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Voor meer informatie over de 
BMW 5 Serie Sedan kunt u ons 
uiteraard ook bezoeken op onze 
internetsite www.bmw.nl. Of 
raadpleeg uw BMW dealer, hij is 
u graag van dienst en arrangeert 
met plezier een proefrit voor u. 
Daarnaast is er de nieuwe BMW 
Brochures app. Download de app 
op uw smartphone of tablet en 
ontdek de BMW 5 Serie Sedan 
in al zijn facetten.
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ATLEET IN MAATKOSTUUM.

P R E S TAT I E G E R I C H T.



MEER VEILIGHEID DANKZIJ ADAPTIEVE LED-KOPLAMPEN* || BETERE AERO-
DYNAMICA DANKZIJ ACTIVE AIR STREAM NIERENGRILLE EN AIR CURTAIN || 
MEER DYNAMIEK DANKZIJ SCHERPE LIJNEN EN CONTOUREN

VOORUITGANG. 
ZICHTBAAR EN VOELBAAR.

* Uitrusting als optie leverbaar.



DYNAMISCH M SPORTPAKKET* || ELEGANT, COUPÉ-ACHTIG 
 SILHOUET ll IN DE HOFMEISTER-KNIK OVERVLOEIENDE TAILLELIJN ll  

SLIMME LICHTGEWICHT CONSTRUCTIE || 20-INCH HOOGGLANS 
 GEPOLIJSTE BMW INDIVIDUAL WIELEN IN V-SPAAK STYLING*

DYNAMIEK DIE NIET 
 ONOPGEMERKT BLIJFT.

* Uitrusting als optie leverbaar.



COCKPIT WAARIN DE BESTUURDER CENTRAAL STAAT ||  
MET  LEDER BEKLEED M STUUR* || 8-TRAPS STEPTRONIC  
SPORT TRANSMISSIE* || DRIVING EXPERIENCE CONTROL  
MET ADAPTIVE MODE* || HOOGWAARDIGE MATERIALEN, 
 NAUWKEURIG AFGEWERKT

HET MIDDELPUNT:  
LINKS VOORIN.

* Uitrusting als optie leverbaar.



NIEUWE INTUÏTIEVE BEDIENINGSTECHNOLOGIEËN:  
DE SLIMME BMW GESTURE CONTROL* ||  

HET INNOVATIEVE TOUCH CONTROL DISPLAY* ||  
DE PRAKTISCHE INTELLIGENT VOICE ASSISTANT*

HIJ LEEST DE HAND.  
OM UW WENSEN TE 

VERVULLEN.

* Uitrusting als optie leverbaar.



Meer informatie over brandstofverbruik, stroomverbruik, actieradius en CO2-emissie vindt u in de technische gegevens achterin deze brochure 
en in de officiële prijslijst van de BMW 5 Serie Sedan.

BMW 530e iPERFORMANCE MET VERBRANDINGS- EN ELEKTROMOTOR || 
VERMOGEN/KOPPEL VERBRANDINGSMOTOR 135 KW (184 PK)/290 NM ||  

VERMOGEN/KOPPEL ELEKTROMOTOR 83 KW (113 PK)/250 NM || CO2-EMISSIE 
47 G/KM || TOT 48 KM ACTIERADIUS IN PUUR ELEKTRISCHE MODUS

BOORDEVOL ENERGIE.



BELEEF RIJPLEZIER ZONDER EINDE: DE UNIEKE COMBINATIE VAN  
ELEGANT EN DYNAMISCH DESIGN, INTELLIGENTE BMW TECHNOLOGIEËN EN 

 INNOVATIEVE BEDIENINGSCONCEPTEN LAAT U NIET ALLEEN VAN DE RIT  
GENIETEN, MAAR OOK UW CONTACTEN EN OMGEVING NOOIT UIT HET OOG 

 VERLIEZEN. AANGEDREVEN DOOR ECHTE TOPKRACHTEN VERENIGT DE  
BMW 5 SERIE SEDAN UITMUNTENDE PRESTATIES MET EEN ATLETISCH KARAKTER 

EN BEREIKT HIJ MET EFFICIËNTIE EN DOORZETTINGSVERMOGEN ELK DOEL. 
WAARLIJK EEN ATLEET IN MAATKOSTUUM:DEBMW5SERIESEDAN.

E N  D AT  W A S  N O G
M A A R  H E T  B E G I N .



BMW EFFICIENTDYNAMICS.
 MINDER EMISSIE. MEER VERMOGEN.

www.bmw.nl/efficientdynamics

De Intelligent Start Stop functie1 
verhoogt het rijcomfort dankzij de 
koppeling van navigatie-, camera- en 
radargegevens. De motor wordt alleen 
uitgeschakeld als een langere stil-
standtijd te verwachten is en daarmee 
het energieverbruik voor het starten 
van de motor lager is dan de energie 
die wordt bespaard door de motor uit 
te schakelen.

INTELLIGENT START STOP 
FUNCTIE.

Door gerichte aerodynamische 
maatregelen optimaliseert BMW de 
luchtweerstandscoëfficiënt en de 
efficiëntie van de BMW, evenals de 
akoestiek in het interieur. Bovendien 
wordt het brandstofverbruik verlaagd. 
Details zoals de Active Air Stream 
nierengrille, de Air Curtains en Air 
Breathers bij de voorste wielkuipen, 
alsmede aerodynamisch gevormde 
wielen vormen gerichte maatregelen 
voor het verder verlagen van de 
luchtweerstand.

AERODYNAMICA.

BMW EfficientLightweight staat 
voor een intelligente lichtgewicht 
constructie die in belangrijke mate 
bijdraagt aan hoge rijdynamiek en 
meer efficiency, en aan de stabiliteit 
van de auto. Een laag gewicht is de 
basis voor maximale rijdynamiek en 
een voorbeeldige efficiency. Voor 
veel onderdelen worden in gewicht 
geoptimaliseerde materialen zoals 
hoogvast staal, aluminium of 
magnesium toegepast.

BMW EFFICIENT LIGHTWEIGHT.

1 Uitrusting als optie leverbaar.
2 Elektronisch begrensd.

DE BMW 5 SERIE SEDAN: EFFICIËNT EN DYNAMISCH.

MEER KRACHT, 
MINDER DORST.
Van 3 tot 12 cilinders: meer vermogen 
en minder verbruik zorgen voor enorm 
veel rijplezier. De BMW TwinPower 
Turbo motoren bieden maximale 
dynamiek bij  uitmuntende efficiency 
dankzij de nieuwste injectiesystemen, 
variabele vermogensregeling en door  - 
dachte turbotechnologie. Ongeacht 
of het een dieselmotor of benzine-
motor betreft, ongeacht het aantal 
cilinders, de krachtbronnen van het 
BMW EfficientDynamics motoren-
gamma zorgen voor een bijzonder 
temperamentvolle krachtontplooiing 
en een directe respons al vanaf lage 
toerentallen. Tegelijkertijd springen  
ze zuinig om met brandstof en  
houden ze de emissie beperkt.  
Dat is efficiënte dynamiek.

MEER RIJPLEZIER,  
MINDER EMISSIE.
Sinds 2000 circa 33 % minder  
CO2-emissie: het technologiepakket  
BMWEfficientDynamics omvat  
niet alleen de aandrijving, maar ook  
het autoconcept als geheel en 
 intelligent energiemanagement.  
Het is standaard op iedere BMW  
en draagt er met een hele reeks 
innovatieve technologieën aan bij  
dat de efficiëntie steeds verder 
toeneemt. Middels aerodynamica-  
en  motorefficiencymaatregelen,  
de toepassing van een lichtgewicht 
constructie, alsmede elektrische  
en hybride modellen is BMW erin 
geslaagd om de CO2-emissie van  
het modelprogramma met 33 % te 
 reduceren.

MINDER GEWICHT,  
MEER DYNAMIEK.
BMWEfficientLightweight staat 
voor minder gewicht dankzij een 
intelligente lichtgewicht constructie. 
Deze is doordacht tot in het kleinste 
detail: zo is de keuze van het materiaal 
mede afhankelijk van de plaats waarop 
het wordt toegepast. Voor elk onderdeel 
wordt het meest geschikte materiaal 
gebruikt. Met bijzonder lichte hightech- 
materialen zoals aluminium en carbon 
(met koolstofvezel versterkte kunst-
stof) streeft BMW EfficientLightweight 
ernaar, zoveel mogelijk gewicht te 
besparen. Dat zorgt voor nog dynami-
scher rijeigenschappen, en vergroot 
de stabiliteit, de veiligheid en het 
comfort van de auto.

De waarden voor rijprestaties, brandstofverbruik en CO2-emissie gelden voor uitvoeringen 
met standaardtransmissie. Waarden tussen [ ] gelden voor uitvoeringen met Steptronic 
transmissie.
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BMWM550dxDrive
 ‒ BMW TwinPower Turbo 6-cilinder dieselmotor met een 

 vermogen van 294 kW (400 pk) en een koppel van 760 Nm
 ‒ Acceleratie 0 – 100 km/h: [4,4] s; topsnelheid: [250]2 km/h
 ‒ Brandstofverbruik gemiddeld: [6,6 – 6,5] l/100 km
 ‒ CO2-emissie gemiddeld: [173 – 171] g/km

BMW540i/540ixDrive
 ‒ BMW TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn benzinemotor met een 

 vermogen van 250 kW (340 pk) en een koppel van 450 Nm
 ‒ Acceleratie 0 – 100 km/h: [5,1] s / [4,8] s xDrive; 

 topsnelheid: [250]2 km/h / [250]2 km/h xDrive
 ‒ Brandstofverbruik gemiddeld: [7,4 – 7,1] l/100 km / 

 [7,9 – 7,7] l/100 km xDrive
 ‒ CO2-emissie gemiddeld: [168 – 161] g/km / [179 – 174] g/km xDrive 

BMW530i/530ixDrive
 ‒ BMW TwinPower Turbo 4-cilinder benzinemotor met een   

 vermogen van 185 kW (252 pk) en een koppel van 350 Nm
 ‒ Acceleratie 0 – 100 km/h: [6,1] s / [6,0] s xDrive; topsnelheid: 

 [250]2 km/h / [250]2 km/h xDrive
 ‒ Brandstofverbruik gemiddeld: [6,1 – 5,8] l/100 km / 

