelen
Voor bestuurder en voorpassagier.
alleen mogelijk i.c.m. HLSW / PDFM / PDSW

534,-
441,-

M Instaplijsten bij de voorportieren (6)

LED contourverlichting in deurpanelen 
6 kleuren: Weifl, Bronze, Orange, Flieder, Grün 
en Blau

Lichtpakket

Vloermatten in Anthrazit

-,-  Optie zonder meerprijs

Raadpleeg de tabel 'Wielkeuze en CO2-emissie BMW X2'  
i.v.m. verhoogde bpm-heffing ten gevolge van hogere CO2-
emissie door bredere banden.
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1 2 3 5 64

MODEL 
M SPORT X. 

-,-  Optie zonder meerprijs

EXTERIEUR
EUR incl. 
21% btw.
zonder btw

Voor- en achterbumper in exclusief  
M Sport X Design met accenten 
uitgevoerd in Frozen Grey

Omlijsting van de wielkasten en 
inlegdelen op de portieren in Frozen Grey

Unilak Alpinweiss

Metallic lak Misano Blau, Saphirschwarz, 
Mineralgrau, Galvanic Gold, Sunset Orange, 
Mediterranblau, Sparkling Storm

1.050,-
868,-

2QL 19 inch lichtmetalen M wielen Y-spaak 
722 M, in Orbitgrau / gepolijst met 
noodloopeigenschappen (1)
8J x 19 / banden 225/45 R 19

1XS 19 inch lichtmetalen M wielen Y-spaak 
722 M, in Orbitgrau / gepolijst met 
sportbanden (1)
8J x 19 / banden 225/45 R 19

1.014,-
838,-

21D 18 inch lichtmetalen M wielen 
Dubbelspaak 570 M, Ferricgrau / gepolijst
7,5 J x 18 / banden 225/50 R18

-,-

1RC 18 inch lichtmetalen M wielen 
Dubbelspaak 570 M, Ferricgrau / gepolijst
met noodloopeigenschappen
7,5 J x 18 / banden 225/50 R18

277,-
229,-

25P 20 inch lichtmetalen M wielen 
Dubbelspaak 717 M, Orbitgrau mat / 
gepolijst met noodloopeigenschappen (2)
8J x 20 / banden 225/40 R 20

908,-
750,-

Nieren-grill met spijlen uitgevoerd in 
hoogglans zwart (3)

760 BMW Individual hoogglans Shadow Line

3MB BMW Individual Exterieur Line Aluminium 
satiniert

-,-

2VE M Sport Steering

704 M Sportonderstel

2NH M Sportremsysteem (alleen voor xDrive20i) 640,-
529,-

223 Dynamic Damper Control 171,-
141,-

225 Standaard onderstel -,-

71A M Sport Exterieurpakket

754 M Achterspoiler

3AT Dakdraagsysteem, aluminium zijdeglans 
(twee langsdragers)

321,-
265,-

3MC Dakdraagsysteem, BMW Individual 
hoogglans Shadow Line (twee langsdragers)

321,-
265,-

INTERIEUR
EUR incl. 
21% btw.
zonder btw

HMIL Stof/Alcantara-combinatie bekleding 
Micro Hexagon in Anthrazit/accent Gelb

HMAT Stof/Alcantara-combinatie bekleding 
Micro Hexagon in Anthrazit/accent Blau

-,-

HLSW Stof/Alcantara-combinatie bekleding 
Trigon in Schwarz (alleen i.c.m. 711)

-,-

KCSW Sensatec bekleding Schwarz -,-

KCCX Sensatec bekleding Oyster -,-

PDN4 Geperforeerde lederen bekleding Dakota 
Schwarz/accent Blau

1.483,-
1.226,-

Geperforeerde lederen bekleding Dakota 
Schwarz, Oyster/accent Grau, Mokka/
Schwarz, Magmarot/accent Grau/Schwarz

1.483,-
1.226,-

4WP Interieurlijsten Aluminium Hexagon Anthrazit (4)

4WF Interieurlijsten Aluminium Hexagon met 
accentlijsten Blau matt

-,-

4WE Interieurlijsten Aluminium Hexagon met 
accentlijsten Pearl chroom

-,-

4LS Interieurlijsten Aluminium Langsschliff 
met accentlijsten Pearl chroom

-,-

4LU Interieurlijsten Schwarz hoogglans met 
accentlijsten Pearl chroom

-,-

4F7 Interieurlijsten edelhoutuitvoering Eiche 
Maser matt met accentlijsten Pearl chroom

171,-
141,-

4LR Interieurlijsten edelhoutuitvoering 
Fineline Stream met accentlijsten Pearl 
chroom

171,-
141,-

4GQ Veiligheidsgordels voorin voorzien van M 
striping

321,-
265,-

481 Sportstoelen voor

775 BMW Individual hemelbekleding in 
Anthrazit (6)

710 M Sportstuurwiel (5)

711 M Stoelen
Voor bestuurder en voorpassagier.
alleen mogelijk i.c.m. HLSW / PDFM / PDSW

534,-
441,-

M Instaplijsten bij de voorportieren

LED contourverlichting in deurpanelen 
6 kleuren: Weifl, Bronze, Orange, Flieder, Grün 
en Blau

563 Lichtpakket 

Vloermatten in Anthrazit 
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1

OPTIEPAKKETTEN.

