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Start de app op pagina’s met  
dit symbool en houd uw smart-
phone zo, dat de in de brochure 
gemerkte afbeelding op het 
scherm is te zien. De BMW 
Augmented app neemt u ver-
volgens mee op een virtuele 
tour door de BMW 7 Serie.

Ontdek de innovatieve high-
lights van de BMW 7 Serie  
virtueel, in de derde dimensie. 
Alles wat u hiervoor nodig hebt 
is de BMW Augmented app. 
Deze kunt u downloaden in  
een van de app stores.

Voor meer informatie over de BMW 7 Serie 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 7 Serie in al zijn facetten.
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Vooruitstrevendheid die tot in ieder detail zichtbaar, maar vooral ook voelbaar is. 
Zich openbarend als het aangename gevoel dat uw verwachtingen zelfs nog 

overtroffen worden. Als luxe die zich niet opdringt, maar onmiskenbaar aanwezig 
is. Als toekomstgericht denken, dat bij alle conventies vraagtekens durft te 

zetten en innovatieve oplossingen aandraagt. Dat is waar deze toplimousine  
als geen andere voor staat: Driving Luxury. Ontdek de BMW 7 Serie.

D E  L U X E  V A N 
VOORUITSTREVEND DENKEN.

BELEEF DE  
BMW 7 SERIE  

IN EEN VIDEO.



Met de BMW 7 Serie bereikt perfectie zijn meest moderne en consequente  
vorm: de indrukwekkende voorzijde met de rechtopstaande, brede nierengrille straalt  

dynamiek en zelfverzekerdheid uit. Vloeiende contouren zorgen voor tijdloze elegantie, 
terwijl de achterzijde de sportieve genen van deze toplimousine benadrukt. Reis in alle 

luxe en comfort, geniet van ultiem rijplezier – met de BMW 7 Serie.

D E S I G N  A L S  E X P R E S S I E
VAN INNOVATIEKRACHT.

ONTDEK DE BMW 7 SERIE  
VANUIT IEDER PERSPECTIEF EN  
IN VERSCHILLENDE KLEUREN.



I N N O V A T I E F
TOT IN IEDERE VEZEL.

Boordevol innovaties. In de BMW 7 Serie is voor het eerst het BMW  
lichtgewicht constructieprincipe Carbon Core te vinden – een mijlpaal in  

automobielbouw. Bij deze toekomstgerichte hybride bouwwijze wordt koolstofvezel  
heel gericht toegepast in de carrosserie. Dat zorgt voor nog meer torsiestijfheid,  

reduceert zowel gewicht als verbruik en vergroot tegelijkertijd de rijdynamiek en het rijplezier.  
Daarmee biedt de BMW 7 Serie de sensatie van moeiteloos rijden –  

met als resultaat ongeëvenaard rijplezier.

ERVAAR DE LICHTGEWICHT  
CARBON CORE VAN  

DE BMW 7 SERIE IN 3D.



VOORUITGANG WAS ALTIJD AL
D E  B E S T E  A A N D R I J V I N G .

De aandrijvingstechnologieën in de BMW 7 Serie vormen een toonbeeld van moderne 
mobiliteit: zo is de BMW 7 Serie ook beschikbaar met de BMW iPerformance  

technologie. Een buitengewoon efficiënt en dynamisch samenspel van benzine- en 
elektromotor. Zo legt u met de BMW 7 Serie iPerformance modellen een afstand van 
100 kilometer af met een brandstofverbruik1 van slechts 2,9 – 2,3 liter bij een geringe 

CO2-emissie1 van 65 – 51 g/km.

1 De hier vermelde waarden voor brandstofverbruik, stroomverbruik 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 vastgesteld en voor een betere vergelijkbaarheid omgerekend naar NEDC.  

Voor het berekenen van belastingen en andere voertuiggerelateerde heffingen die (ook) rekening houden met de CO2-emissie kunnen andere dan de hier vermelde waarden gelden.

D E  P E R F E C T E  A M B I A N C E
OM TE ONTHAASTEN.

Leun ontspannen achterover: als passagier in de Executive Lounge reist u in een 
eigen klasse. De zitplaats rechts achterin kan bij deze uitrusting in meerdere trappen 

worden versteld, beschikt over een aan de voorpassagiersstoel aangebrachte, 
uitklapbare voetensteun en biedt u de mogelijkheid om de voor u meest aangename 
reispositie in te stellen. Enorme beenruimte en een ongeëvenaard uitzicht rondom 
scheppen de aanvullende voorwaarden voor een geheel ontspannen reisgevoel,  

vrij van compromissen.



B R E N G T  I N  V E R V O E R I N G ,
WAAR ANDEREN ALLEEN VERVOEREN.

Aan boord van de BMW 7 Serie is ontspanning uw vaste reisgenoot. In de Executive 
Lounge kunt u heerlijk achterover leunen in met hoogwaardig leder beklede stoelen en de 

benen strekken, of werken in een exclusieve omgeving. Via de BMW Touch Command hebt 
u vanuit uw zitplaats achterin de controle over tal van comfortfuncties en -instellingen.  

En wanneer u in alle rust wilt genieten van de rit, zorgt het glazen panoramadak Sky Lounge 
voor de juiste stemming: meer dan 15.000 lichtelementen scheppen een buitengewone 

ambiance en leveren een waardering van meer dan vijf sterren op voor dit interieur.

ONTDEK DE  
HIGHLIGHTS VAN HET  
INTERIEUR INTERACTIEF.



In de BMW 7 Serie is een kleine beweging al voldoende om te ervaren over welke innovatiekracht deze  
auto beschikt. Als onderdeel van een consequent doordacht bedieningsconcept herkent BMW Gesture Control  
een aantal gedefinieerde bewegingen van uw hand. Zo kunt u met een draaibeweging van uw wijsvinger het  

geluidsvolume van de radio regelen. Bovendien beschikt het BMW Control Display over een touch-functie en kan  
het eveneens middels de nieuwste generatie spraaksturing worden bediend. Dat vergemakkelijkt het bedienen  
van bepaalde functies en maakt rijden nog comfortabeler en veiliger. Daaraan draagt ook BMW Laserlicht met  

antiverblindings-grootlichtassistent bij. Met zijn enorme grootlichtbereik – 600 meter, dubbel zo ver als  
LED-koplampen – en heldere licht vestigt deze verlichtingstechniek nieuwe maatstaven en ondersteunt  

de bestuurder perfect bij rijden in het donker. De BMW 7 Serie – innovatie in beweging.

HIJ LEEST DE HAND
O M  U W  W E N S E N  T E  V E R V U L L E N .