 [6,5 – 6,2] l/100 km xDrive
 ‒ CO2-emissie gemiddeld: [139 – 132] g/km / 

 [147 – 142] g/km xDrive

BMW530eiPerformance
 ‒ BMW TwinPower Turbo 4-cilinder benzinemotor en elektromotor 

 met een systeemvermogen van 185 kW (252 pk) en een 
 systeemkoppel van 420 Nm
 ‒ Acceleratie 0 – 100 km/h: [6,2] s; topsnelheid: [235] km/h
 ‒ Brandstofverbruik gemiddeld: [2,3 – 2,1] l/100 km
 ‒ CO2-emissie gemiddeld: [52 – 47] g/km

BMW520i
 ‒ BMW TwinPower Turbo 4-cilinder benzinemotor met een 

 vermogen van 135 kW (184 pk) en een koppel van 290 Nm
 ‒ Acceleratie 0 – 100 km/h: [7,8] s; topsnelheid: [235] km/h
 ‒ Brandstofverbruik gemiddeld: [6,0 – 5,8] l/100 km
 ‒ CO2-emissie gemiddeld: [137 – 132] g/km

BMW540dxDrive
 ‒ BMW TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn dieselmotor met een  

 vermogen van 235 kW (320 pk) en een koppel van 680 Nm
 ‒ Acceleratie 0 – 100 km/h: [4,7] s; topsnelheid: [250]2 km/h
 ‒ Brandstofverbruik gemiddeld: [5,9 – 5,7] l/100 km
 ‒ CO2-emissie gemiddeld: [156 –149] g/km

 
BMW530d/530dxDrive
 ‒ BMW TwinPower Turbo 6-cilinder dieselmotor met een vermogen 

 van 195 kW (265 pk) en een koppel van 620 Nm
 ‒ Acceleratie 0 – 100 km/h: [5,7] s / [5,4] s xDrive; 

 topsnelheid: [250]2 km/h / [250]2 km/h xDrive
 ‒ Brandstofverbruik gemiddeld: [5,2 – 5,0] l/100 km / 

 [5,6 – 5,3] l/100 km xDrive
 ‒ CO2-emissie gemiddeld: [138 – 131] g/km / [147 – 141] g/km xDrive

BMW525d
 ‒ BMW TwinPower Turbo 4-cilinder dieselmotor met een 

 vermogen van 170 kW (231 pk) en een koppel van 500 Nm
 ‒ Acceleratie 0 – 100 km/h: [6,6] s; topsnelheid: [250]2 km/h
 ‒ Brandstofverbruik gemiddeld: [5,1 – 4,9] l/100 km
 ‒ CO2-emissie gemiddeld: [135 – 128] g/km

BMW520d/520dxDrive
 ‒ BMW TwinPower Turbo 4-cilinder dieselmotor met een vermogen 

 van 140 kW (190 pk) en een koppel van 400 Nm
 ‒ Acceleratie 0 – 100 km/h: [7,3] s / [7,3] s xDrive; 

 topsnelheid: 235 km/h / [232] km/h xDrive
 ‒ Brandstofverbruik gemiddeld: [4,6 – 4,5] l/100 km / 

 [4,9 – 4,7] l/100 km xDrive
 ‒ CO2-emissie gemiddeld: [121 – 117] g/km / [129 – 124] g/km xDrive

BMW518d
 ‒ BMW TwinPower Turbo 4-cilinder dieselmotor met een vermogen 

 van 110 kW (150 pk) en een koppel van 350 Nm 
 ‒ Acceleratie 0 – 100 km/h: [8,8] s; 

 topsnelheid: [220] km/h 
 ‒ Brandstofverbruik gemiddeld: [4,6 – 4,4] l/100 km 
 ‒ CO2-emissie gemiddeld: [122 – 116] g/km

De hier vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie zijn vastgesteld op basis van de voorgeschreven meetprocedure VO (EU) 2007/715 in de versie die geldt voor 
typegoedkeuring van de auto. De waarden gelden voor modellen in standaarduitvoering en zijn afhankelijk van de gekozen wiel-/bandenmaat (de laagste waarde geldt telkens in 
combinatie met de standaard geleverde wielen, de hoogste voor optionele wielen). Andere extra-uitrustingen en de persoonlijke rijstijl kunnen deze waarden eveneens beïnvloeden. 
De waarden zijn reeds op basis van de nieuwe WLTP-testcyclus berekend en voor een betere vergelijkbaarheid omgerekend naar NEDC. Bij het berekenen van belastingen en andere 
voertuiggerelateerde heffingen die (ook) rekening houden met de CO2-emissie kunnen andere dan de hier vermelde waarden gelden. Meer informatie over brandstofverbruik en CO2-
emissie vindt u in de technische gegevens achterin deze brochure en in de officiële prijslijst van de BMW 5 Serie Sedan. 



BMW Personal CoPilot.
By your side, when you decide.

Meer weten over BMW ConnectedDrive en BMW Personal CoPilot? Vraag uw BMW dealer om een demonstratie. Ook vindt u meer informatie over BMW ConnectedDrive en 
BMW Personal CoPilot op onze website www.bmw.nl/connecteddrive en kunt u contact opnemen met BMW Klanten Informatie Service, op werkdagen van 8:00 tot 22:00 uur 
en op zaterdag en zondag van 10:00 tot 22:00 uur op telefoonnummer 0800-0992234 (gratis).

DE INNOVATIEVE  
ASSISTENTIESYSTEMEN 
VAN BMW.
Met BMW Personal CoPilot geniet u van 
optimaal comfort bij maximale veiligheid. 
Of het nu gaat om rijden, parkeren of zicht: 
de BMW Personal CoPilot bestuurders-
assistentiesystemen zorgen in elke situatie 
voor betrouwbare ondersteuning. De 
modernste systemen zoals radar, ultrasoon 
geluid en camera’s registreren de omgeving 
van de BMW op betrouwbare wijze en 
vormen de basis van intelligente bestuur-
dersassistentiesystemen. Naar wens 
geactiveerd of als hulp op de achtergrond 
– de BMW Personal CoPilot bestuurdersas-
sistentiesystemen maken elke rit met uw 
BMW nog aangenamer en veiliger.

Met de functie Remote Parking1, 2 heeft u 
de mogelijkheid om eerst comfortabel uit te 
stappen en daarna uw BMW voorwaarts te 
laten inparkeren in een smalle parkeerplek 
of garage. Ook kunt u de BMW via deze 
functie achterwaarts laten uitparkeren. U 
activeert de op afstand bediende parkeer-
functie buiten uw BMW met behulp van de 
BMW Display Key.

De uitrusting Driving Assistant Plus1, 2 biedt 
meer comfort en veiligheid in eentonige of 
onoverzichtelijke verkeerssituaties zoals files, 
langzaam rijdend verkeer of lange ritten in 
de stad, op provinciale wegen of snelwegen, 
en bij kruisingen of wisselen van rijstrook.

De Active Cruise Control met Stop & 
Go-functie1, inclusief Speed Limit Info met 
weergave van inhaalverboden3 alsmede 
Collision Warning met remfunctie, reageert 
op stilstaande voertuigen, houdt zelfstandig 
een door u gekozen afstand tot de voorlig-
ger, regelt automatisch de snelheid tot aan 
stilstand en accelereert ook weer automa-
tisch zodra het verkeer dit toelaat.

EENVOUDIG PARKEREN.
Met de intelligente parkeerhulpsystemen 
van BMW Personal CoPilot wordt parkeren 
met uw BMW net zo'n groot plezier als 
ermee rijden. De Parking Assistant kijkt al 
tijdens het rijden of er geschikte parkeer-
plaatsen zijn en voert de parkeermanoeuvre 
vervolgens geheel of gedeeltelijk autonoom 
uit, afhankelijk van het BMW model. Deze 
autonomie gaat in de toekomst nog veel 
verder. Dan kan een BMW zelfs zonder 
chauffeur een parkeerplaats zoeken en 
zichzelf parkeren.

AUTONOOM RIJDEN 
DICHTERBIJ DAN OOIT.
Autonoom rijden is geen utopie meer, het 
is de toekomst. Over de hele wereld rijden 
al BMW Personal CoPilot testvoertuigen 
volledig onafhankelijk zonder tussenkomst 
van de bestuurder. Deze laten niet alleen 
op indrukwekkende wijze zien hoe onze 
mobiliteit in de nabije toekomst zal veranderen 
maar ook hoe BMW rijden dan nog steeds 
geweldig maakt. Momenteel biedt BMW 
Personal CoPilot al een veelvoud aan intelli-
gente deels-autonome assistenten, die de 
bestuurder naar wens in nagenoeg elke 
rijsituatie actief ondersteunen en ontzorgen.

REMOTE PARKING.

DRIVING ASSISTANT PLUS.

ACTIVE CRUISE  CONTROL 
MET STOP & GO-FUNCTIE.

DE BMW 5 SERIE SEDAN: 
ASSISTEERT NAAR WENS.
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Uw intelligente netwerk onderweg.

1 Uitrusting als optie leverbaar.
2 Uitsluitend leverbaar in combinatie met andere extra-uitrustingen.
3 Uitsluitend in combinatie met een BMW navigatiesysteem.

4 Voorwaarde voor gebruik van Remote 3D View is de uitrusting Parking Assistant Plus.
5 Voorwaarde voor gebruik is de uitrusting ConnectedDrive Services (standaard voor 
 Nederland).

BMW Connected1, 5 is een persoonlijke 
mobiliteitsassistent die de dagelijkse mobi-
liteit gemakkelijker voor u maakt en u helpt 
op tijd en ontspannen uw bestemmingen 
te bereiken. Relevante mobiliteitsinformatie, 
zoals adviezen voor de optimale vertrektijd, 
is buiten de BMW beschikbaar via een 
compatibele smartphone of compatibele 
smartwatch en kan eenvoudig worden 
overgedragen naar de auto.

Met Remote 3D View1, 4 kunt u via uw 
smartphone op afstand de omgeving van 
uw geparkeerde BMW bekijken. De functie 
is oproepbaar via de BMW Connected App 
(voor iOS). Hiermee is het ook mogelijk om 
de 3D-opnames op de smartphone op te 
slaan.

Met Remote Services1, 5 van de BMW  
Connected App kunnen diverse functies 
van uw BMW op afstand worden bediend, 
zoals het ver- en ontgrendelen van de 
portieren of weergave van de locatie van 
uw auto. Bovendien kan hiermee de 
airconditioning van de auto direct worden 
geactiveerd of worden voorgeprogrammeerd 
voor een later tijdstip.