COMFORT PACK

Comfort Pack ZC2

De meest essentiele zaken die uw reis 
veraangenamen.

Alleen leverbaar i.c.m. Executive

- Automatisch dimmende binnenspiegel (1)
- Elektrisch verwarmde voorstoelen

€ 395,-  /  € 326,-
UW VOORDEEL € 161,-

2

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.

Alleen leverbaar i.c.m. (High) Executive

- Comfort telefoonvoorbereiding met  
  draadloze oplaadmogelijkheid (2)
- WiFi hotspot
- DAB-tuner
- HiFi System

Alternatieve opties met een gereduceerde prijs:  
HiFi System Harman Kardon

3

SAFETY PACK

Safety Pack ZS5

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

Alleen leverbaar i.c.m. (High) Executive en 
Parking Pack

- Automatisch dimmende binnenspiegel  
  en buitenspiegel aan bestuurderszijde
- Automatisch dimmende binnenspiegel (5)
- Driving Assistant

Alternatieve opties met een gereduceerde prijs:  
Driving Assistant Plus

PARKING PACK

Parking Pack ZP5

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

Alleen leverbaar i.c.m. (High) Executive

- Achteruitrijcamera (4)
- Park Assistant
- Park Distance Control voor/achter (PDC)

4

€ 750,-  /  € 620,-
UW VOORDEEL € 254,-

€ 995,-  /  € 822,- 
UW VOORDEEL € 436,-

€ 495,-  /  € 409,- (i.c.m. Executive)
€ 295,-  / € 244,- (i.c.m. High Executive)
UW VOORDEEL € 306,-
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OPTIES AF FABRIEK.
www.bmw.nlAlles, behalve gewoon: het brede palet van extra-uitrustingen voor de  

nieuwe BMW X2 biedt vele individualiseringsmogelijkheden.  
Sprankelende kleuren, sportieve opties en uitgebreide pakketten geven 
u alle vrijheid bij het configureren van uw persoonlijke BMW X2.  
Op de volgende pagina’s ontdekt u alle mogelijkheden.

AANDRIJVING/RIJDYNAMIEK/ONDERSTEL sD
riv

e1
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xD

riv
e2

0i

sD
riv

e1
6d

s/
xD

riv
e1

8d

s/
xD

riv
e2

0d

M
35

i EUR incl. 
21% btw.
zonder btw

EURO 6d-TEMP normering. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Testmethode WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) en RDE (Real Driving 
Emissions).

BMW BluePerformance met AdBlue. ■ ■ ■

Voor de reductie van de uitstoot van stikstofoxiden bij dieselmotoren worden diverse BMW 
BluePerformance maatregelen genomen. Zo worden bij alle diesels zogenaamde stikstofoxide 
(NOx) opslagkatalysatoren ingezet, om de emissie van stikstofoxide te reduceren. Afhankelijk 
van het model wordt bovendien middels SCR (Selective Catalytic Reduction) met AdBlue (een 
ammoniakoplossing)  tot wel 90 procent van de stikstofoxide omgezet in waterdamp en even 
onschadelijk stikstof. Het AdBlue tankvolume bedraagt 12,5 - 20,5 liter.

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

■ ■ ■ ■ ■ ■

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

■ ■ ■ ■ ■ ■

Performance Control
Zorgt voor maximale tractie door een flexibele verdeling van het aandrijfkoppel tussen de 
voorwielen.

■ ■ ■ ■ ■ ■

2TF 7-traps Steptronic transmissie met dubbele koppeling 
(*standaard voor sDrive20i)

□ ■* □

2TC 7-traps Steptronic sporttransmissie met dubbele koppeling
7-traps automaat inclusief Launch Control en schakelpaddles aan het stuurwiel. Snellere reacties 
van motor en versnellingsbak in sportstand. (*alleen voor sDrive20i)

□* 160,-
132,-

205 8-traps Steptronic transmissie 
(*standaard voor xDrive20i)

■* □ ■

2TB 8-traps Steptronic sporttransmissie  
8-traps automaat inclusief Launch Control en schakelpaddles aan het stuurwiel. Snellere reacties 
van motor en versnellingsbak in sportstand. (*alleen voor xDrive20i)

□* □ □ ■ 160,-
132,-

223 Dynamic Damper Control
Aanpasbare demperkarakteristiek aan wisselende weg- en rijomstandigheden voor extra comfort 
of sportiviteit.