ERVAAR HET INNOVATIEVE  
BMW LASERLICHT IN EEN  

INTERACTIEVE 3D SPECIAL



U STAPT UIT,
D E  B M W  7  S E R I E  P A R K E E R T .

Naar wens neemt de BMW 7 Serie het inparkeren van u over: met de functie op afstand bediend parkeren (Remote Parking)1  
kan de BMW eenvoudig in smalle parkeerruimtes worden gereden – zonder dat u daarbij in de auto zit, en zonder krappe uitstap.  
Zet uw BMW 7 Serie in het midden van en recht voor een parkeerplek of garage. Stap uit en rij de auto met de BMW Display Key  

op de gewenste plek. U kunt het inparkeren op elk moment afbreken met de sleutel. Na het inparkeren kunt u de motor met  
de sleutel uitschakelen en als u uw BMW 7 Serie komt ophalen ook weer starten. Bij op afstand bediend uitparkeren rijdt uw  
BMW 7 Serie zelfstandig recht achteruit. Een ander highlight vormt het Welcome Light Carpet: zodra u in- of uitstapt wordt  

naast de BMW 7 Serie een elegant lichttapijt gecreëerd, dat garant staat voor een unieke verschijning.

1 De uitrusting Remote Parking is niet leverbaar voor de BMW 740e/Le iPerformance en BMW 740Le iPerformance xDrive. 

ERVAAR DE FUNCTIE  
REMOTE PARKING 

IN EEN VIDEO.



De BMW 7 Serie legt de lat in zijn segment opnieuw hoger. Net zoals de verlengde  
versie heeft ook de BMW 7 Serie met standaardwielbasis een buitengewone uitstraling. Het  
is zijn zelfbewuste optreden, dat technische competentie met gevoel voor stijl verenigt. Het  

zijn de toonaangevende innovaties, die u in iedere situatie ondersteunen. En het zijn  
de bijzondere rijeigenschappen, die dynamiek en comfort op onnavolgbare wijze combineren.

H E T  Z I J N  D E  D E T A I L S ,
DIE HET VERSCHIL MAKEN.



Wanneer het verschijningsbeeld van de BMW 7 Serie ter sprake komt, gaat het over het nastreven van perfectie tot in het  
detail. De brede omlijsting van de nierengrille en de fraai hierop aansluitende contouren van de koplampen benadrukken de  

breedte van de voorzijde. Ook het zijaanzicht maakt indruk met markante details. De vloeiend in de achterzijde overlopende  
daklijn en de zorgvuldig getekende dubbele taillelijn maken de auto optisch langer en scheppen een onnavolgbare elegantie.  

De BMW typerende achterlichten, waarbij voor het eerst de L-vorm van de lichtstaven als sculptuur in het afdekglas wordt  
voortgezet, bepalen de krachtige achterzijde. Het resultaat: een nog markanter aanzicht.

V O R M T A A L
MET BIJZONDERE ACCENTEN.



Het interieur van de BMW 7 Serie biedt moderne luxe van buitengewoon niveau. Achterin geniet  
u van de bijzonder aangename ambiance, een innovatieve uitrusting en zeer zorgvuldig bewerkte  
materialen van topkwaliteit. Exact samengevoegde oppervlakken en verfijnde, perfect passende  

chroomdetails in de cockpit accentueren de extreem hoge kwaliteitseisen van BMW nog eens. Ook de  
bedieningselementen van het BMW iDrive systeem zijn voorzien van zeer hoogwaardige decoratieve  

details en werden qua design verfijnd. De BMW 7 Serie – perfectie als inspiratie.

DE BMW 7 SERIE LAAT
G E E N  W E N S  O N V E R V U L D .



S U P E R I E U R  V E R M O G E N  
VERTAALD NAAR ELEGANTIE.

De BMW 7 Serie bewijst op indrukwekkende wijze dat een maximum aan elegantie en comfort een uitstekende  
dynamiek niet uitsluit, maar zelfs extra kan benadrukken. Want ondanks de talrijke, stijlvolle designelementen blijft hij een  

typerende, wendbare BMW, met een superieure aandrijving die tot topprestaties in staat is. Of u nu achterin  
plaatsneemt of zelf achter het stuur kruipt, in beide gevallen ervaart u maximaal gecultiveerde kracht.



BMW EFFICIENT DYNAMICS: spelenderwijs het verbruik reduceren.

DE BMW 7 SERIE PLUG-IN HYBRIDE: om stil van te worden.

ONDERSTEL: innovatieve systemen voor meer comfort en rijdynamiek.

BMW PERSONAL COPILOT: intelligente bestuurdersassistentiesystemen.

BMW CONNECTED DRIVE. Digital Services & Apps.

VERLICHTINGSTECHNIEK EN VEILIGHEID: optimale bescherming door  
de nieuwste BMW technologieën.

COMFORT EN AMBIANCE: volledig ontspannen in een buitengewoon  
aangenaam interieur.

 INNOVATIES  
 EN TECHNIEK.
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 BMW EfficientDynamics
Minder emissie. Meer vermogen.

Of het nu gaat om maximale performance of om minimaal verbruik ‒ bij BMW draait alles om ongeëvenaard rijplezier. 
BMW EfficientDynamics is de strategie van BMW die erop is gericht om brandstofverbruik en CO2-emissie te minimaliseren 
en tegelijkertijd dynamiek en rijplezier te maximaliseren. Dit pakket aan maatregelen omvat aandrijving, energiemanagement, 
lichtgewicht constructie en aerodynamica – bij elke BMW.

Als belangrijke component van BMW EfficientLightweight in de BMW 7 Serie wordt in de carrosserie een innovatieve gemengde 
constructie toegepast. Door slim gebruik van staal, aluminium en met name het innovatieve materiaal carbon (met koolstofvezel 
versterkte kunststof, CFRP) vestigt de BMW 7 Serie nieuwe maatstaven in het luxesegment – zo is hij tot wel 130 kg lichter dan 
zijn voorganger. Centraal in dit totaalconcept staat de Carbon Core, die niet alleen een gewichtsvoordeel ten opzichte van staal 
biedt, maar ook de torsiestijfheid van de carrosserie nog eens vergroot. Samen met een consequente gewichtsreductie van 
het concept tot in de kleinste details resulteert de Carbon Core in een nagenoeg perfecte aslastverdeling van 50 : 50 en een 
nog lager zwaartepunt. In de praktijk betekent dit: optimale genen voor maximaal rijcomfort bij gelijktijdige verbetering van 
handling en wendbaarheid, evenals een gering brandstofverbruik en lage emissie. Zo verbindt BMW met EfficientDynamics 
op intelligente wijze optimale efficiëntie met maximale rijdynamiek en bewijst daarmee zijn technologische competentie met 
betrekking tot innovatieve lichtgewicht constructies.