MEER DAN 40 JAAR
VERBONDEN.
Altijd op weg naar de toekomst: al in de 
jaren zeventig van de vorige eeuw begon 
BMW met verbonden mobiliteit. In 1999 
volgde met de vast in de BMW geïntegreerde 
SIM-kaart een volgende mijlpaal op de weg 
naar de digitale toekomst. De eerste onli-
ne-diensten en Google Services volgden, 
evenals innovatieve weergavesystemen 
zoals het BMW Head-Up Display. Daarbij 
staan steeds de wensen van de BMW rijder 
centraal: als eerste premium autofabrikant 
maakt BMW het mogelijk om diensten heel 
flexibel zowel in de auto als op de computer 
thuis via de BMW ConnectedDrive Store te 
bestellen en te betalen. En met de introductie 
van BMW Connected en de Open Mobility 
Cloud zet BMW een volgende stap in de 
richting van mobiliteit van de toekomst.

MEER DAN 20 DIENSTEN IN DE
BMW CONNECTED DRIVE STORE. 
De uitrusting ConnectedDrive Services 
vormt de toegang tot de digitale wereld van 
BMW. Maak onderweg gebruik van apps in 
de auto zoals nieuws, weerbericht, Office 
of online zoeken, en blijf zo op elk moment 
optimaal geïnformeerd. ConnectedDrive 
Services vormt het basispakket om andere 
digitale diensten zoals de Personal 
Assistant Service of Online Entertainment 
via de ConnectedDrive Store te kunnen 
bestellen – altijd, overal, eenvoudig en 
flexibel.

MET BMW CONNECTED 24/7
ZONDER OMWEGEN 
VERBONDEN.
Zijn de portieren van mijn BMW daadwer-
kelijk vergrendeld, wanneer moet ik van 
kantoor vertrekken om op tijd te zijn voor 
het diner bij dat uitstekende Italiaanse 
restaurant en hoe kom ik daar? De BMW 
Connected App kan u als uw persoonlijke 
mobiliteitsassistent bij al deze vragen heel 
eenvoudig helpen. Hiermee bent u direct 
met uw BMW verbonden en heeft u voor 
en tijdens de rit toegang tot talrijke functies 
die uw reis eenvoudiger en comfortabeler 
maken.

BMW CONNECTED.

REMOTE 3D VIEW.

REMOTE SERVICES.

DE BMW 5 SERIE SEDAN: 
VERBONDEN MET DE HELE WERELD.



ONDERSTEL EN VEILIGHEID.

De Integral Active Steering1,5,7 combineert een snelheidsafhanke-
lijke, variabele stuuroverbrenging op de voorwielen met meesturende 
achterwielen. Doordat de achterwielen bij lagere snelheden tegenge-
steld aan de voorwielen sturen biedt dit systeem extra wendbaarheid 
en dynamiek. Vanaf circa 60 km/h sturen de achterwielen in dezelfde 
richting als de voorwielen, om de rijstabiliteit en het comfort te 
verhogen.

De 8-trapsSteptronicSporttransmissie1,7,8 maakt bijzonder 
sportief schakelen mogelijk. Zowel automatisch als handmatig  
met de transmissiehendel of schakel-paddles ‒ voor comfortabel 
voortglijden of een zeer dynamische rijstijl. In rijprogramma  
SPORT en met de transmissiehendel in de linker positie S/M is  
het schakelverloop afgestemd op maximale performance.

Het adaptieveonderstel1,4 maakt het mogelijk om de karakteristiek 
van de schokdempers aan te passen aan de actuele rijsituatie, het 
afrolcomfort van uw BMW te vergroten of juist de rijdynamiek te laten 
toenemen. Behalve de standaardinstelling COMFORT voor een hoge 
mate van rijcomfort is er het programma SPORT voor een sportieve 
dempingskarakteristiek van het systeem.

De intelligente BMW xDrive vierwielaandrijving verdeelt de 
aandrijfkracht traploos en variabel optimaal over voor- en achterwie-
len – voor extra tractie, rijdynamiek en rijveiligheid in elke situatie op 
de weg. Voor nog betere wendbaarheid voorkomt de elektronisch 
geregelde krachtverdeling ook een onder- en oversturen in bochten.

AdaptiveDrive1,6 combineert de actieve overhelstabilisatie  
Dynamic Drive en het adaptieve onderstel voor een op de situatie 
afgestemde regeling van stabilisatoren en schokdempers. Dat zorgt 
voor uitstekend rijcomfort met nauwelijks waarneembare overhelnei-
gingen, en maakt bovendien hogere snelheden in bochten en 
kortere remwegen mogelijk.

Het M sportonderstel1,5,7 wordt gekenmerkt door een onderstel-
verlaging van circa tien millimeter. Daarnaast zijn kortere veren, 
straffer afgestelde dempers en stijvere stabilisatoren toegepast. Dit 
alles resulteert in nog betere tractie en minder rolbewegingen van 
de carrosserie, wat een extra sportieve rijstijl mogelijk maakt.

 ActiveProtection is de preventieve inzittendenbescherming 
van BMW ConnectedDrive. Dit systeem waarschuwt bij vermoeid- 
 heid, terwijl in kritieke rijsituaties de veiligheidsgordels worden 
voorgespannen, elektrisch verstelbare stoelen rechtop worden 
gezet en de zijruiten en het eventueel aanwezige schuifdak worden 
gesloten. Na een ongeval wordt de BMW automatisch tot stilstand 
afgeremd.

 De LED-koplampenmetadaptievebochtverlichting, 
variabele lichtverdeling voor stad en autosnelweg en BMW 
Selective Beam (antiverblindings-grootlichtassistent) zorgen voor 
optimale verlichting van de weg. De geïntegreerde hoekverlichting 
wordt in stilstand al automatisch geactiveerd bij het inschakelen 
van de richtingaanwijzer of het verdraaien van het stuur en blijft  
tot een snelheid van 35 km/h actief.

 De PedestrianWarningmetCity-remfunctie2 ondersteunt 
de bestuurder actief bij het voorkomen van aanrijdingen met 
voet gangers. Dit systeem waarschuwt tot een snelheid van 60 km/h, 
terwijl de remmen ‘op scherp worden gezet’ om sneller te kunnen 
reageren. In een noodgeval voorkomt het systeem een aanrijding 
of zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de botssnelheid.

 De extreem torsiestijve, maar tegelijk lichte constructie 
vandecarrosserie vormt de basis voor maximale rijdynamiek, 
stuurprecisie en wendbaarheid. Bovendien biedt carrosserie 
optimale bescherming rondom voor de inzittenden.

 De DynamischeStabiliteitsControle(DSC) registreert 
permanent de rijtoestand en stabiliseert de BMW via motor-  
en remmanagement als zich een instabiele rijsituatie voordoet. 
Andere functies van de DSC zijn bijvoorbeeld droogremmen, 
Brake Stand-by en Hill Start Assist, die voorkomt dat uw BMW  
bij het wegrijden op een helling achteruit rolt.

 Met behulp van een camera ter hoogte van de binnenspiegel 
herkent de LaneDepartureWarning3 rijbaanmarkeringen.  
Als u bij snelheden vanaf circa 70 km/h onbedoeld een markering 
dreigt te overschrijden waarschuwt het systeem met een lichte 
trilling in het stuurwiel. Wanneer u daarbij de knipperlichten bedient, 
bijvoorbeeld als u van rijbaan wilt veranderen, blijft de waarschuwing 
achterwege. 

1 Uitrusting als optie leverbaar.
2 De werking van het systeem kan in het donker, bij mist en bij sterk tegenlicht beperkt zijn.
3 Deze functie maakt deel uit van de uitrustingen Driving Assistant en Driving Assistant Plus.
4 Niet leverbaar voor BMW M550d xDrive.

5 Niet leverbaar voor BMW 530e iPerformance.
6 Uitsluitend leverbaar voor BMW 540i, 540i xDrive, 530d, 530d xDrive en 540d xDrive.
7 Standaard op BMW M550d xDrive. 
8 Niet leverbaar voor BMW 520i, 518d, 520d en 520d xDrive.

 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting
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BMW5SERIESEDAN.

  Het vrijstaande 8,8-inch Control Display en het gedetailleerde design 
van de middenconsole creëren in combinatie met interieurlijsten in Oxidsilber 
dunkel matt met accentlijst in Perlglanz Chrom een fraaie en comfortabele 
cockpit waarin de bestuurder centraal staat.

  Met de bekleding in leder Dakota Cognac oogt het interieur zowel elegant 
als sportief. Hoogwaardige materialen en een sublieme afwerking zorgen 
voor een eersteklas ambiance.

DeBMW5SerieSedanisstandaarduitgerustmetondermeer:

17-inch lichtmetalen BMW wielen in V-spaak styling 618 
LED-koplampen en LED-mistlampen 
met leder bekleed multifunctioneel sportstuur 
automatische airconditioning met 2-zoneregeling en uitgebreide 
 functie-omvang 
BMW navigatiesysteem Business met 8,8-inch LCD-kleurenscherm
Emergency Call (geavanceerde noodoproep-functie)
Basis Bluetooth telefoonvoorbereiding en USB-aansluiting
Park Distance Control voor en achter
Driving Experience Control
deels elektrische stoelverstelling voor bestuurder en voorpassagier
ConnectedDrive Services inclusief BMW Online
Remote Services


 

 
 









De BMW 5 Serie Sedan heeft standaard al vele praktische en comfortabele uitrustingen aan boord.  
Op deze pagina ziet u een selectie. Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.

 17-inch lichtmetalen BMW wielen in V-spaak styling 618, uitgevoerd in 
Reflexsilber, 7,5 J x 17 inch met bandenmaat 225/55 R 17.
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 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting

1 Het hier afgebeelde M sportremsysteem is uitsluitend beschikbaar in combinatie met het  
 M Sportpakket.

 Het met leder beklede multi-
functionele sportstuur met kleinere 
diameter en extra profilering voor 
de duimen ligt bijzonder prettig 
in de handen. Het dashboard is 
bekleed met fraai Sensatec.

 Lichtmetalen BMW wielen in 
W-spaak styling 632, 8 J x 18 
inch, bandenmaat 245/45 R 18.1

LUXURYLINE.

 De comfortstoelen met be-
kleding in Exklusivleder Nappa 
Elfenbeinweiß met contrasterende 
bies versterken de luxe uitstraling 
van het interieur en kunnen 
 ergonomisch optimaal worden 
ingesteld.