□ □ □ □ □

□

534,-
441,-

171,-
141,-

704 M Sportonderstel
10 mm verlaagd onderstel, sportievere afstelling vering en demping. 
Onderdeel van Model M Sport en Model M Sport X

□ □ □ □ □ ■ 363,-
300,-

2VE M Sport Steering
Verkleinde stuurhoek voor grote rechtuitstabiliteit en exact stuurgedrag.
Onderdeel van Model M Sport en Model M Sport X

□ □ □ □ □ ■ 267,-
221,-

1AG Vergrote brandstoftank
Inhoud van 61 liter i.p.v. 51 liter (*standaard voor xDrive20i)

□ □* □ □ □ ■ 53,-
44,-

  Standaarduitvoering        Optioneel      -,-  Optie zonder meerprijs
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i EUR incl. 
21% btw.
zonder btw

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

Unilak ■ ■ ■ ■ ■ ■

Metallic lak □ □ □ □ □ □ 1.050,-
868,-

3AT Dakdraagsysteem, aluminium zijdeglans (twee langsdragers) □ □ □ □ □ □ 321,-
265,-

3MC Dakdraagsysteem, BMW Individual hoogglans Shadow Line (twee langsdragers) □ □ □ □ □ □ 321,-
265,-

3MB BMW Individual Exterieur Line Aluminium satiniert (1) □ □ □ □ □ □ 416,-
344,-

760 BMW Individual hoogglans Shadow Line (2)
Sierlijsten zijruiten, buitenspiegeldelen en B-stijlen in hoogglans zwart.
Onderdeel van Model M Sport en Model M Sport X

□ □ □ □ □ ■ 416,-
344,-

3BE Spiegelkappen in hoogglans zwart (2) □ □ □ □ □ -,-

320 Levering zonder typeaanduiding □ □ □ □ □ □ -,-
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2VB Bandenspanningsweergavesysteem
Elektronische bandenspannings- en temperatuurcontrole voor elke band, bij een 
spanningsverlies van meer dan 20% wordt de bestuurder gewaarschuwd.

■ ■ ■ ■ ■ ■

2VC Banden reparatieset ■ ■ ■ ■ ■ ■

23E 17 inch lichtmetalen wielen V-spaak 560, Reflexsilber (1)
7,5 J x 17 / banden 225/55 R17

■ ■ ■ ■ ■

1Y9 17 inch lichtmetalen wielen V-spaak 560, Reflexsilber met noodloopeigenschappen 
(1)
7,5 J x 17 / banden 225/55 R17

□ □ □ □ □ 277,-
229,-

24C 17 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak 564, Reflexsilber (2)
7,5 J x 17 / banden 225/55 R17

□ □ □ □ □ 160,-
132,-

1UK 17 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak 564, Reflexsilber met 
noodloopeigenschappen (2)
7,5 J x 17 / banden 225/55 R17

□ □ □ □ □ 438,-
362,-

28C 18 inch lichtmetalen wielen Y-spaak 566, Ferricgrau / gepolijst (3)
7,5 J x 18 / banden 225/50 R18

□ □ □ □ □ 961,-
794,-

1XU 18 inch lichtmetalen wielen Y-spaak 566, Ferricgrau / gepolijst met 
noodloopeigenschappen (3)
7,5 J x 18 / banden 225/50 R18

□ □ □ □ □ 1.239,-
1.024,-

24D 18 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak 567, Reflexsilber (4)
7,5 J x 18 / banden 225/50 R18

□ □ □ □ □ 961,-
794,-

1UL 18 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak 567, Reflexsilber met 
noodloopeigenschappen (4)
7,5 J x 18 / banden 225/50 R18

□ □ □ □ □ 1.239,-
1.024,-

28A 18 inch lichtmetalen wielen Y-spaak 569, Orbitgrau / gepolijst (5)
7,5 J x 18 / banden 225/50 R18

□ □ □ □ □ 961,-
794,-

1XV 18 inch lichtmetalen wielen Y-spaak 569, Orbitgrau / gepolijst met 
noodloopeigenschappen (5)
7,5 J x 18 / banden 225/50 R18

□ □ □ □ □ 1.239,-
1.024,-

1XW 19 inch lichtmetalen wielen Y-spaak 511, Orbitgrau / gepolijst met 
noodloopeigenschappen (6)
8 J x 18 / performance banden 225/45 R19

□ □ □ □ □ 1.773,-
1.465,-

1XT 19 inch lichtmetalen wielen Y-spaak 511, Orbitgrau / gepolijst met sportbanden (6)
8 J x 18 / performance banden 225/45 R19

□ □ □ □ □ 2.787,-
2.303,-

1RA 20 inch M lichtmetalen wielen Dubbelspaak 721, met noodloopeigenschappen
8 J x 20 / banden 225/40 R20 (7)