CARBON CORE.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MINDER EMISSIE. MEER VERMOGEN.

1 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. Voor 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 7 Serie.

Een buitengewone aandrijving die op het gebied van dynamiek niets te wensen overlaat: de nieuwste generatie BMW TwinPower 
Turbo 6-cilinder-in-lijn dieselmotor met een cilinderinhoud van 3,0 liter fascineert door een hoog vermogen, spontane reacties 
en een indrukwekkende krachtontplooiing met een laag verbruik. De motor is uit licht aluminium vervaardigd en combineert  
directe Common Rail inspuiting met twee turbocompressoren met variabele turbinegeometrie. Tussen 1.750 en 2.250/min 
levert de 235 kW (320 pk) sterke krachtbron uit het BMW EfficientDynamics motorengamma een indrukwekkend koppel van 
680 Nm en laat hij de BMW 7 Serie in slechts 5,2/5,3 s van 0 naar 100 km/h accelereren. Zijn lichtgewicht constructie met een 
krukkast van aluminium verlaagt het gemiddelde verbruik naar een efficiënte 6,1 – 5,9/6,3 – 6,0 liter brandstof1 per 100 km met 
CO₂-emissies1 van slechts 162 – 156/165 – 159 g/km. Maar ook de wendbaarheid profiteert van de lichte motor: per slot van  
rekening garandeert een lager gewicht op de vooras de voor BMW kenmerkende sportieve rijeigenschappen.

BMW TWIN POWER TURBO 6-CILINDER-IN-LIJN DIESELMOTOR IN DE BMW 740d/Ld xDRIVE.

De Active Air Stream nierengrille met automatische luchtklepregeling vormt een nieuw highlight op het gebied van aerodyna-
mica. Bij geringe koelbehoefte van de motor worden de luchtkleppen in de grille elektronisch gesloten. Dit reduceert de lucht-
stroom door de motorruimte, waardoor de aerodynamica en het verbruik worden geoptimaliseerd.

ACTIVE AIR STREAM NIERENGRILLE.
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De BMW 7 Serie Plug-in Hybride. Om stil van te worden.

De BMW eDrive technologie verenigt bij een Plug-in Hybride model het beste van twee werelden: puur elektrisch en daarmee 
lokaal emissievrij rijden, bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom, en dynamische rijprestaties met een grote actieradius. Het 
intelligente energiemanagement regelt het samenspel van elektro- en verbrandingsmotor en zet beide aandrijvingen in met 
indrukwekkende efficiency.

Het Plug-in Hybride aandrijvingsconcept BMW eDrive in de BMW 740e/Le iPerformance verenigt een hoogvoltage lithium-
ion-accu, een elektromotor en intelligent energiemanagement. In de BMW 740Le iPerformance xDrive wordt deze uiterst 
efficiënte BMW eDrive aandrijving gecombineerd met de intelligente en variabele BMW xDrive vierwielaandrijving. Die staat bij 
alle weersomstandigheden en in elke rijsituatie borg voor superieure tractie, optimale rijstabiliteit en verbeterde dynamiek. De 
krachtige aandrijfcombinatie met een systeemvermogen van 240 kW (326 pk) bestaat uit een 190 kW (258 pk) sterke viercilinder 
benzinemotor met BMW TwinPower Turbo technologie, een elektromotor met 83 kW (113 pk) en een hoogvoltage lithium-
ion-accu met een capaciteit van 8,0 kWh. Intelligent energiemanagement regelt het efficiënte samenspel van elektromotor en 
verbrandingsmotor. 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. Bij gas los en tijdens het remmen zet dit systeem 
bewegingsenergie om in elektrische energie, die in de hoogvoltage-accu wordt opgeslagen voor elektrische aandrijving. Puur 
elektrisch bedraagt de actieradius maximaal 45 km, de elektrische topsnelheid bedraagt 140 km/h. Het gemiddelde verbruik1 van 
de BMW 740e/Le iPerformance bedraagt 2,5 – 2,3 l/100 km bij een CO2-emissie1 van 57 – 51 g/km. Het gemiddelde verbruik1 van  
de BMW 740Le iPerformance xDrive bedraagt 2,9 – 2,8 l/100 km met een CO2-emissie1 van 65 – 64 g/km.

De BMW 7 Serie Plug-in Hybride.

Met de Digital Charging Service laadt u uw BMW i of BMW iPerformance model altijd en volledig automatisch op het beste 
en voordeligste moment op en kunt u erop vertrouwen dat uw BMW tijdig weer helemaal opgeladen is. U voert gewoon de 
gewenste vertrektijd en het stroomtarief in en de Digital Charging Service doet de rest. De looptijd bedraagt drie jaar.

Stap in de winter in een heerlijk warme auto en geniet in de zomer onmiddellijk van aangename koelte. Dat wordt mogelijk 
dankzij de BMW pre-conditioning (voorverwarming/-verkoeling). Dankzij een elektrische koelmiddelcompressor en een elektrische 
geiser werkt de automatische airconditioning vrijwel geruisloos, ook wanneer de motor uitgeschakeld is en kan ze volledig op 
uw individuele ritme afgestemd worden: zo zijn er voor elke dag drie verschillende vertrektijden te programmeren. Vanaf een 
half uur voor het geplande vertrek worden via een intelligent regelsysteem verwarming, koeling en verluchting op de gewenste 
temperatuur ingesteld. Het systeem wordt bediend met de iDrive Controller in de auto of bijzonder eenvoudig met een compatibel 
smartphone via de BMW Connected App. Zo houdt u het hoofd koel in de zomer – en uw ruiten vrij in de winter.

Pre-conditioning.

elektromotorhoogvoltage  
lithium-ion-accu

BMW TwinPower Turbo  
4-cilinder benzinemotor

BMW 360° Electric. Met de BMW i Wallboxen kunnen de 
BMW 7 Serie iPerformance modellen eenvoudig en comfortabel 
op de eigen parkeerplaats, bijvoorbeeld thuis, worden opgeladen. 
Daarnaast is opladen mogelijk via een conventioneel stopcontact 
of aan openbare laadpalen.