 Lichtmetalen BMW wielen in 
multispaak styling 633, 8 J x 19 
inch, bandenmaat 245/40 R 19.1

DeexterieuruitrustingvandeLuxuryLine:

specifieke BMW nierengrille met verticale spijlen in hoogglans chroom, 
tussenspijlen in hoogglans chroom en omlijsting in hoogglans chroom
voorbumper met specifieke designelementen in hoogglans chroom
18-inch lichtmetalen BMW wielen in W-spaak styling 632, uitgevoerd in 
Reflexsilber
19-inch lichtmetalen BMW wielen in multispaak styling 633, uitgevoerd 
in Reflexsilber (vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
opschrift Luxury Line op de flanken
Air Breather in hoogglans chroom
zijruitomlijsting en raamschachtafdekking in hoogglans chroom, 
 raamgeleider achterportieren, afdekking B-stijlen, alsmede details van  
de buitenspiegels in hoogglans zwart
achterbumper met specifiek horizontaal designelement in hoogglans 
chroom
sierstuk uitlaateindpijpen in hoogglans chroom

DeinterieuruitrustingvandeLuxuryLine:

dorpellijsten in aluminium, verlicht en met opschrift Luxury Line
bekleding in leder Dakota met exclusieve stiknaad en bies in contrastkleur 
(vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
autosleutel met toetsen en applicatie in hoogglans chroom
interieurlijsten in edelhoutuitvoering Fineline Ridge met accentlijst in 
Perlglanz Chrom (vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
ambianceverlichting, in zes kleuren varieerbaar
dashboard afhankelijk van de gekozen bekledingskleur in Sensatec 
 Schwarz of Sensatec Dark Coffee























 

Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.



SPORT LINE.

 Het met leder beklede sport-
stuur maakt de dynamiek voel-
baar tot in de vingertoppen  
en onderstreept het sportieve 
 karakter.

 De bekleding in leder Dakota 
Nachtblau met exclusieve stiknaad 
zet de moderne dynamiek van 
het exterieur voort in het interieur.

De exterieuruitrusting van de Sport Line:

specifieke BMW nierengrille met verticale spijlen in hoogglans zwart, 
tussenspijlen in hoogglans zwart en omlijsting in hoogglans chroom 
voorbumper met specifieke designelementen in hoogglans zwart
18-inch lichtmetalen BMW wielen in W-spaak styling 634, uitgevoerd 
in Orbitgrau
19-inch lichtmetalen BMW wielen in multispaak styling 635, uitgevoerd 
in Bicolor Ferricgrau (vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
Air Breather in hoogglans zwart
zijruitomlijsting, raamschachtafdekking, raamgeleider achterportieren, 
afdekking B-stijlen, alsmede details van de buitenspiegels in hoogglans 
zwart
achterbumper met specifiek horizontaal designelement in hoogglans zwart 
sierstuk uitlaateindpijpen in zwart chroom, rond of in trapeziumvorm

  

  
 



   
  
  

  


1 Het hier afgebeelde M sportremsysteem is uitsluitend beschikbaar in combinatie met  
 het M Sportpakket.
2 De kleur is afhankelijk van de gekozen bekledingskleur.
3 Niet voor 518d, 520d en 520i.

De interieuruitrusting van de Sport Line:

dorpellijsten in aluminium, verlicht en met opschrift Sport Line
sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier
bekleding in stof-ledercombinatie Plectoid
bekleding in leder Dakota met exclusieve stiknaad en bies in contrast-
kleur of bekleding in Exklusivleder Nappa (vraag uw BMW dealer naar 
de andere mogelijkheden)
autosleutel met toetsen en applicatie hoogglans chroom
dashboard in Sensatec Schwarz2 of Sensatec Dark Coffee2

interieurlijsten in Schwarz hoogglans met accentlijst in Perlglanz Chrom 
(vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
ambianceverlichting, in zes kleuren varieerbaar


 
 
 







 Lichtmetalen BMW wielen in 
V-spaak styling 635, uitgevoerd 
in Ferricgrau, hoogglans gepolijst, 
met bredere achterbanden en 
noodloopeigenschappen, voor  
8 J x 19 inch met bandenmaat 
245/40 R 19, achter 9 J x 19 inch 
met bandenmaat 275/35 R 19.1

 Lichtmetalen BMW wielen in 
dubbelspaak styling 634, uitge-
voerd in Orbitgrau, hoogglans 
gepolijst, 8 J x 18 inch, banden-
maat 245/45 R 18.1

Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.
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 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting

 Met leder bekleed multifunc-
tioneel M stuur, stuurwielrand in 
leder Walknappa Schwarz met 
extra profilering voor de duimen.

 Lichtmetalen M wielen in 
dubbelspaak styling 664 M, 
 uitgevoerd in Orbitgrau, gepolijst, 
met bredere achterbanden en 
noodloopeigenschappen, voor  
8 J x 19 inch met bandenmaat 
245/40 R 19, achter 9 J x 19 inch 
met bandenmaat 275/35 R 19.

M SPORTPAKKET.

 Met de bekleding in leder 
 Dakota Schwarz met contraste-
rende stiknaad in Blau vestigt u 
ook in het interieur dynamische 
accenten.

 Lichtmetalen M wielen in 
dubbelspaak styling 662 M, 
 uitgevoerd in Bicolor Ferricgrau 
met bredere achterbanden, voor 
8 J x 18 inch met bandenmaat 
245/45 R 18, achter 9 J x 18 inch 
met bandenmaat 275/40 R 18.

De exterieuruitrusting van het M Sportpakket:

M Aerodynamicapakket met specifieke voorbumper, dorpelverbreders 
en achterbumper met diffusorinzet in Dark Shadow metallic
specifieke BMW nierengrille met verticale spijlen in hoogglans zwart, 
tussenspijlen in hoogglans zwart en omlijsting in hoogglans chroom
18-inch lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 662 M met bredere 
achterbanden (vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
M sportonderstel met verlaging voor zowel sDrive als xDrive uitvoeringen
M sportremsysteem3 met remklauwen in donkerblauw metallic en M logo
BMW Individual hoogglans Shadow Line
M logo op de flanken
sierstuk uitlaateindpijpen in hoogglans chroom
exclusieve carrosseriekleur Carbonschwarz metallic (vraag uw BMW 
dealer naar de andere mogelijkheden)

De interieuruitrusting van het M Sportpakket:

M dorpellijsten, verlicht
sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier
bekleding in stof-Alcantaracombinatie Rhombicle in exclusief M design
bekleding in leder Dakota Schwarz in exclusief M design met contrasterende 
stiknaad in Blau (vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
met leder bekleed multifunctioneel M stuur
BMW Individual hemelbekleding Anthrazit
instrumentencombinatie met specifiek M karakter in rijprogramma 
SPORT
interieurlijsten in Aluminium Rhombicle met accentlijst in Perlglanz 
Chrom (vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
M voetsteun en specifieke pedalen
autosleutel met exclusief M detail


























 

Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.



1 Uitrusting als optie leverbaar.
2 Mode 2-snoer voor huishoudelijke stopcontacten standaard inbegrepen.

Aan weerszijden van de 
achterbumper geplaatste, 
zwart verchroomde dub-
bele uitlaateindpijpen 
 geven uitdrukking aan  
de prestatiedrang.

Compromisloos ook in het 
interieur: de bekleding in 
Exklusivleder Nappa 
Mokka1 met exclusieve 
stiknaad en bies in con-
trastkleur, interieurlijsten in 
Aluminium Rhombicle en 
het dashboard in Sensatec1 
Schwarz creëren een atle-
tische ambiance, die de 
kracht van de auto tot uit-
drukking brengt. 

De specifieke M pedalen, 
de M voetsteun en de 
verlichte dorpellijsten met 
type-aanduiding M550d 
combineren vorm en 
functie op sportieve wijze.

Lichtmetalen M wielen in 
dubbelspaak styling 664 
M, uitgevoerd in Cerium-
grau, mat gepolijst, met 
bredere achterbanden, 
voor 8 J x 19 inch met 
bandenmaat 245/40 R 19, 
achter 9 J x 19 inch met 
bandenmaat 275/35 R 19.

De BMW M550d xDrive Sedan.
BMW M.

Rijplezier nog intenser gemaakt: De M modellen combineren het beste van de modelserie met de dynamische genen van BMW M en 
creëren zo een eigen klasse. Als exclusieve propositie van BMW M GmbH verleiden ze met een verder aangescherpt design en maken ze 
indruk met een bijzonder krachtige aandrijving en maximale rijdynamiek bij aangenaam comfort. Ook in de BMWM550dxDriveSedan 
laat deze geslaagde mix van eigenschappen uw hart sneller kloppen. Naast de componenten van het M Aerodynamicapakket benadrukken 
diverse andere highlights het atletische karakter van deze auto. Exclusieve details in de kenmerkende kleur Cerium Grey, de optionele 
20-inch lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 668 M en de eindpijpen links en rechts met dubbele sierstukken in Chrom Schwarz 
vestigen sportieve accenten. De auto wordt aangedreven door de krachtigste dieselmotor binnen de BMW 5 Serie. Hij heeft sportieve 
kenmerken die speciaal door M werden afgesteld en een emotionele sound die deze kracht ook hoorbaar maakt. Het optionele adaptieve 
M onderstel Professional garandeert een maximum aan rijdynamiek bij tegelijk het beste rijcomfort. Daaraan draagt ook de zoveel mogelijk 
op achterwielaandrijving gerichte BMW xDrive bij. De directe besturing zorgt voor een nog preciezer rijgevoel. En het verbluffend presteren-
de M sportremsysteem staat garant voor de kortst mogelijke remweg.

De waarden voor verbruik en CO2-emissie gelden voor uitvoeringen met standaardtransmissie 
(zie hiervoor de officiële prijslijst van de BMW 5 Serie Sedan).

Meer informatie over brandstofverbruik en CO2-emissie vindt u in de technische gegevens 
achterin deze brochure en in de officiële prijslijst van de BMW 5 Serie Sedan.

De accu van de  
BMW 530e iPerformance 
Sedan kan ook onderweg 
eenvoudig met een als 
BMW accessoire ver-
krijg bare snellaadkabel2 
aan openbare laadpalen 
worden opgeladen.

Specifieke dorpellijsten 
met blauw accent en  
eDrive-opschrift verwijzen 
naar het uiterst efficiënte 
aandrijfconcept van de 
BMW 530e iPerformance 
Sedan.

De specifieke iPerformance 
instrumentencombinatie 
informeert u over onder 
meer de beschikbaarheid 
van de elektrische rijmo-
dus, de laadstatus van de 
accu en het gemiddelde 
elektrische verbruik.

Via BMW CarPad 
Wireless Charging kan 
de hoogvoltage-accu van 
de Plug-in Hybride  
BMW zeer comfortabel 
en draadloos inductief 
worden opgeladen.

De BMW 530e Plug-in Hybride.
BMWiPERFORMANCE.