□ 908,-
750,-

Raadpleeg de tabel 'Wielkeuze en CO2-emissie BMW X2' i.v.m. verhoogde bpm-heffing ten 
gevolge van hogere CO2-emissie door bredere banden

  Standaarduitvoering        Optioneel      -,-  Optie zonder meerprijs
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13

18 inch lichtmetalen wielen Y-spaak (styling 566) in Black (8)
7,5 J x 18 / 225/50 R18 banden met noodloopeigenschappen

□ □ □ □ □ 2.450,-
2.025,-

19 inch lichtmetalen wielen V-spaak (styling 573) in Bicolor, zwart/glansgedraaid (9)
8 J x 19 / 225/45 R19 banden met noodloopeigenschappen

□ □ □ □ □ □ 3.270,-
2.703,-

20 inch M Performance lichtmetalen wielen Dubbelspaak Jet Black Matt (Styling 717 M)  
8J x 20  225/40/R20 94Y banden met noodloopeigenschappen

□ □ □ □ □ □ 3.700,-
3.057,85

COMPLETE BMW LICHTMETALEN WIELSET  
ACHTERAF GEMONTEERD 
PRIJZEN EXCL. MONTAGE sD
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i EUR incl. 
21% btw.
zonder btw

COMPLETE BMW WINTERWIELSET
PRIJZEN EXCL. MONTAGE

17 inch lichtmetalen wielen Y-spaak (styling 574) (10)
6,5 J x 17 / 205/60 R17. Geschikt voor gebruik van sneeuwkettingen

□ □ □ □ □ 1.640,-
1.356,-

17 inch lichtmetalen wielen V-spaak (styling 560) (1)
7,5 J x 17 / 225/55 R17 

□ □ □ □ □ 1.768,-
1.462,-

17 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 564) (2)
7,5 J x 17 / 225/55 R17 banden met noodloopeigenschappen

□ □ □ □ □ 1.892,-
1.564,-

17 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 385) in Black (11)
7,5 J x 17 / 225/55 R17 banden met noodloopeigenschappen

□ □ □ □ □ 1.936,-
1.600,-

18 inch lichtmetalen wielen Y-spaak (styling 566) in Black (8)
7,5 J x 18 / 225/50 R18 banden met noodloopeigenschappen

□ □ □ □ □ 2.272,-
1.878,-

18 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 570M) in Ferricgrau (12)
7,5J x 18 / 225/50 R18 banden met noodloopeigenschappen

□ □ □ □ □ 2.524,-
2.086,-

INTERIEUR/STOELEN/STUURWIELEN
Gedetailleerde informatie en afbeeldingen van de beschikbare bekledingen en 
interieurlijsten vindt u in de brochure.

EGAT Stoffen bekleding Grid Anthrazit (13)
Niet leverbaar i.c.m. 481 - Sportstoelen voor en Model M Sport of Model M Sport X

■ ■ ■ ■ ■

ERL1 Stoffen bekleding Race Anthrazit/Accent Grau
Alleen leverbaar i.c.m. 481 - Sportstoelen voor
Niet leverbaar i.c.m. Model M Sport of Model M Sport X

□ □ □ □ □ -,-

KCSW Sensatec bekleding Schwarz □ □ □ □ □

□

416,-
344,-

-,-

KCCX Sensatec bekleding Oyster □ □ □ □ □

□

416,-
344,-

-,-

PDSW Geperforeerde lederen bekleding Dakota Schwarz
Onderdeel van High Executive

□ □ □ □ □

□

1.804,-
1.491,-

1.388,-
1.147,-
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PDOA Geperforeerde lederen bekleding Dakota Oyster/accent Grau (1)
Met uitgebreide uitrustingskleur Oyster in het interieur
Onderdeel van High Executive

□ □ □ □ □

□

1.804,-
1.491,-

1.388,-
1.147,-

PDMZ Geperforeerde lederen bekleding Dakota Mokka/Schwarz
Met uitgebreide uitrustingskleur Mokka in het interieur
Onderdeel van High Executive

□ □ □ □ □

□

1.804,-
1.491,-

1.388,-
1.147,-

PDFM Geperforeerde lederen bekleding Dakota Magmarot/accent Grau/Schwarz (2)
Met uitgebreide uitrustingskleur Magmarot in het interieur
Onderdeel van High Executive

□ □ □ □ □

□

1.804,-
1.491,-

1.388,-
1.147,-

4FS Interieurlijsten Oxidsilber dunkel mat met accentlijsten Schwarz hoogglans ■ ■ ■ ■ ■

4LU Interieurlijsten Schwarz hoogglans met accentlijsten Pearl chroom □ □ □ □ □

□

203,-
168,-

-,-

4LS Interieurlijsten Aluminium Längsschliff met accentlijsten Pearl chroom □ □ □ □ □