Uw BMW Plug-in Hybride kan met de meegeleverde laad-
snoeren via een conventioneel stopcontact of aan openbare 
laadpalen worden opgeladen. Het navigatiesysteem en de BMW 
Remote App informeren u over locaties en beschikbaarheid 
van geschikte laadstations, waar u uw BMW Plug-in Hybride 
bijvoorbeeld ook met behulp van de ChargeNow-kaart  
kunt opladen.

1 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. Voor 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 7 Serie.
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Onderstel. 
Innovatieve systemen voor meer comfort en rijdynamiek.

In de BMW 7 Serie draagt een aantal innovatieve technologieën ertoe bij dat u van iedere rit met de auto kunt genieten. Veel 
van deze features zijn intelligent met elkaar verbonden. Door samen te werken zorgen ze ervoor dat u op uiterst veilige wijze 
maximaal rijplezier beleeft – ook op uitdagende trajecten.

Executive Drive Pro is een onderstelregelsysteem dat hoog rijcomfort koppelt aan dynamische rijeigenschappen. De actieve 
overhelstabilisatie, die hier voor het eerst elektromechanisch werkt, reduceert bewegingen van de carrosserie in bochten en bij 
rechtuitrijden tot een minimum. Het systeem is gebaseerd op actieve stabilisatoren aan voor- en achteras en regelt tijdens de 
rit voortdurend de ophanging. Extra rijcomfort is gegarandeerd dankzij de combinatie met de Dynamic Damper Control en de 
integratie van extra informatie, zoals van het navigatiesysteem, de rijstijlanalyse en de camera van de anticipatie-assistent.

EXECUTIVE DRIVE PRO.

De intelligente vierwielaandrijving BMW xDrive past zich ook onder moeilijke rijomstandigheden perfect aan om steeds 
maximale tractie te kunnen bieden. Met xDrive en de Dynamische Stabiliteits Controle (DSC) blijft de BMW stabiel in het spoor. 
Voor optimale grip en om een over- of ondersturen te voorkomen wordt, aangestuurd door de DSC sensoren, de aandrijfkracht 
razendsnel flexibel over voor- en achterwielen verdeeld. Bij kritieke rijcondities hoeft de DSC minder in te grijpen. Daarmee 
combineert BMW xDrive de voordelen van aandrijving op alle wielen – tractie, spoorstabiliteit en veiligheid – met de toonaangevende 
dynamiek van een BMW, voor nog meer rijplezier.

Adaptive Mode is een intelligente en interactief werkende functie van de Driving Experience Control. Met de Adaptive 
Mode beïnvloedt u het onderstelregelsysteem Dynamic Damper Control, de besturing en de Steptronic transmissie en past 
het systeem de instellingen permanent aan de actuele rijsituatie aan. In Adaptive Mode houdt het systeem rekening met 
allerlei indicatoren zoals kickdown, stuurbewegingen en Cruise Control, alsmede uw individuele rijstijl. Bovendien stemt het 
systeem door de interactie met de real time-navigatie de onderstelregeling al in een vroeg stadium af op bochten, kruisingen 
of trajecten met verschillende soorten wegdek. Behalve de Adaptive Mode kunt u ook de rijprogramma‘s SPORT, COMFORT 
of ECO PRO kiezen.

Het adaptieve onderstel maakt het mogelijk om de karakteristiek van de schokdempers aan te passen aan de actuele  
rijsituatie, en zo het afrolcomfort van de auto te vergroten of juist de rijdynamiek te laten toenemen. Behalve de standaardinstelling 
COMFORT voor een hoge mate van rijcomfort kunt u het programma SPORT activeren, voor een sportieve dempingskarakte-
ristiek van het systeem.

De Integral Active Steering combineert een variabele stuuroverbrenging op de vooras met meesturende achterwielen.
Doordat de achterwielen bij lagere snelheden tegengesteld 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 luchtvering op voor- en achteras zorgt voor een bijzonder rustig en comfortabel rijgedrag en biedt tegelijkertijd een 
hoge rijdynamiek en een constante carrosseriehoogte. In tegenstelling tot stalen veren bestaat de luchtvering uit met perslucht 
gevulde rubberen luchtbalgen. Door de druk in de luchtbalgen aan te passen wordt de carrosserie van de BMW 7 Serie onaf-
hankelijk van de belading op een constante hoogte gehouden. De carrosserie wordt 10 mm verlaagd in rijprogramma SPORT 
en (bij hogere snelheden) COMFORT. Daarnaast kunt u de carrosserie van de BMW 7 Serie via een afzonderlijk bedienings-
element, de niveauregelingstoets, een stukje hoger zetten. De maximale verhoging bedraagt 20 mm. Ongeacht de instelling 
van de Driving Experience Control is deze verhoging mogelijk tot een snelheid van circa 35 km/h. Boven deze snelheid wordt 
de BMW 7 Serie weer automatisch vanuit deze verhoogde stand omlaag gebracht.
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BMW Personal CoPilot.
By your side, when you decide. 

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 bestuurdersassistentiesystemen 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 bestuurdersassistentiesystemen. Naar wens geactiveerd of als hulp op de achtergrond – 
de BMW Personal CoPilot bestuurdersassistentiesystemen maken elke rit met uw BMW nog aangenamer en veiliger.

De veelzijdige bestuurdersassistentiesystemen van de veiligheidspakketten Driving Assistant en Driving Assistant Plus maken 
intelligent gebruik van de sensoren in de BMW 7 Serie, om de rit zo comfortabel en veilig mogelijk te maken: de inschakelbare 
Steering & Lane Control Assistant inclusief Traffic Jam Assistant van de Driving Assistant Plus bijvoorbeeld ontlast de bestuur-
der in eentonige verkeers- en filesituaties. Bij snelheden tussen 0 en 210 km/h stuurt het systeem zelfstandig en houdt het de 
auto netjes in het midden van de rijbaan. De zijwaartse besturing is onafhankelijk van de Active Cruise Control mogelijk. Ook 
de andere bestuurdersassistentiesystemen van de Driving Assistant en de Driving Assistant Plus maken rijden nog veiliger.  
Zo wordt het unieke rijgevoel van de BMW 7 Serie verbonden met geruststellende veiligheid dankzij onder meer Crossing 
Traffic Warning aan voor- en achterzijde, Rear Collision Prevention en Lane Control Assistant met actieve bescherming tegen 
zijdelingse aanrijdingen. Geniet van vooruitstrevende techniek – in uw BMW 7 Serie.

DRIVING ASSISTANT EN DRIVING ASSISTANT PLUS.