De BMW530eiPerformanceSedan combineert als Plug-in Hybride een BMW TwinPower Turbo 4-cilinder benzinemotor met een 
vermogen van 135 kW (184 pk) met een 83 kW (113 pk) sterke elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 185 kW (252 pk). Het intelli-
gente energiemanagement coördineert het efficiënte samenspel van alle conventionele BMW aandrijvingscomponenten met de elektri-
sche aandrijvingstechnologie eDrive. Afhankelijk van het door de bestuurder gevraagde vermogen en de laadstatus van de accu kan de 
elektromotor de BMW zelfstandig aandrijven of de verbrandingsmotor ondersteunen. Zodra de bestuurder het gaspedaal loslaat of remt, 
wordt de bewegingsenergie zelfs omgezet in elektrische energie die voor de elektrische aandrijving wordt opgeslagen in de hoogvoltage 
lithium-ion-accu. Puur elektrisch kan de BMW 530e iPerformance Sedan een afstand van maximaal 48 km afleggen. De topsnelheid met 
puur elektrische aandrijving bedraagt 140 km/h. Het gemiddelde verbruik bedraagt 2,3 – 2,1 l/100 km met een CO2-emissie van 52 – 47 g/km. 
Thuis kan de auto met de standaard meegeleverde standaardlaadkabel aan elk huishoudelijk stopcontact of nog comfortabeler aan de 
BMW i Wallbox worden opgeladen. Met de innovatieve Digital Charging Service wordt de BMW automatisch opgeladen op het meest 
voordelige moment of zelfs met zelf opgewekte zonne-energie. Onderweg kan de BMW 530e iPerformance Sedan bij openbare laad- 
stations worden opgeladen.
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De BMW 5 Serie. Inspired by BMW Individual. 
 
Om uw eigen ideeën te verwezenlijken, biedt de BMW Individual Collection een bijna 
oneindig repertoire aan uitrustingsmogelijkheden voor de BMW 5 Serie Sedan.  
 
De BMW Individual lakkleur Rhodonitsilber metallic onderstreept het atletische en elegante 
karakter, net als de BMW Individual vollederuitrusting Merino in Caramel. In combinatie met 
de 20-inch lichtmetalen BMW Individual wielen toont het exterieur tot in het detail de perfectie 
van de BMW Individual uitrustingen. Andere highlights vormen de interieurlijsten in Zwetschge 
Braun hoogglans en het met leder beklede stuur, dat is voorzien van applicaties in Pianolack 
Schwarz.  
 
Maar het aanbod kan nog persoonlijker, met door uzelf geopperde ideeën over stijl en 
detaillering. In puur en meesterlijk handwerk zet BMW Individual Special Request uw 
gedachten om in elementen die tot dan toe alleen in fantasie bestonden. 
 
Vraag uw BMW dealer naar de mogelijkheden, hij is u graag van dienst.

BMW INDIVIDUAL.
Exclusiviteit op maat.

ERVAAR BMW INDIVIDUAL INTERACTIEF.  
MET DE BMW INDIVIDUAL APP VOOR iOS EN ANDROID.
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1 Inclusief met leder bekleed dashboard, bovenste deel in leder Walknappa Schwarz met contraststiksel en onderste deel in leder Merino passend bij de gekozen bekledingskleur. 

BMW Individual volleder Merino in Caramel met stikpatroon in vlechtdesign, met de hand 
gevlochten biezen en stiknaden in contrastkleur.

BMW Individual volleder1 Merino in Caramel, interieurlijsten in edelhoutuitvoering Zwetschge 
Braun hoogglans en andere uitrustingsdetails van BMW Individual.

De BMW Individual carrosseriekleur Rhodonitsilber metallic accentueert 
 samen met  de 20-inch lichtmetalen BMW Individual wielen in V-spaak 
 styling 759 I de sportieve elegantie van de BMW 5 Serie Sedan.

BMW Individual dorpellijsten met verlicht opschrift.



UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.

Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.

1 Zonder aanraking openen en sluiten van de bagageklep uitsluitend leverbaar in combinatie  
 met automatische bagageklepbediening. 
2 Deze functie maakt deel uit van de uitrustingen Driving Assistant en Driving Assistant Plus. 3 Uitsluitend leverbaar in combinatie met M Sportpakket.

  De Air Breather kanaliseert de rijwind bij de voorwielen – dat vermindert 
de luchtweerstand, het brandstofverbruik en de CO2-emissie.

 De trekhaak met elektrisch wegklapbare kogelkop is toegelaten voor 
hoge aanhangergewichten tot 2.000 kg. Ter stabilisering remt de aanhanger-
stabiliteitscontrole bij een pendelen van de aanhanger de trekkende auto 
automatisch af. De elektrisch wegklapbare kogelkop is nauwelijks zichtbaar 
opgeborgen achter de bumper.

 De adaptieve LED-koplampen 
omvatten BMW Selective Beam 
(antiverblindings-grootlichtassis-
tent), hoekverlichting en bochtver-
lichting. De kleur van het licht lijkt  
op die van daglicht. Samen met de 
optimale, homogene verlichting  
van de rijbaan biedt dit beter zicht 
en zorgt het ervoor dat rijden in  
het donker minder vermoeiend is. 
Dankzij het voor deze uitrusting 
specifiek uitgevoerde Iconic Light 
Design met vier hexagonale licht-
ringen is de auto ook in het donker 
meteen te herkennen als een BMW.

 De automatische bagageklep-
bediening maakt comfortabel openen 
en sluiten van de bagageklep moge-
lijk met één druk op de voor de 
 bestuurder goed bereikbare knop in 
de portierbekleding of de toets op 
de autosleutel. De bagageklep is 
bovendien ook via de greep aan de 
buitenzijde te openen en met één 
druk op de knop in de bagageklep-
bekleding te sluiten.

 Met Comfort Access is het 
 mogelijk om alle vier portieren en  
de bagageklep van uw BMW te ont- 
en vergrendelen zonder de sleutel 
in de hand te nemen. Daarnaast 
omvat de uitrusting (model-/uitrus-
tingsafhankelijk) het zonder aanraking 
openen en sluiten van de bagageklep 
met een gerichte beweging van de 
voet onder de achterbumper.1
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 Het M sportremsysteem3 met meerzuiger-remklauwen in donkerblauw 
voorzien van M logo beschikt over bijzonder hoge remkracht. Het systeem 
is perfect afgestemd op het bijzonder hoge dynamisch potentieel van de 
BMW en garandeert ook bij een zeer sportieve rijstijl en op nat wegdek 
een voortreffelijke vertraging.

 Het glazen dak met schuif- en kantelfunctie, verstelbare binnenhemel, 
inklembeveiliging en comfortopening en -sluiting maakt individueel regel-
bare ventilatie mogelijk, voor een aangenaam klimaat in het interieur.  
De geïntegreerde windgeleider houdt het interieur tochtvrij en reduceert 
windgeruis tot een minimum.

 De functie Soft-Close-Auto-
matic laat de portieren zelfstandig 
en vrijwel geluidloos zacht in het 
slot vallen.

 Met de BMW Display Key 
kunt u de actuele status van uw 
BMW bekijken en via het geïnte-
greerde Touch Display diverse 
functies bedienen.

 De BMW Individual Exterior Line aluminium zijdeglans vestigt met de 
raamschachtafdekkingen en de omlijsting van de zijruiten in zijdemat 
 geborsteld aluminium luxueuze accenten bij het exterieur. Daarmee vor-
men omlijsting, voet en driehoek van de buitenspiegels in hoogglans  
zwart een stijlvol contrast.

 De met radar werkende Lane Change Warning2 waarschuwt bij geacti-
veerde richtingaanwijzer wanneer voertuigen zich in de dode hoek bevinden 
of op de naastgelegen rijstrook naderen. Het systeem werkt al vanaf een 
eigen rijsnelheid van 20 km/h, laat in gevaarlijke situaties het stuur  trillen en 
toont tegelijk een driehoekig symbool in de buitenspiegel.

 De M veiligheidsgordels3 met gordelspanners en spankrachtbegrenzers 
zijn voorzien van een verfijnd, ingeweven accent in de kenmerkende  
BMW M kleuren.



UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.

Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst. 

 Het Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System1 met twee 
 diamond-tweeters biedt op elke zitplaats in uw BMW een geluidskwaliteit 
van topklasse. Zestien gericht gepositioneerde luidsprekers zorgen voor 
een fascinerende geluidservaring. De luidsprekers zijn verlicht, waardoor  
de voortreffelijke geluidskwaliteit van het systeem ook visueel wordt 
 onderstreept.

 Met BMW Gesture Control1 kunt u vastgelegde functies via bepaalde 
bewegingen van uw hand bedienen. Voor bepaalde bedieningshandelingen 
herkent het systeem bijvoorbeeld de gebaren 'vegen' of 'wijzen', waarmee 
u onder meer een inkomend telefoongesprek kunt aannemen of weigeren, 
of draaibewegingen met de wijsvinger, waarmee u het geluidsvolume kunt 
bedienen.

 De automatische airconditioning met 4-zoneregeling beschikt over alle 
functionaliteiten van de automatische airconditioning met 2-zoneregeling 
en uitgebreide omvang, evenals over twee luchtuitstroomopeningen in de 
B-stijlen. Bovendien is achterin via een separaat bedieningselement met 
display de temperatuur individueel regelbaar.

 BMW Night Vision1 met persoonsherkenning maakt personen en grotere 
dieren in het donker van veraf herkenbaar via een warmtebeeld in het 
 Control Display en zorgt er met de Dynamic Light Spots in de hoofdkop-
lampen voor dat deze gericht worden verlicht. Een extra waarschuwings-
functie wordt bij het starten van uw BMW automatisch geactiveerd, 
onafhankelijk van de beeldweergave.

 Het Ambient Air Pakket6 omvat 
een geur- en luchtionisatiefunctie.

 De Comfort telefoonvoor-
bereiding met draadloze 
 oplaadmogelijkheid2 biedt een 
uitgebreid telefoniepakket met 
Bluetooth en WLAN Hotspot- 
voorbereiding.

 De Driving Assistant Plus6, 7 maakt autonoom rijden mogelijk met meer 
comfort en veiligheid in eentonige en gevaarlijke situaties zoals files, lang-
zaam rijdend verkeer of lange ritten in de stad, op provinciale wegen of 
snelwegen enerzijds, en bij kruisingen of wisselen van rijstrook anderzijds. 
De BMW handelt als de bestuurder dat niet wil of kan.