□

352,-
291,-

-,-

4LR Interieurlijsten edelhoutuitvoering Fineline Stream met accentlijsten Pearl chroom □ □ □ □ □

□

523,-
432,-

171,-
141,-

4F7 Interieurlijsten edelhoutuitvoering Eiche Maser matt met accentlijsten Pearl chroom □ □ □ □ □

□

523,-
432,-

171,-
141,-

775 BMW Individual hemelbekleding in Anthrazit (onderdeel van Model M Sport) (3) □ □ □ □ □ ■ 267,-
221,-

563 Lichtpakket (onderdeel van Model M Sport / Model M Sport X)
Verlichting in dashboardkastje, deurgrepen en LED verlichting in de kofferruimte. Ambianceverlichting 
(inclusief decoratieve lichtstrips in dashboard en duurpanelen), leeslampjes voor - en achterin en 
verlichte make up spiegels. Inclusief in-/uitstapverlichting in voetenruimte voor en achter. 
I.c.m. 711 - M sportstoelen vervalt de verlichting van voetenruimte achter.
Onderdeel van Model M Sport en Model M Sport X

□ □ □ □ □ □ 332,-
274,-

473 Armsteun voor ■ ■ ■ ■ ■ ■

450 In hoogte verstelbare passagiersstoel ■ ■ ■ ■ ■ ■

481 Sportstoelen voor (onderdeel van Model M Sport / Model M Sport X)
Inclusief handmatig verstelbaar bovenbeensteun en elektrisch in breedte verstelbare rugleuning 
(enkel voor bestuurder). 
Niet leverbaar i.c.m. 4FK - Neerklapbare passagiersstoel voor en EGAT - Stoffen bekleding Grid 
Anthrazit
Onderdeel van Model M Sport en Model M Sport X

□ □ □ □ □ ■ 523,-
432,-

459 Elektrisch verstelbare stoelen (4)
Inclusief bestuurdersstoel met geheugen voor 2 posities en buitenspiegel met parkeerfunctie 
aan de passagierszijde.

□ □ □ □ □ □ 1.014,-
838,-

  Standaarduitvoering        Optioneel      -,-  Optie zonder meerprijs
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5

488 Elektrisch verstelbare lendensteunen op voorstoelen □ □ □ □ □ □ 246,-
203,-

494 Elektrisch verwarmde voorstoelen
Onderdeel van High Executive en Comfort Pack

□ □ □ □ □ □ 374,-
309,-

4FK Neerklapbare passagiersstoel voor
Niet leverbaar i.c.m. 459 - Elektrisch verstelbare stoelen en 481 - Sportstoelen voor

□ □ □ □ □ 203,-
168,-

249 Multifunctioneel stuurwiel
Inclusief bediening voor Cruise Control (Speed Limit Device functie) en BMW Audio systeem.

■ ■ ■ ■ ■ ■

255 Sportstuurwiel met leder bekleed ■ ■ ■ ■ ■

710 M Sportstuurwiel (5)
M sportstuurwiel met leder bekleed incl. schakelpook in sportieve, korte uitvoering met M logo  
(alleen in combinatie met handgeschakelde versnellingsbak) Onderdeel van Model M Sport.

□ □ □ □ □ ■ 310,-
256,-

710 i.c.m. Executive / High Executive □ □ □ □ □ ■ 267,-
221,-

711 M Stoelen
Voor bestuurder en voorpassagier.
alleen mogelijk i.c.m. 7LF / 7LN en HLSW / PDFM / PDSW

□ □ □ □ □ □ 534,-
441,-

248 Stuurwielrand verwarmd
Alleen leverbaar i.c.m. 544 / 5DF - (Active) Cruise Control of 5AT - Driving Assistant Plus

□ □ □ □ □ □ 203,-
168,-

470 ISOFIX bevestiging
Voor passagiersstoel voor. Inclusief in- en uitschakelbare airbag.

□ □ □ □ □ □ 96,-
79,-

FUNCTIONALITEIT
534 Automatische 2-zone airconditioning

Inclusief links en rechts gescheiden automatische regeling, automatische recirculatie, condens- 
en zonnesensor, actief koolstoffilter en uitstroomopeningen voor achterpassagiers.
Onderdeel van Executive / High Executive

□ □ □ □ □ □ 630,-
521,-

402 Glazen panoramadak (6)
Inclusief elektrische bediening (voorste deel, schuif- kantelfunctie).

□ □ □ □ □ □ 1.335,-
1.103,-

420 Extra getint glas in achterportierruiten en achterruit □ □ □ □ □ □ 374,-
309,-

316 Elektrisch te openen en te sluiten achterklep (7)
Onderdeel van Executive / High Executive

□ □ □ □ □ □ 523,-
432,-

322 Comfort Access
Ontgrendelen en vergrendelen van de voorportieren en de achterklep zonder sleutel. Inclusief 
instapverlichting in alle portiergrepen. In combinatie met optie 316 - Elektrisch te openen en te 
sluiten achterklep is de achterklep tevens te openen door middel van een voetbeweging onder 
de achterbumper.