De BMW Personal CoPilot bestuurdersassistentiesystemen maken de rit in een BMW niet alleen veiliger, maar ook 
comfortabeler. Intelligente systemen ontlasten de bestuurder en minimaliseren de risico’s van deelname aan het verkeer.  
Ervaar met BMW Personal CoPilot in uw BMW 7 Serie hoe innovatief, eenvoudig en comfortabel bestuurdersassistentie kan zijn.

1 De uitrusting Remote Parking is niet leverbaar voor de BMW 740e/Le iPerformance en BMW 740Le iPerformance xDrive. Voor de uitrusting Remote Parking is aanvullende extra-uitrusting vereist.
2 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.

De hier getoonde afbeeldingen zijn voorbeelden. Al naar gelang model en uitvoering kunnen het Control Display en de weergaven afwijken. Raadpleeg uw BMW dealer voor meer informatie 
over de mogelijkheden van BMW ConnectedDrive.

Met de functie Remote Parking1 hebt u de mogelijkheid om eerst gemakkelijk uit te stappen en daarna pas uw BMW 7 Serie  
te laten inparkeren in een smalle parkeerplek of garage. U activeert de op afstand bediende parkeerfunctie buiten uw BMW 7 Serie 
met behulp van de BMW Display Key. Op dezelfde wijze kunt u uw BMW weer achteruit laten rijden en vervolgens  
comfortabel instappen.

Het innovatieve full-colour BMW Head-Up Display2 projecteert relevante informatie ergonomisch in het directe gezichtsveld 
van de bestuurder op de voorruit. Zo kan de aandacht continu worden gericht op de weg en het verkeer, hetgeen de rijveiligheid 
bevordert. Afhankelijk van de gekozen extra-uitrusting kunnen bijvoorbeeld actuele rijsnelheid, aanwijzingen van het navigatie-
systeem, informatie van de Speed Limit Info (inclusief inhaalverboden) en de Check Control, alsmede entertainment- en communi-
catielijsten (zoals radiozenders en telefoonboek) worden weergegeven.
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BMW ConnectedDrive heeft met zijn intelligente diensten en assistentiesystemen voor iedereen de geschikte uitrusting in huis. 
De BMW ConnectedDrive Services & Apps bieden grotere vrijheid door veelzijdige (netwerk)verbindingen van bestuurder, 
auto en buitenwereld. Zo kunt u onderweg inlichtingen inwinnen, telefonisch of per e-mail communiceren en 24 uur per dag 
volledig worden geïnformeerd.

De hier getoonde afbeeldingen zijn voorbeelden. Al naar gelang model en uitvoering kunnen het Control Display en de weergaven afwijken.  
Raadpleeg uw BMW dealer voor meer informatie over de mogelijkheden van BMW ConnectedDrive.

Met BMW Gesture Control kunt u vastgelegde functies  
middels bepaalde bewegingen van uw hand bedienen. Voor  
bepaalde bedieningshandelingen herkent het systeem bijvoor- 
beeld de gebaren ’vegen’ of ’wijzen’, waarmee u onder meer 
een inkomend telefoongesprek kunt aannemen of weigeren  
of het geluidsvolume kunt regelen door een draaibeweging 
met de wijsvinger. BMW Gesture Control is standaard voor  
de BMW 7 Serie.

BMW GESTURE CONTROL.

De optionele BMW Touch Command is een in de midden-
armsteun van de achterbank geïntegreerde tablet met 
7-inch display, die met de autosystemen verbonden is en 
tal van instel- en bedieningsmogelijkheden biedt. Zo kunt  
u via de tablet (uitrustingsafhankelijk) de achterstoelen en 
de voorpassagiersstoel instellen, de airconditioning, ventilatie 
en stoelverwarming achterin bedienen en de interieurver-
lichting met ambianceverlichting, de rolschermen van het 
glazen dak en de zonnerolschermen voor de achterruit en 
de achterportierruiten regelen. Bovendien kunt u hiermee 
de entertainmentfuncties bedienen.

BMW TOUCH COMMAND.

BMW ConnectedDrive
Uw intelligente netwerk onderweg.

De ConnectedDrive Services verbinden u naadloos met alles wat u belangrijk vindt en met iedereen die iets voor u betekent. 
Elke functie is ontwikkeld met het oog op een intensievere rijbeleving. De uitrusting vormt de basis voor intelligente diensten 
van BMW ConnectedDrive, die u onderweg voorzien van een uitgebreid informatie-, entertainment- en serviceaanbod. Daartoe 
behoort ook BMW Online, dat toegang verschaft tot actuele, op uw locatie gebaseerde informatie zoals weer en nieuws, evenals 
een online zoekfunctie en Office-functies.

Met de BMW ConnectedDrive Store kunt u altijd en overal geheel volgens uw individuele behoeften services en apps 
samenstellen. De diensten kunt u ook na aanschaf van uw BMW 7 Serie selecteren en boeken. De beschikbare functieomvang 
van BMW ConnectedDrive Services & Apps kunt u direct in uw BMW 7 Serie, en op elk moment aanpassen aan uw persoonlijke 
wensen. Ook de looptijd van de individuele diensten kunt u zelf bepalen. Dit betekent dat u diensten ook eenvoudig voor een 
bepaalde periode kunt boeken, bijvoorbeeld alleen voor de vakantie.

De Personal Assistant Service staat altijd voor u klaar en laat u nooit in de steek. 365 dagen per jaar, 24 uur per dag. In binnen- en 
buitenland. De medewerkers van het BMW Callcenter helpen u met alle vragen, wensen en behoeften die zich onderweg kunnen 
aandienen. Wilt u weten hoe het weer is op uw bestemming, heeft u onderweg nog zin in een coffee-to-go of wilt u een hotel 
reserveren via onze partner HRS? Geen enkel probleem. Wat u ook nodig heeft, de Personal Assistant Service vindt het voor u. Zo 
weet u overal de weg en bent u optimaal geïnformeerd. De medewerker van het BMW Callcenter kan u vertellen waar u ’s nachts 
een geopende apotheek vindt, mocht het boarding-tijdstip van uw vlucht veranderen, of wat de beste locatie is voor een spontaan 
etentje met uw zakenpartners. Op al uw verzoeken langs uw route heeft deze service het juiste antwoord – toegespitst op uw  
individuele behoeften. Zo kunt u zich volledig concentreren op het rijden, want zelfs de routebegeleiding van uw navigatiesysteem 
start op verzoek automatisch. En dankzij de in uw BMW geïntegreerde SIM-kaart worden u zelfs in het buitenland geen extra 
mobiele-telefoonkosten berekend. De looptijd bedraagt drie jaar.
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Verlichtingstechniek en veiligheid. 
Optimale bescherming door de nieuwste BMW technologieën.