1 Uitsluitend leverbaar in combinatie met BMW navigatiesysteem Professional.
2 Inductief opladen volgens QI-standaard mogelijk voor geschikte mobiele telefoons. 
 Voor bepaalde smartphones zonder inductieve oplaadfunctie volgens QI-standaard zijn 
 speciale oplaadhoezen verkrijgbaar als origineel BMW accessoire. De WLAN Hotspot 
 vormt de voorwaarde voor gebruik van internet in de auto met maximale LTE-standaard. 

 Voor het gebruik ervan worden kosten in rekening gebracht.
3 Uitsluitend leverbaar in combinatie met comfortstoelen voorin.
4 De weergaven van het BMW Head-Up Display zijn met gepolariseerde zonnebrillen 
 beperkt zichtbaar. De weergegeven informatie is afhankelijk van de uitrusting van uw  
 BMW. Voor bepaalde weergaven is de aanschaf van andere extra-uitrustingen vereist.
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 De achteruitrijcamera6 maakt betere oriëntatie mogelijk bij het achteruit-
rijden in parkeersituaties en bij een snelheid van minder dan 15 km/h. Hier-
mee wordt het gebied achter de BMW overzichtelijk op het Control Display 
weergegeven voor de bestuurder. Interactieve koerslijnen voor afstand en 
draaicirkel ondersteunen de bestuurder bij het manoeuvreren, obstakels 
worden met gekleurde vlakken weergegeven.

 De comfortstoelen voor bestuurder en voorpassagier zijn op tal van 
 manieren elektrisch verstelbaar en zorgen voor een perfecte zithouding en 
een ontspannen rit.

 De lendensteun voor bestuurders- en voorpassagiersstoel is in hoogte 
en dikte verstelbaar en zorgt zo voor een orthopedisch ideale zithouding.

 De ambianceverlichting creëert een ontspannende, behaaglijke licht-
sfeer in het interieur en omvat voor het exterieur instapverlichting in de por-
tiergrepen. U kunt kiezen uit elf vooraf gedefinieerde lichtdesigns in zes 
verschillende kleuren, met contour- en ambianceverlichting in het dash-
board, de portierbekledingen en de middenconsole.

 Het uitrustingspakket Parking Assistant Plus6 maakt het eenvoudiger  
om de BMW te parkeren en ermee te manoeuvreren. Het omvat Surround 
View inclusief Top View, Remote 3D View, alsmede een zijdelingse parkeer-
hulp, de noodremfunctie Active PDC en de Parking Assistant met geleiding 
in lengterichting, die de BMW volledig automatisch parallel aan of haaks  
op de rijbaan parkeert.

 De Apple CarPlay® voorbereiding5, 6 maakt het mogelijk om draadloos  
en comfortabel geselecteerde functies van de iPhone® te gebruiken in de 
BMW. Daarmee kunnen smartphone-content en functies zoals muziek, 
iMessages/SMS, telefonie, Siri en geselecteerde Third Party Apps via de 
bedieningselementen van de BMW en spraaksturing bediend en weer-
gegeven worden.

 Actieve stoelventilatie voorin3 
zorgt bij hoge temperaturen voor 
een aangenaam koel zitopper-
vlak en daarmee voor duidelijk 
meer comfort.

 Het full-colour BMW Head-
Up Display4 projecteert voor het 
rijden relevante gegevens in het 
directe gezichtsveld van de be-
stuurder op de voorruit. Zo kan 
de blik op de weg en het verkeer 
gericht blijven.

5  Compatibiliteit en functie-omvang van Apple CarPlay® zijn afhankelijk van het modeljaar  
 van de iPhone® en de daarop geïnstalleerde softwareversie. Wanneer de Apple CarPlay®  
 voorbereiding wordt gebruikt, worden bepaalde gegevens van de auto doorgezonden. 
 De verdere verwerking van deze gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van de 
 fabrikant van de mobiele telefoon.

6 Uitsluitend leverbaar in combinatie met andere extra-uitrustingen.
7 De werking van het systeem kan in het donker, bij mist en sterk tegenlicht beperkt zijn.



CARROSSERIEKLEUREN.

Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.

 Uni 300 Alpinweiß1

  Uni 668 Schwarz

  Metallic C10 Mediterranblau2

  Metallic 475 Black Sapphire2

  Metallic A89 Imperialblau 
Brillanteffekt

  Metallic B65 Jatoba

  Metallic A90 Sophistograu 
Brillanteffekt2

  Metallic C2P Atlaszeder

  Metallic C2Y Bluestone2

  Metallic A72 Kaschmirsilber

  Metallic A83 Glaciersilber

  Metallic A96 Mineralweiß

[ Kleurkaarten ] Op deze en volgende pagina’s vindt u de kleuren en materialen voor de BMW 5 Serie Sedan. Laat de combinaties van uw voorkeur op u inwerken of vergelijk de 
diverse mogelijkheden. De kleurkaarten geven u een eerste indruk. De ervaring leert dat kleuren en materialen in druk niet altijd natuurgetrouw kunnen worden weergegeven. Wij 
adviseren u dan ook om uw keuze te bespreken met uw BMW dealer. Hij toont u graag de originele kleurstalen,  adviseert u met plezier over de combinatiemogelijkheden en heeft 
een actuele prijslijst voor u klaarliggen. 
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[BMWConfigurator] Alvast een voorproefje? U kunt uw eigen BMW 5 Serie Sedan, 
met alle actuele motoren, kleuren en uitrustingen, ook samenstellen met de  
BMW Configurator op www.bmw.nl.

1 Ook zonder meerprijs leverbaar voor het M Sportpakket.
2 Ook als optie leverbaar voor het M Sportpakket.
3 Deze carrosseriekleur is exclusief voor het M Sportpakket en de BMW M550d xDrive. 
 Naar wens zijn het M Sportpakket en de BMW M550d xDrive ook te combineren met 
 andere kleuren. Raadpleeg voor alle mogelijke combinaties uw BMW dealer of de officiële 
 prijslijst van de BMW 5 Serie Sedan.

  Metallic 416 Carbonschwarz3   BMW Individual  
X14 Almandinbraun metallic2

  BMW Individual 
X17 Rhodonitsilber metallic2

  BMW Individual  
490 Frozen Dark Brown metallic2

 BMW Individual  
S34 Azuritschwarz metallic2

 BMW Individual  
490 Brillantweiß metallic2

 BMW Individual  
490 Frozen Arctic Grey metallic2

 BMW Individual 
X08 Champagner Quarz  metallic2

 BMW Individual  
490 Pure metal Silber2

 BMW Individual  
490 Frozen Cashmere Silver 
 metallic2

BMW INDIVIDUAL

 BMW Individual  
490 Frozen Brilliant White 
 metallic2

 BMW Individual 
490 Frozen Dark Silver metallic



BEKLEDINGEN, INTERIEURLIJSTEN/-KLEUREN 
EN HEMELBEKLEDINGEN.
Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.

Basis 
LuxuryLine 
SportLine 
MSportpakket

Basis 
LuxuryLine 
SportLine 
MSportpakket

Basis 
LuxuryLine 
SportLine 
MSportpakket

Basis 
LuxuryLine 
SportLine 
MSportpakket

LuxuryLine 
SportLine 
MSportpakket

LuxuryLine 
SportLine 
MSportpakket

Basis

LeverbaarvoorSTOF

SportLine 

MSportpakket

Leverbaarvoor
STOF-LEDER-
COMBINATIE

LeverbaarvoorLEDER

LeverbaarvoorLEDER

LeverbaarvoorINTERIEUR KLEUREN 

StofJunction 
BYAT Anthrazit1

Stof-ledercombinatie
Plectoid CNAT Anthrazit

Stof-Alcantara-
combinatie  
Rhombicle  
HRAT  Anthrazit6, 9

LederDakota 
LCSW Schwarz

LederDakota 
LCCY Canberrabeige2, 
interieurkleur 
 Canberrabeige

LederDakota 
LCEW Elfenbeinweiß, 
interieurkleur Schwarz

LederDakota 
LCRI Cognac

LederDakota 
LCFK Schwarz9 met 
 exclusieve stiknaad, 
bies in contrastkleur

LederDakota 
LCDO Canberrabeige9 
met exclusieve stiknaad, 
bies in contrastkleur

De interieurkleur is afhankelijk van de gekozen bekledingskleur.

LuxuryLine 
SportLine 
MSportpakket

LuxuryLine 
SportLine 
MSportpakket

LuxuryLine 
SportLine 
MSportpakket

LuxuryLine 
SportLine 
MSportpakket

LuxuryLine 
SportLine 
MSportpakket

LuxuryLine 
SportLine 
MSportpakket

LuxuryLine 
SportLine 
MSportpakket

LuxuryLine 
SportLine 
MSportpakket

MSportpakket

Basis
LuxuryLine
SportLine
MSportpakket

Basis 
LuxuryLine 
SportLine 
MSportpakket

LederDakota 
LCFI Elfenbeinweiß  
met exclusieve stiknaad, 
bies in contrastkleur

LederDakota 
LCFF Elfenbeinweiß  
met exclusieve stiknaad8, 
bies in contrastkleur

LederDakota 
LCRO Cognac9  
met  exclusieve stiknaad, 
bies in contrastkleur

LederDakota 
LCTJ Nachtblau  
met exclusieve stiknaad3, 9, 
bies in contrastkleur

ExklusivlederNappa 
LZFK Schwarz  
met  exclusieve stiknaad, 
bies in contrastkleur

ExklusivlederNappa 
LZFI Elfenbeinweiß  
met exclusieve stiknaad, 
bies in contrastkleur

ExklusivlederNappa 
LZFF Elfenbeinweiß  
met exclusieve stiknaad, 
bies in contrastkleur

ExklusivlederNappa 
LZNI Mokka  
met  exclusieve stiknaad, 
bies in contrastkleur

LederDakota 
LCNL Schwarz, 
 contraststiksel Blau6

Schwarzmet
hemelbekledingin
Elfenbeinweiß

Canberrabeigemet
hemelbekledingin
Canberrabeige
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LeverbaarvoorINTERIEURLIJSTEN Leverbaarvoor
BMW INDIVIDUAL 
BEKLEDINGSKLEUREN

BMW INDIVIDUAL 
HEMELBEKLEDING Leverbaarvoor

MSportpakket

Basis 
LuxuryLine 
SportLine
MSportpakket

Basis 
LuxuryLine 
SportLine 

Basis 
LuxuryLine 
SportLine 
MSportpakket

Basis 
LuxuryLine 
SportLine 
MSportpakket

Basis 
LuxuryLine 
SportLine 
MSportpakket

Basis 
LuxuryLine 
SportLine 
MSportpakket

Basis 4K8 Oxidsilber dunkel 
matt met accentlijst 
Perlglanz Chrom

4K7 Aluminium 
 Rhombicle met accent-
lijst Perlglanz Chrom

4K9 Aluminium 
 Feinschliff met accent-
lijst Perlglanz Chrom

4LU Schwarz 
 hoogglans met accent-
lijst Perlglanz Chrom

4LH Edelhoutuitvoering 
Fineline Cove  
met  accentlijst  
Perlglanz Chrom

4LF Edelhoutuitvoering 
Fineline Ridge  
met  accentlijst  
Perlglanz Chrom

4LG Edelhoutuitvoering 
Nussbaumwurzel 
 dunkel met accentlijst 
Perlglanz Chrom

4LQ Edelhoutuitvoering 
Pappel Maser Grau  
met accentlijst  
Perlglanz Chrom

1 Uitsluitend leverbaar in combinatie met standaardstoelen.
2 Niet leverbaar in combinatie met sportstoelen.
3 Niet leverbaar in combinatie met standaardstoelen.
4 Inclusief met leder bekleed dashboard, bovenste deel in leder Walknappa Schwarz met 
 contraststiksel en onderste deel in leder Merino passend bij de gekozen bekledingskleur.
5 Ook leverbaar als BMW Individual uitgebreide lederuitrusting in Merino.