□ □ □ □ □ □ 416,-
344,-

Regen- en lichtsensor ■ ■ ■ ■ ■ ■

5A4 LED koplampen
Bi-LED koplampen met bochtverlichting zorgen voor een helder lichtbeeld die het daglicht 
benadert, zodat verkeerstekens en wegwijzers beter te zien zijn. Inclusief LED-technologie voor 
achterlichten.
Alleen leverbaar i.c.m. 5A1 - LED mistlampen voor
Onderdeel van Executive / High Executive

□ □ □ □ □ ■ 1.058,-
874,-

520 Mistlampen voor
Inclusief verwarmde buitenspiegels en ruitensproeiers.

■ ■ ■ ■ ■

5A1 LED mistlampen voor
Alleen leverbaar als onderdeel van optie 5A4 - LED koplampen
Onderdeel van Executive / High Executive

□ □ □ □ □ ■ 64,-
53,-

502 Koplampsproeiers □ □ □ □ □ 288,-
238,-

313 Elektrisch inklapbare buitenspiegels met parkeerfunctie aan de passagierszijde
Alleen leverbaar als onderdeel van optie 430 - Automatisch dimmende binnenspiegel en 
buitenspiegel aan bestuurderszijde

□ □ □ □ □ □ -,-

6 7
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  Standaarduitvoering        Optioneel      -,-  Optie zonder meerprijs

431 Automatisch dimmende binnenspiegel
Onderdeel van Comfort Pack en Safety Pack

□ □ □ □ □ □ 182,-
150,-

430 Automatisch dimmende binnenspiegel en buitenspiegel aan bestuurderszijde
Alleen leverbaar  i.c.m. optie 313 - Elektrisch inklapbare buitenspiegels met parkeerfunctie en 
431 - Automatisch dimmende binnenspiegel

□ □ □ □ □ □ 523,-
432,-

430 i.c.m. ZC2 - Comfort Pack
Onderdeel van Safety Pack

□ □ □ □ □ □ 341,-
282,-

302 Alarmsysteem klasse 3
Onderdeel van Executive / High Executive

□ □ □ □ □ □ 513,-
424,-

235 Trekhaak met afneembare kogel (1)
Inclusief aanhangerstabilisatieregeling om eventuele slingerbewegingen van aanhanger te helpen 
opvangen.
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd voor de sDrive20i bedraagt 1.800 kg en voor de 
xDrive20i/d 2.000 kg.

□ □ □ □ □ 854,-
706,-

3AR Voorbereiding bagagerek
Alleen leverbaar in combinatie met achteraf montage kogelkop en alleen geschikt voor BMW 
bagagerek. Gebruik aanhanger niet mogelijk.
Niet leverbaar i.c.m 235 - trekhaak met afneembare kogel

□ □ □ □ □ □ 224,-
185,-

441 Rokersuitvoering
Inclusief asbak en sigarettenaansteker.

□ □ □ □ □ □ 31,-
26,-

575 Extra 12V aansluiting
1 aansluiting in voetenruimte voorpassagier.

□ □ □ □ □ □ 22,-
18,-

5DA Deactivering passagiersairbag ■ ■ ■ ■ ■ ■

413 Scheidingsnet tussen bagageruimte en achterbank (2) □ □ □ □ □ □ 203,-
168,-

4UY Ski- en snowboardfoedraal (3) □ □ □ □ □ □ 128,-
106,-

493 Opbergpakket
- Opbergmogelijkheden in de middenarmsteun achter inclusief twee bekerhouders 
- Opbergnetten aan de achterzijde van de voorstoelen 
- 12V aansluiting voor de achterpassagiers aan de achterzijde van de middenconsole 
- Opbergvak aan de rechterzijde van de kofferruimte 
- 12V aansluiting aan de rechterzijde van de kofferruimte 
- Net gespannen over de vloer van de kofferruimte

■ ■ ■ ■ ■ ■

Doorlaadopening in achterbank
Met neerklapbare achterbank (verdeling 40:20:40)

■ ■ ■ ■ ■ ■

428 Gevarendriehoek en verbanddoos ■ ■ ■ ■ ■ ■

RIJDERASSISTENTIESYSTEMEN
544 Cruise control (4)

Inclusief Speed Limit Device en remfunctie indien ingestelde snelheid wordt verlaagd.
□ □ □ □ □ 459,-