In de BMW 7 Serie worden u hoogst moderne technologieën aangeboden, waarop u kunt vertrouwen. Uitstekende rijeigen-
schappen en innovatieve uitrustingen zijn hier de norm. Dankzij de vooruitstrevende techniek weet u zich veilig, ongeacht  
de wegomstandigheden. 

Het optionele BMW Laserlicht schijnt in de laser-grootlichtmodus met tot wel 600 meter bijna dubbel zo ver als gewone koplampen. 
Dankzij de toepassing van deze nieuwe koplamptechnologie verhoogt BMW Laserlicht de veiligheid, omdat u tijdens nachtelijke 
ritten verder vooruit kunt kijken. De uitrusting omvat LED-dimlicht en LED-grootlicht met lasermodule. In tegenstelling tot conventi-
onele lichtbronnen biedt de zeer heldere en intensieve BMW laserverlichting een aanzienlijk hogere lichtintensiteit. Koplampen die 
zijn uitgerust met BMW Laserlicht zijn te herkennen aan blauwe designaccenten in de buisjes en aan het opschrift BMW Laserlight. 
Tot de uitrusting BMW Laserlicht behoren daarnaast LED-parkeerlicht, LED-dagrijverlichting, LED-richtingaanwijzers,  
LED-hoekverlichting, adaptieve bochtverlichting en BMW Selective Beam (antiverblindings-grootlichtassistent).

BMW LASERLICHT.

BMW Night Vision 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 hoofdkoplampen voor dat deze 
gericht worden verlicht. Een extra waarschuwingsfunctie 
wordt bij het starten van uw BMW automatisch geactiveerd, 
onafhankelijk van de beeldweergave.

De Crossing Traffic Warning Rear assisteert de bestuur-
der bij achteruit rijden in onoverzichtelijke situaties door te 
waarschuwen voor achterlangs passerend verkeer. De Rear 
Collision Prevention herkent een dreigende aanrijding van 
achteren en waarschuwt achteropkomend verkeer met hoogfre-
quent knipperende clignoteurs. Beide systemen zijn onderdeel 
van de uitrustingen Driving Assistant/Driving Assistant Plus.

Active Protection waarschuwt bij vermoeidheid, treft 
maatregelen in kritieke rijsituaties en brengt de BMW na een 
ongeval automatisch tot stilstand.

De Lane Departure Warning herkent rijbaanmarkeringen 
en waarschuwt de bestuurder bij snelheden vanaf circa 70 km/h  
met een trilling in het stuur tegen ongewild verlaten van de  
rijbaan. Wanneer voertuigen naderen in de dode hoek, waar-
schuwt Lane Change Warning u met een trilling in het stuur 
en een knipperend waarschuwingssymbool in de buitenspiegel. 
Beide systemen maken deel uit van de uitrustingen Driving 
Assistant en Driving Assistant Plus.

Terwijl de Collision Warning met City-remfunctie voer-
tuigen herkent, reageert de Pedestrian Warning op voetgan-
gers. Op hetzelfde moment worden de remmen voorbereid om 
sneller te kunnen reageren. Bestaat grote kans op een botsing, 
dan zorgt het systeem ervoor dat de BMW 7 Serie een nood-
stop maakt. Beide systemen zijn onderdeel van de uitrustingen 
Driving Assistant/Driving Assistant Plus.

De uitrusting Driving Assistant Plus omvat onder meer de 
Lane Keeping Assistant met actieve bescherming  
tegen zijdelingse aanrijdingen. Deze rijbaanassistent 
zorgt er met actieve stuuringrepen voor dat u niet onbedoeld 
uw rijstrook verlaat of in botsing komt met objecten aan de 
zijkant van de BMW 7 Serie.

 

 

 

 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.
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Comfort en ambiance. 
Volledig ontspannen in een buitengewoon aangenaam interieur.

Wie plaatsneemt in de BMW 7 Serie, wordt ondergedompeld in het hoogst mogelijke comfort. Hoogwaardige, perfect afgewerkte 
materialen op alle zitplaatsen verwennen de zintuigen. Daarbij komen innovaties die uw reis nog aangenamer maken en voor 
een exclusieve ambiance zorgen. Leun achterover en ervaar hoe ontspannen reizen kan zijn.

Het glazen panoramadak Sky Lounge biedt de passagiers vrij zicht op de hemel en zorgt voor een royaal en open gevoel van  
ruimte. Dankzij het invallende licht ziet het interieur er buitengewoon aantrekkelijk en luxueus uit. Bij sterke zonnestraling zorgen  
afzonderlijk elektrisch bedienbare zonnerolschermen voor aangename schaduw. De uitrusting omvat elektrisch te bedienen 
zonnerolschermen voor de achterportierruiten en de achterruit, alsmede (voor de BMW 7 Serie Lang) een ambiance lichtaccent  
in de achterportieren. In het donker wordt met een uit meer dan 15.000 lichtelementen bestaande verlichting in het panoramadak  
een sfeervolle ambiance gecreëerd. De verlichting kan in de zes kleuren van de ambiance interieurverlichting worden gescha-
keld. Met de schuif- en kantelfunctie biedt het glazen panoramadak Sky Lounge extra mogelijkheden voor ventilatie van het 
interieur. Via een geïntegreerde en automatisch uitschuivende windgeleider blijft u tijdens de rit ook met geheel geopend 
schuifdak aangenaam uit de wind.

GLAZEN PANORAMADAK SKY LOUNGE.

De uitrusting Executive Lounge biedt ultiem zitcomfort en zicht rondom voor de zitplaats achter de voorpassagier. De comfort-
stoelen achterin beschikken niet alleen over tal van elektrische instelmogelijkheden, maar ook over een massagefunctie. Zo 
maken ze elke reis bijzonder aangenaam en ontspannen. Voor maximale beenruimte kan de voorpassagiersstoel ver naar voren  
worden geschoven, en ook de rugleuning ervan kan naar voren worden geklapt. Een elektrisch uitklapbare en verstelbare voeten-
steun tegen de rugleuning van de voorpassagiersstoel maakt een bijzonder comfortabele rustpositie mogelijk. Daarnaast omvat 
de uitrusting een uitklapbaar tafeltje, de in de oplaadhouder van de achterconsole geïntegreerde BMW Touch Command tablet, 
evenals Entertainment Experience achterin. U ziet, alles aan boord draait om één iemand: u.

EXECUTIVE LOUNGE.



UITRUSTINGSMOGELIJKHEDEN: BMW Design Pure Excellence, M Sportpakket en 
BMW Individual, uitrustings-highlights, wielen en banden en Originele BMW Accessoires.