6 Bekleding met M signatuur in de bies.
7 Met accentlijst in Perlglanz Chrom.
8 Uitsluitend leverbaar in combinatie met comfortstoelen.
9 Niet leverbaar in combinatie met stoelventilatie.

Basis 
LuxuryLine 
SportLine 
MSportpakket

Basis 
LuxuryLine 
SportLine 
MSportpakket

Basis 
LuxuryLine 
SportLine 
MSportpakket

Basis 
LuxuryLine 
SportLine 
MSportpakket

Basis 
LuxuryLine 
SportLine 
MSportpakket

Basis 
LuxuryLine 
SportLine 
MSportpakket

BMWIndividual
vollederMerino
ZBTQ Tartufo4, 5

BMWIndividual
vollederMerino
ZBFU Rauchweiß4, 5

BMWIndividual
vollederMerino
ZBCR Caramel4, 5

BMWIndividual
interieurlijsten 
4ML Pianolack Schwarz7

BMWIndividual
interieurlijsten 
XEW edelhoutuitvoering 
Sen Hellbraun7

BMWIndividual
interieurlijsten 
4WY edelhoutuitvoering 
Zwetschge Braun 
hoogglans7

Basis 
LuxuryLine 
SportLine 
MSportpakket

BMWIndividual 
hemelbekleding 
775 Anthrazit

BMW INDIVIDUAL 
INTERIEURLIJSTEN Leverbaarvoor



WIELEN EN BANDEN.

Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.

 Lichtmetalen BMW Individual 
wielen in V-spaak styling 759 I, 
uitgevoerd in Bicolor, met bredere 
achterbanden, voor 8 J x 20 inch 
met bandenmaat 245/35 R 20, 
achter 9 J x 20 inch met 
bandenmaat 275/30 R 20.

  Lichtmetalen BMW wielen in 
W-spaak styling 663, uitgevoerd 
in Ferricgrau, gepolijst, met 
 bredere achterbanden en 
noodloop eigenschappen, voor  
8 J x 19 inch met bandenmaat 
245/40 R 19, achter 9 J x 19 inch 
met bandenmaat 275/35 R 19.

  Lichtmetalen BMW wielen  
in multispaak styling 619,  
8 J x 18 inch, bandenmaat 
245/45 R 18.

 Lichtmetalen BMW wielen in 
turbine styling 645, uitgevoerd  
in Bicolor Orbitgrau, hoogglans 
gepolijst, BMW EfficientDynamics, 
7,5 J x 17 inch, bandenmaat 
225/55 R 17.

  Lichtmetalen BMW wielen in 
V-spaak styling 631, uitgevoerd 
in Ferricgrau, hoogglans gepolijst, 
7,5 J x 17 inch, bandenmaat 
225/55 R 17.

  Lichtmetalen M wielen in 
dubbelspaak styling 664 M, 
 uitgevoerd in Jet Black uni,  
met bredere achterbanden en 
noodloopeigenschappen, voor  
8 J x 19 inch met bandenmaat 
245/40 R 19, achter 9 J x 19 inch 
met bandenmaat 275/35 R 19.

  Lichtmetalen BMW M Perfor-
mance wielen in dubbelspaak 
styling 669 M, uitgevoerd in 
 Bicolor Schwarz, mat gepolijst, 
met bredere achterbanden en 
noodloopeigenschappen, voor  
8 J x 20 inch met bandenmaat 
245/35 R 20, achter 9 J x 20 inch 
met bandenmaat 275/30 R 20.

  Lichtmetalen BMW wielen in kruisspaak styling 636, 20-inch, uitgevoerd 
in Bicolor Orbitgrau, hoogglans gepolijst aan de zichtbare zijde. Complete 
RDC-wielset met runflat banden (achter breder), wielmaat 8 J x 20 inch voor 
en 9 J x 20 inch achter.

  Lichtmetalen BMW wielen in 
V-spaak styling 684, uitgevoerd 
in Ferricgrau, hoogglans gepolijst, 
8 J x 18 inch, bandenmaat 
245/45 R 18.
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 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting   Origineel BMW accessoire

 Hoes voor draadloos  opladen 
om de Apple toestellen iPhone™ 
5/5s/SE/6/6s via  inductie op te 
laden. De hoes biedt tevens 
bescherming voor uw mobiele 
telefoon.

 De hoogwaardige reisdeken 
met een beige en een donker-
bruine kant is van 100 procent 
extra fijne merinowol gemaakt en 
in jacquardtechniek geweven.

 Allweather-automatten – een 
bescherming op maat tegen 
vocht en vuil in de voetenruimtes. 
De uitvoering in zwart past per-
fect bij het interieur.

 BMW Display Key etui – het 
exact passende etui van nappa-
leder beschermt de BMW Display 
Key tegen beschadigingen.

 De slipvaste, waterdichte en stevige voorgevormde mat met hoge rand 
beschermt de bagageruimte. Hij is uitgevoerd in Schwarz en past perfect 
bij het interieur van de BMW. Bovendien is de mat uitgerust met de aandui-
ding ‘5’ als hoogwaardige inleg in roestvrijstaal voor een stijlvolle uitstraling 
en eenvoudig te verwijderen middels een lus aan de rand.

 Travel & Comfort System –  
basisdrager. Voor de bevestiging 
van kledinghanger, klaptafel,  
universele haak, houder voor 
GoPro-camera of houder voor de 
Apple iPad™ of Samsung Galaxy 
Tab aan de hoofdsteun van de 
voorstoel. 

 Veilige bevestiging voor 
tablets met Safety Case. De 
houder wordt in de apart verkrijg-
bare basisdrager van het Travel & 
Comfort System vastgeklikt.

 De moderne dakbox in Schwarz 
met zijpanelen in Titansilber heeft 
een inhoud van 520 liter en past op 
alle BMW dakdraagsystemen. Door 
het tweezijdige openingssysteem 
met drievoudige centrale vergren-
deling aan beide kanten kan hij 
eenvoudig worden beladen en dief-
stalremmend worden afgesloten.

 Lichtmetalen BMW wielen in 
kruisspaak styling 636, uitgevoerd in 
Liquid Black, met bredere achterban-
den en noodloopeigenschappen, 
voor 8 J x 20 inch met bandenmaat 
245/35 R 20, achter 9 J x 20 inch 
met bandenmaat 275/30 R 20.  

Ook de ontwikkeling van op maat gesneden accessoires hebben wij zelf ter hand genomen. Originele BMW accessoires onderscheiden zich door hun design, innovatie, functionaliteit en 
kwaliteit. Het aanbod kenmerkt zich door zijn diversiteit – voor exterieur, interieur, communicatie & informatie en transport & bagage. Uw BMW dealer of BMW Erkend Service Partner 
geeft u graag meer informatie over het complete aanbod van originele BMW accessoires en heeft een speciale brochure voor u klaarliggen. Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze 
internetsite www.bmw.nl.



TECHNISCHE GEGEVENS.
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Gewichteninhoud

Ledig gewicht1 kg [1615] [1615] [1670] [1655] [1670] [1670] [1715] – – [1845]
Ledig gewicht1 (xDrive) kg – [1680] [1735] – [1725] – [1770] [1810] [1920] –

Toelaatbaar totaalgewicht kg [2210] [2220] [2270] [2260] [2270] [2295] [2345] – – [2420]

Toelaatbaar totaalgewicht (xDrive) kg – [2280] [2340] – [2330] – [2385] [2440] [2470] –
Laadvermogen kg [670] [680] [675] [680] [685] [700] [705] – – [650]
Laadvermogen (xDrive) kg – [675] [675] – [680] – [690] [705] [625] –
Toelaatbaar aanhangergewicht 
ongeremd kg [750] [750] [750] [750] [750] [750] [750] – – –

Toelaatbaar aanhangergewicht 
 ongeremd (xDrive) kg – [750] [750] – [750] – [750] [750] [750] –

Toelaatbaar aanhangergewicht  
geremd bij een maximale hellingshoek 
van 12 %/8 %

kg [2000/ 
2000]

[2000/ 
2000]

[2000/ 
2000]

[2000/ 
2000]

[2000/ 
2000]

[2000/ 
2000]

[2000/ 
2000] – – –

Toelaatbaar aanhangergewicht  
geremd bij een  maximale hellingshoek 
van 12 %/8 % (xDrive)

kg – [2000/ 
2000]

[2000/ 
2000] – [2000/ 

2000] – [2000/ 
2000]

[2000/ 
2000]

[2000/ 
2000] –

Inhoud bagageruimte l 530 530 530 530 530 530 530 530 530 410

Motor2

Cilinders/kleppen per cilinder 4/4 4/4 6/4 4/4 4/4 4/4 6/4 6/4 6/4 4/4
Cilinderinhoud cm3 1998 1998 2998 1995 1995 1995 2993 2993 2993 1998