379,-

544 i.c.m. - 710 - M Sportstuurwiel
Onderdeel van Executive / High Executive

□ □ □ □ □ □ 284,-
235,-

507 Park Distance Control achter (PDC)
Inclusief optische weergave in het Control Display.
Onderdeel van Executive

□ □ □ □ □ □ 480,-
397,-

508 Park Distance Control voor/achter (PDC)
Inclusief 5DP - Park Assistant en optische weergave in het Control Display.

□ □ □ □ □ □ 854,-
706,-

508 i.c.m. Executive
Onderdeel van High Executive en Parking Pack

□ □ □ □ □ □ 374,-
309,-

FUNCTIONALITEIT sD
riv

e1
8i

s/
xD

riv
e2

0i

sD
riv

e1
6d

s/
xD

riv
e1

8d

s/
xD

riv
e2

0d

M
35

i EUR incl. 
21% btw.
zonder btw

1



21

5DP Park Assistant
Zoekt met ultrasone sensoren naar een geschikte parkeerplaats en stuurt automatisch bij 
inparkeren.
Alleen leverbaar i.c.m. 508
Onderdeel van Parking Pack

□ □ □ □ □ □ -,-

3AG Achteruitrijcamera (5)
Helpt met veilig inparkeren door de omgeving direct achter de auto weer te geven in het control 
display en te voorzien van interactieve parkeerhulplijnen.
Onderdeel van Parking Pack

□ □ □ □ □ □ 427,-
353,-

5AS Driving Assistant
Inclusief Lane Departure Warning (waarschuwt met een discrete trilling in het stuur voor het 
onbedoeld verlaten van een rijbaan), Grootlicht assistent en uitgebreid instrumentencluster.
Onderdeel van Safety Pack

□ □ □ □ □ □ 908,-
750,-

5AT Driving Assistant Plus
Functies van Driving Assistant aangevuld met optie 5DF - Active Cruise Control met Stop&Go 
en 5AR - Traffic Jam Assistant. Alleen leverbaar Automatische Steptronic (sport-)transmissie.

□ □ □ □ □ □ 1.602,-
1.324,-

5AT i.c.m. Executive / High Executive □ □ □ □ □ □ 1.302,-
1.076,-

5AT i.c.m. Safety Pack □ □ □ □ □ □ 394,-
326,-

5DF Active Cruise Control met Stop&Go
Reguleert automatisch snelheid en afstand tot voorligger (30-140km/h).
Alleen leverbaar als onderdeel van 5AT - Driving Assistant Plus.

□ □ □ □ □ □ -,-

5AR Traffic Jam Assistant
Helpt de bestuurder in de juiste rijbaan te blijven bij filerijden (tot 60 km/uur) door middel van 
corrigerende stuurbewegingen. Alleen leverbaar i.c.m. 5AT - Driving Assistant Plus, 6UN / 6UP - 
Navigatiesysteem (Plus) en Automatische Steptronic transmissie.

□ □ □ □ □ □ -,-
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NAVIGATIE
6UN Navigatiesysteem

- Bediening via iDrive-controller met 7 Direct Access-toetsen. 
- Display (6,5 inch) met 800x480 pixel resolutie. 
- Dubbele tuner met RDS / TMC. 
- Pijl- en 2,5D kaartweergave. 
- Updaten van kaarten mogelijk via USB-aansluiting. 
- Geïntegreerde elektronische BMW handleiding en BMW onderhoudsboek.
Alleen leverbaar als onderdeel van Executive

□ □ □ □ □ □ 1.377,-
1.138,-

6UP Navigatiesysteem Plus
- Bediening via iDrive Touch Controller met 7 Direct Access-toetsen of Touch Screen Display. 
- Touch Screen Display (8,8 inch) met 1280 x 480 pixel resolutie. 
- Dubbele tuner met RDS / TMC. 
- Pijl- en 2,5D kaartweergave. 
- Updaten van kaarten mogelijk via USB-aansluiting. 
- Drie jaar kosteloos updaten van de kaarten bij uw BMW dealer. 
- Geintegreerde elektronische BMW handleiding en BMW onderhoudsboek. 
- Voice control voor navigatiefuncties (i.c.m. 6NW) 
- Uitbreiding instrumentencluster.
Alleen leverbaar i.c.m. 610 - BMW Head-Up Display. Onderdeel van High Executive

□ □ □ □ □ □ 3.086,-
2.550,-

6UP i.c.m. Executive □ □ □ □ □ □ 1.709,-
1.412,-

610 BMW Head-Up Display
Projecteert belangrijke bestuurdersinformatie op de voorruit in full-colour.
Alleen leverbaar i.c.m. 6UP - Navigatiesysteem Plus
Onderdeel van High Executive

□ □ □ □ □ □ -,-
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6AC 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.

■ ■ ■ ■ ■ ■

6AP Remote Services
Op afstand bedienen van de auto via de BMW Connected App (beschikbaar voor iPhone en 
Android).