KLEUREN EN MATERIALEN: alles voor een individueel exterieur en interieur.

TECHNISCHE GEGEVENS: gewicht en inhoud, motor, krachtoverbrenging, rijprestaties, 
verbruik en emissie, wielen en banden en afmetingen.

BMW SERVICE: het exclusieve aanbod voor BMW rijders.

 UW BMW  
 7 SERIE.



DE BMW 7 SERIE.
46 | 47 Uw BMW 7 Serie: uitrustingsmogelijkheden

De BMW 730d in de optionele carrosseriekleur Arktikgrau Brillanteffekt metallic. Hier 
afgebeeld in combinatie met BMW Laserlicht en 20-inch lichtmetalen BMW Individual wielen 
in V-spaak styling 649 I (als optie leverbaar).

[ 01 ] Tal van applicaties in Galvanik voor de bedieningspanelen van radio en airconditioning 
alsmede voor de toetsen op het multifunctionele sportstuur in combinatie met een afwerking 
van topniveau maken de cockpit van de BMW 7 Serie uniek.

[ 02 ]

01

02

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

Tijdloos elegant design: de optionele comfortstoelen achter met bekleding in Exklusiv-
leder Nappa Zagorabeige (optie), gecombineerd met de interieurlijsten in edelhoutuitvoering 
Fineline hoogglans (standaard).

De BMW 7 Serie in de optionele carrosseriekleur Jatoba metallic en met optionele 19-inch 
lichtmetalen BMW wielen in dubbelspaak styling 630, 8,5 J x 19 inch, bandenmaat 245/45 R 19.

[ 04 ]

[ 03 ] Lichtmetalen BMW wielen in V-spaak styling 620, 8,5 J x 19 inch, bandenmaat  
245/45 R 19. Als optie leverbaar.
[ 05 ]

Lichtmetalen BMW wielen in V-spaak styling 628, uitgevoerd in Bicolor, met bredere 
achterbanden en noodloopeigenschappen, voor 8,5 J x 20 inch met bandenmaat 245/40 R 20, 
achter 10 J x 20 inch met bandenmaat 275/35 R 20. Als optie leverbaar.

[ 06 ]

03

04 05

06



DESIGN PURE EXCELLENCE.
48 | 49 Uw BMW 7 Serie: uitrustingsmogelijkheden

1 Het Design Pure Excellence en het M Sportpakket zijn perfect te combineren met de uitrustingen van de BMW Individual Collection (zie pagina 50 I 53).
2 Hier afgebeeld in combinatie met BMW Laserlicht (als optie leverbaar).

De BMW 730d2 met Design Pure Excellence in de optionele carrosseriekleur 
Magellangrau metallic.

Voor exclusiviteit zorgen ook fraaie, subtiele details zoals de houtapplicaties voor de 
autogordelopeningen achterin, de dakhandgrepen en de bekerhouders in de middenarmsteun 
achterin. Hier afgebeeld in de optionele edelhoutuitvoering Esche Maser Marone met houtinleg.

Lichtmetalen BMW wielen in W-spaak styling 646, hoogglans gepolijst, met bredere 
achterbanden en noodloopeigenschappen, voor 8,5 J x 20 inch met bandenmaat 245/40 R 
20, achter 10 J x 20 inch met bandenmaat 275/35 R 20. Als optie leverbaar.

[ 01 | 03 ]

[ 02 ]

[ 04 ]

 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting

Interior Design Pure Excellence1:
 met leder bekleed multifunctioneel sportstuur
 hemelbekleding in exclusief Alcantara Elfenbeinweiß, Canberrabeige  
 of Mokka (afhankelijk van de gekozen bekledingskleur)
 interieurlijsten in edelhoutuitvoering Fineline hoogglans met paneel  
 rond transmissiehendel en iDrive Controller in dezelfde houtsoort
 uitgebreide houtuitrusting, passend bij de gekozen interieurlijsten:  
 houtapplicaties voor dakhandgrepen, bekerhouders in middenarmsteun  
 achterin en autogordelopeningen achterin  
 hoogpolige vloermatten achterin (alleen voor de verlengde versies)

Exterior Design Pure Excellence1:
 voorbumper met specifiek designelement in chroom en specifiek  
 roosterdesign voor luchtinlaten 
 achterbumper met specifiek designelement in chroom
 uitlaateindpijpen met extra chroomelementen
 zilver geanodiseerde remklauwen met opschrift BMW  
 nierengrille met verchroomde omlijsting en spijlen uitgevoerd in zilver  
 met voorzijde in chroom

03

01

02 04

De BMW 740d xDrive met M Sportpakket in de optionele carrosseriekleur  
Mineralweiß metallic, in combinatie met BMW Individual hoogglans Shadow Line.

De standaard 8-traps Steptronic Sport transmissie zorgt in combinatie met de schakel-
paddles aan het met leder beklede sportstuur voor optimaal schakelcomfort en een dynamische 
rijbeleving tot in de vingertoppen.

Lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 648 M, uitgevoerd in Bicolor,  
met bredere achterbanden en noodloopeigenschappen, voor 8,5 J x 20 inch met  
bandenmaat 245/40 R 20, achter 10 J x 20 inch met bandenmaat 275/35 R 20.

[ 01 | 03 ]

[ 02 ]

[ 04 ]

M SPORTPAKKET.

De interieuruitrusting van het M Sportpakket1: 
 M dorpellijsten (verlicht) en M voetsteun voor bestuurder
 comfortstoelen incl. massagefunctie voor bestuurder en voorpassagier
 bekleding in leder Dakota Schwarz/M bies in Schwarz (vraag uw BMW  
 dealer naar de andere mogelijkheden)
 met leder bekleed multifunctioneel sportstuur
 M specifieke pedalen
 Steptronic Sport transmissie
 BMW Individual hemelbekleding in Anthrazit, naar wens (optioneel)  
 in Alcantara Anthrazit
 interieurlijsten in edelhoutuitvoering Fineline Schwarz met hoogglans  
 metaaleffect (vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
 ambianceverlichting, in kleur varieerbaar
 autosleutel met exclusief M detail
 
De exterieuruitrusting van het M Sportpakket1: 
 M Aerodynamicapakket met specifieke voorbumper, dorpelverbreders  
 en achterbumper met diffusorinzet in Dark Shadow metallic
 19-inch lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 647 M met  
 bredere achterbanden
 LED-mistlampen
 M logo op de flanken
 uitlaateindpijpen in Chromsilber, in combinatie met BMW Individual  
 hoogglans Shadow Line in Chrom dunkel
 exclusieve carrosseriekleur Carbonschwarz of Singapur Grau metallic  
 (vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
 specifieke designelementen in Chromsilber, in combinatie met  
 BMW Individual hoogglans Shadow Line in Chrom dunkel

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

03

04

01

02



ERVAAR BMW INDIVIDUAL INTERACTIEF.  
MET DE BMW INDIVIDUAL APP VOOR iOS EN ANDROID.