Max. vermogen/toerental
kW 

(pk)/1/
min

135  
(184)/ 

5000 –  
6500

185  
(252)/
5200 –  
6500

250  
(340)/
5500 –  
6500

110  
(150)/

4000 –  
4000 

140  
(190)/

4000 –  
4000 

170  
(231)/ 4400 –  

4400

195 
(265)/
4000

235 
(320)/
4400 –  
4400

294 
(400)/ 
4400 –  
4400

135  
(184)/

5000 –  
6500

Max. koppel/toerental Nm/1/
min

290/ 
1350 –  
4250

350/ 
1450 –  
4800

450/ 
1380 –  
5200

350/ 
1750 –  
2500

400/ 
1750 –  
2500

500/ 
2000 –  
2000

620/ 
2000 –  
2500

680/ 
1750 –  
2250

760/ 
2000 –  
3000

290/ 
1350 –  
4250

Krachtoverbrenging

Aandrijfwijze achter wielen
achter-
wielen/

voor- en 
achter wielen

achter-
wielen/

voor- en 
achter wielen

achter wielen
achter-
wielen/

voor- en 
achter wielen

achter wielen
achter-
wielen/

voor- en 
achter wielen

voor- en 
achter wielen

voor- en 
achter wielen achter wielen

Standaardtransmissie 8-traps 
Steptronic

8-traps 
Steptronic

8-traps 
Steptronic

8-traps 
Steptronic

8-traps 
Steptronic

8-traps 
Steptronic

8-traps 
Steptronic – – 8-traps 

Steptronic

Standaardtransmissie (xDrive) – 8-traps 
Steptronic

8-traps 
Steptronic – 8-traps 

Steptronic – 8-traps 
Steptronic

8-traps 
Steptronic

8-traps 
Steptronic 

Sport
–

Rijprestaties2

Topsnelheid km/h [235] [250]4 [250]4 220 [235] [250]4 [250]4 – – [235]
Topsnelheid (xDrive) km/h – [250]4 [250]4 – [232] – [250]4 [250]4 [250]4 –
Topsnelheid elektrisch km/h – – – – – – – – – [140]
Acceleratie 0 –100 km/h s [7,8] [6,2] [5,1] 8,8 [7,3] [6,6] [5,7] – – [6,2]
Acceleratie 0 –100 km/h (xDrive) s – [6,0] [4,8] – [7,3] – [5,4] [4,7] [4,4] –

Verbruikenemissie2, 3

Verbruik binnen bebouwde kom l/100 km [7,0 – 6,9] [7,4 –7,2] [9,7 – 9,3] [5,3 – 5,0] [5,1 – 5,0] [6,0 – 5,6] [6,4 – 6,1] – – – 

Verbruik binnen bebouwde kom (xDrive) l/100 km – [7,9 –7,8] [10,3 – 10,2] – [5,5 – 5,3] – [6,7 – 6,5] [7,1 – 6,9] [8,0– 7,9] –

Verbruik buiten bebouwde kom l/100 km [5,4 – 5,1] [5,3 – 5,0] [6,0 – 5,8] [4,2 – 4,1] [4,3 – 4,1] [4,6 – 4,4] [4,6 – 4,3] – – – 

Verbruik buiten bebouwde kom (xDrive) l/100 km – [5,6 – 5,3] [6,4 – 2,2] – [4,6 – 4,4] – [5,0 – 4,7] [5,2 – 5,0] [5,8 – 5,7] –

Verbruik gemiddeld l/100 km [6,0 – 5,8] [6,1– 5,8] [7,4 – 7,1] [4,6 – 4,4] [4,6 – 4,5] [5,1 – 4,9] [5,2 – 5,0] – – [2,3 –2,1]

Verbruik gemiddeld (xDrive) l/100 km – [6,5 – 6,2] [7,9 – 7,7] – [4,9 – 4,7] – [5,6 – 5,3] [5,9 – 5,7] [6,6 – 6,5] –
Energieverbruik5 kWh/100 km – – – – – – – – – [13,9 –13,3] 

Emissienorm (typegoedkeuring) [EU6d- 
temp]

[EU6d- 
temp]

[EU6d- 
temp]

[EU6d- 
temp]

[EU6d-
temp] [EU6c] [EU6c] [EU6c] [EU6c] –

CO2-emissie gemiddeld g/km [137–132] [139 –132] [168 –161] [122 – 116] [121 – 117] [135 –128] [138 –131] – – [52– 47]

CO2-emissie gemiddeld (xDrive) g/km – [147–142] [179 –174] – [129–124] – [147 –141] [156 –149] [173 –171] –
Tankinhoud, ca. l 68 68 68 62 66 66 66 66 66 46

Technische gegevens 42 | 43

Alle afmetingen in de technische tekeningen in millimeter. Hoogte zonder dakantenne bedraagt 1.466 mm.
De waarden voor verbruik en CO2-emissie gelden voor uitvoeringen met standaardtransmissie (zie hiervoor de officiële prijslijst van de BMW 5 Serie Sedan).  
Waarden tussen [ ] gelden voor uitvoeringen met Steptronic transmissie.

1 Fabrieksopgave. De RDW-gewichten liggen 100 kg lager. Ledig gewicht geldt voor modellen in standaarduitvoering. In het leeggewicht is rekening gehouden met een voor 
 90% volle tank en 75 kg voor de bestuurder. Extra-uitrustingen en accessoires kunnen dit gewicht verhogen, het laadvermogen en, bij invloed op de aerodynamica, de topsnel- 
 heid veranderen.
2 De bij de benzinemotoren vermelde waarden voor vermogen, rijprestaties en verbruik gelden bij gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 98. Gegevens over het verbruik 
 hebben betrekking op gebruik met referentiebrandstof volgens VO (EU) 2007/715. De benzinemotoren zijn geschikt voor een brandstofkwaliteit van RON 91 en hoger, met een 
 maximaal ethanolaandeel van 10 % (E10). Het gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 95 wordt aangeraden.
3 De hier vermelde waarden voor brandstofverbruik, stroomverbruik en CO2-emissie zijn vastgesteld op basis van de voorgeschreven meetprocedure VO (EU) 2007/715 in de ver- 
 sie die geldt voor typegoedkeuring van de auto. De waarden gelden voor modellen in standaarduitvoering en zijn afhankelijk van de gekozen wiel-/bandenmaat (de laagste waar- 
 de geldt telkens in combinatie met de standaard geleverde wielen, de hoogste voor optionele wielen). Andere extra-uitrustingen en de persoonlijke rijstijl kunnen deze waarden  
 eveneens beïnvloeden. De waarden zijn reeds op basis van de nieuwe WLTP-testcyclus vastgesteld en voor een betere vergelijkbaarheid omgerekend naar NEDC. Bij het bere- 
 kenen van belastingen en andere voertuiggerelateerde heffingen die (ook) rekening houden met de CO2-emissie kunnen andere dan de hier vermelde waarden gelden.
4 Elektronisch begrensd.
5 Het gemiddelde stroomverbruik is afhankelijk van de gekozen wiel-/bandenmaat.
6 De actieradius is afhankelijk van uiteenlopende factoren, zoals de individuele rijstijl, routecondities, buitentemperatuur en gebruik van verwarming/airconditioning en 
 voorverwarming/-verkoeling (preconditioning-functie).
7 Afhankelijk van de lokale stroominfrastructuur. De laadduur geldt voor opladen tot 100 % van de maximale capaciteit.

BMW5SERIESEDAN

52
0i

53
0i

53
0i

x
D

riv
e

54
0i

54
0i

x
D

riv
e

51
8d

52
0d

52
0d

x
D

riv
e

52
5d

53
0d

53
0d

x
D

riv
e

54
0d

x
D

riv
e

M
55

0d
x

D
riv

e

53
0e

 
iP

er
fo

rm
an

ce

Wielenenbanden

Bandenmaat 225/55  
R 17 Y

225/55  
R 17 Y

225/55  
R 17 Y

225/55  
R 17 Y

225/55  
R 17 Y

225/55  
R 17 Y

225/55  
R 17 Y

225/55  
R 17 Y

245/40  
R 19 Y/ 
275/35  
R 19 Y

225/55  
R 17 Y

Wielmaat 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 8 J x 19/ 
9 J x 19 7,5 J x 17

Materiaal licht -
metaal licht metaal licht metaal licht metaal licht metaal licht metaal licht metaal licht metaal licht metaal licht metaal

iPerformancesysteemprestaties

Max. vermogen/toerental                kW (pk)/1/min – – – – – – – – – 83 (113)/ 
3170

Systeemvermogen kW (pk) – – – – – – – – – 185 (252)
Systeemkoppel Nm – – – – – – – – – 420

Capaciteithoogvoltage-accu

Accutype/netto accu-inhoud kWh – – – – – – – – – 8
Elektrische actieradius (NEDC)6/ 
max. actieradius gecombineerd6 km – – – – – – – – – 45 – 48/ 

650
Oplaadtijd7 (aan stopcontact/ 
aan BMW i Wallbox) h – – – – – – – – – 3:50/2:50



BMW 540i SEDAN MET M SPORTPAKKET: 
BMW TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn benzinemotor met 250 kW (340 pk),  
20-inch lichtmetalen BMW Individual wielen in V-spaak styling 759 I Bicolor met 
bredere achterbanden, carrosseriekleur Bluestone metallic, bekleding in leder  
Dakota Elfenbeinweiß met exclusieve stiknaad en bies in contrastkleur, interieur-
lijsten in edelhoutuitvoering Fineline Ridge met accentlijst in Perlglanz Chrom.

BMW 530e iPERFORMANCE SEDAN MET SPORT LINE: 
BMW TwinPower Turbo 4-cilinder benzinemotor met 135 kW (184 pk), elektromotor 
met 83 kW (113 pk), 19-inch lichtmetalen BMW wielen in V-spaak styling 635 met 
bredere achterbanden, carrosseriekleur Glaciersilber metallic, bekleding in leder 
Dakota Nachtblau met exclusieve stiknaad en contrasterende bies, BMW Individual 
interieurlijsten in Pianolack Schwarz.

Deze brochure behandelt de Nederlandse versies. De afgebeelde uitvoeringen 
bevatten deels opties die niet tot de standaarduitrusting behoren. In andere 
lidstaten van de Europese Unie zijn, op grond van onder meer wettelijke bepalingen, 
afwijkingen mogelijk van de hier beschreven uitvoeringen en uitrustingen, in 
standaard- en/of optionele specificaties. Sommige uitvoeringen kunnen achteraf niet 
in dezelfde mate als andere uitvoeringen worden aangepast of worden voorzien van 
accessoires. Raadpleeg altijd uw BMW dealer over de door hem aangeboden 
uitvoeringsconfiguraties en de aanpassings- en uitbreidingsmogelijkheden daarvan. 
Wijzigingen in constructie en/of uitrusting en/of mogelijkheden, alsmede drukfouten, 
voorbehouden. Stand: november 2018.

© BMW AG, München/Duitsland. Nadruk, geheel of gedeeltelijk, uitsluitend met 
schriftelijke toestemming van BMW AG, München. 
 
411 005 360 65 2 2018 BC. Gedrukt in Duitsland 2018.