■ ■ ■ ■ ■ ■

Basis bluetooth telefoonvoorbereiding, audio streaming en USB-aansluiting
Zonder telefoonhouder in middenarmsteun voor.

■ ■ ■ ■ ■ ■

6NW Comfort telefoonvoorbereiding met draadloze oplaadmogelijkheid (1)
Bluetooth telefoonvoorbereiding met dubbele microfoon en spraaksturing voor o.a. diverse 
telefoon- en navigatiefuncties. Mogelijkheid om te telefoneren via de (8 watt) dakantenne van 
de auto. Mogelijkheid voor het koppelen van twee smartphones en één audiospeler. Draadloze 
oplaadmogelijkheid voor voor smartphones die geschikt zijn voor inductieladen. Tevens twee 
USB-poorten; één in de middenconsole voor (USB Type QA / 1,5 A) en één in het opbergvak 
van de middenarmsteun voor 
(USB Type C / 3 A).

□ □ □ □ □ □ 427,-
353,-

6WD WiFi hotspot
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
Onderdeel van Audio / Media Pack

□ □ □ □ □ □ -,-

6AM Real Time Traffic Information (RTTI)
Inclusief gedetailleerde verkeersinformatie voor de geplande route en het aanbod van 
alternatieve routes. Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, 
Spanje, Portugal, Italië, Engeland, Ierland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Zweden en 
Noorwegen.
Alleen leverbaar i.c.m. 6UN / 6UP - Navigatiesysteem (Plus)
Onderdeel van High Executive

□ □ □ □ □ □ 162,-
134,-

6AN Personal Assistant Service (2)
24/7 onbeperkt beschikking over een Personal Assistant. Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in 
Europa.

□ □ □ □ □ 254,-
210,-

  Standaarduitvoering        Optioneel      -,-  Optie zonder meerprijs

INFOTAINMENT
654 DAB-tuner

Maakt ontvangst van digitale radio mogelijk. (incl. DAB+)
Onderdeel van Audio / Media Pack

□ □ □ □ □ 267,-
221,-

676 HiFi System
Inclusief 7 luidsprekers en 205 watt vermogen.
Onderdeel van Audio / Media Pack

□ □ □ □ □ 310,-
256,-

674 HiFi System Harman Kardon (3)
Inclusief 12 luidsprekers en 360 watt vermogen.

□ □ □ □ □ 843,-
697,-

674 i.c.m. Audio / Media Pack □ □ □ □ □ 534,-
441,-

6CP Apple Carplay® voorbereiding
3 jaar onbeperkt gebruik van de Apple® specifieke interface voor draadloos en comfortabel 
gebruik van uw iPhone. Bediening van o.a. iMessages, SMS en entertainment via iDrive Touch 
Controller en weergave op het Centraal Informatie Display. Alleen leverbaar i.c.m. 6UN/6UP - 
Navigatiesysteem (Plus)

□ □ □ □ □ 321,-
265,-
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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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Dakbox 420 (1)
Afsluitbaar en aan beide zijden te openen. Dakbox met een inhoud van 420 liter in de kleur zwart & titansilver. 
Geschikt voor alle BMW Basisdragers.

667,-
560,-

Fietsdrager 2.0 (2)
Opvouwbare fietsendrager voor op de trekhaak met een max. belasting van 60 kg. 
Geschikt voor 2 fietsen/E-bikes. Uitbreiding 3e fiets is mogelijk tegen meerprijs.

499,-
413,-

18 inch lichtmetalen wielen Y-spaak (styling 566) in Black (3)
7,5 J x 18 / 225/50 R18 banden met noodloopeigenschappen.

2.450,-
2.025,-

19 inch lichtmetalen wielen V-spaak (styling 573) in Bicolor, zwart/glansgedraaid
8 J x 19 / 225/45 R19 banden met noodloopeigenschappen.

3.270,-
2.703,-

All weather vloermatten in zwart met logo 'X2' (4)
Set automatten (voor) welke beschermen tegen water, modder en vuil.

75,-
62,-

Kofferruimtemat in zwart met logo 'X2' (5)
Waterafstotende mat welke beschermd tegen water, moddder en vuil.

105,-
87,-

Advanced Car Eye 2.0 Basis (6)
Full HD camera welke automatisch opneemt vanuit een voertuigperspectief wanneer de auto rijdt of geparkeerd staat. 

424,-
351,-

Universele Tablethouder voor Travel & Comfort Systeem (7)
360 graden verstelbaar. 
Alleen in combinatie met Safety Case en Travel & Comfort Systeem Basisdrager.

110,-
91,-

LED deurprojector (8)
Bij het openen van de portieren wordt een logo op de grond geprojecteerd. 
Set van 2 stuks. Bevat 4 verschillende logo's.

110,-
93,-

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

89,-
73,56

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.
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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.

Versie: november 2017



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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