U hebt zo uw eigen opvattingen over wat luxe inhoudt. Opdat u deze ideeën met de BMW 7 Serie geheel kunt  
verwezenlijken, biedt de BMW Individual Collection een nagenoeg onuitputtelijk scala aan uitrustingsmogelijkheden.  

U hebt daarbij keuze uit vele kleuren en bijzonder hoogwaardige materialen,en brengt daarmee esthetica en exclusiviteit 
naar een geheel nieuw, volledig individueel niveau. Naast exclusieve carrosseriekleuren, hoogwaardige vollederuitrustingen 
en fraaie interieurlijsten wordt het aanbod met nog vele andere uitrustingsdetails vervolmaakt. De BMW Individual Collection 

biedt luxe volgens uw definitie en maatstaven, en fascineert zowel met de kwaliteit van de afwerking als met de  
veelzijdigheid van de collectie. Nog individueler wensen, en zelfs met de hand vervaardigde unieke exemplaren,  

verzorgt BMW Individual Special Request graag voor u. BMW Individual – luxe volgens uw opvattingen.

B M W  I N D I V I D U A L .
EXCLUSIVITEIT OP MAAT.



De BMW Individual uitrustingen zijn afgestemd op de allerhoogste eisen. Hiermee kunt u uw BMW een geheel eigen karakter 
verlenen. De uitrustingen worden gekenmerkt door een perfecte afwerking van de hoogwaardige materialen en door een uiterst 
harmonieus verschijningsbeeld. Voor de BMW Individual vollederuitrusting Merino Feinnarbe bijvoorbeeld komt alleen leder 

van de beste kwaliteit in aanmerking. Andere highlights vormen de BMW Individual hemelbekleding, die in Alcantara is  
uitgevoerd, alsmede de interieurlijsten, het met leder beklede stuur en de applicaties die alle in Pianolack Schwarz zijn  

uitgevoerd. Aan de buitenzijde zorgt de BMW Individual carrosseriekleur Almandinbraun metallic middels effectpigmenten  
voor indrukwekkende reflecties. In combinatie met de bijzonder fraaie, tweekleurig gelakte 20-inch lichtmetalen  
BMW Individual wielen onderstreept ook het exterieur tot in het detail de perfectie van de BMW Individual uitrustingen.

D E  B M W  7  S E R I E .
INSPIRED BY BMW INDIVIDUAL.

ERVAAR DE EXCLUSIEVE BMW INDIVIDUAL 
UITRUSTINGEN IN EEN VIDEO.

De BMW Individual carrosseriekleur Almandinbraun metallic gaat perfect 
samen met de 20-inch lichtmetalen BMW Individual wielen in V-spaak styling 
649 I. Deze zijn gesmeed, uitgevoerd in Bicolor en vormen de garantie voor 
een exclusief verschijningsbeeld.  

BMW Individual vollederuitrusting Merino en hemelbekleding Alcantara in 
Tartufo met interieurlijsten in Pianolack Schwarz en BMW Individual koelbox, 
geïntegreerd achter de middenconsole.



UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.

De massagefunctie van de bestuurders- en voorpassa-
giersstoel verhoogt het fysieke welzijn door gerichte activering 
of ontspanning van de spieren.

Het Ambient Air pakket omvat een geur- en luchtionisa-
tiefunctie. In totaal kunt u kiezen uit acht verschillende geuren 
die speciaal voor deze auto zijn samengesteld.

[ 01 ]
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De comfortstoelen voor bestuurder en voorpassagier 
zijn op tal van manieren elektrisch verstelbaar en zorgen voor 
een perfecte zithouding en een ontspannen rit.

[ 03 ] Met de BMW Display Key kunt u via het geïntegreerde 
touch display de actuele status van uw BMW bekijken en 
diverse functies bedienen. Zo kan bijvoorbeeld de optionele 
interieurvoorverwarming met de sleutel worden bediend.

[ 05 ]

De automatische airconditioning met 4-zoneregeling 
maakt een individuele temperatuurregeling mogelijk voor be-
stuurder en voorpassagier alsmede voor de passagiers op de 
twee buitenste zitplaatsen achterin. Bedieningspaneel voorin 
met full-colour display.

050402

01 03

[ 04 ][ 02 ]

06

De Apple CarPlay® voorbereiding maakt comfortabel 
gebruik van geselecteerde functies van de iPhone® mogelijk 
via de bedieningselementen van de BMW.

[ 06 ]

Het full-colour BMW Head-Up Display projecteert rele-
vante gegevens in het directe gezichtsveld van de bestuurder 
op de voorruit. De weergegeven informatie is afhankelijk van 
de gekozen extra-uitrusting. Het display is aanzienlijk groter 
dan in de voorganger.

Het navigatiesysteem Professional (standaard voor de 
BMW 7 Serie) met een groot LCD-kleurendisplay en radio 
BMW Professional met DVD-speler beschikt over 20 GB 
geheugencapaciteit, bijvoorbeeld voor audiobestanden.  
De bediening gaat intuïtief via de iDrive Touch Controller  
en zeven voorkeuzetoetsen of via het Touch Control Display.

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

De iDrive Touch Controller (onderdeel van navigatiesys-
teem Professional) biedt intuïtieve bediening via het touchpad 
op de iDrive Controller.

Met BMW Gesture Control (standaard voor de BMW 7 
Serie) kunt u specifiek vastgelegde functies behalve met de 
iDrive Touch Controller ook via handgebaren bedienen.

Het Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System 
biedt met 1.400 watt vermogen op elke zitplaats in de BMW 7 
Serie een geluidskwaliteit van topklasse.

[ 07 ]

Het warmtecomfort-pakket verwarmt stoelen, armsteunen 
en stuur, en zorgt met name op koude dagen voor weldadige 
warmte en extra zitcomfort.

De Comfort telefoonvoorbereiding met draadloze  
oplaadmogelijkheid biedt een uitgebreid telefoniepakket  
met Bluetooth en WLAN Hotspot-voorbereiding.

[ 10 ] De elektrische, uitneembare BMW Individual koelbox 
is in de achterbankleuning geïntegreerd en heeft een inhoud 
van 15 liter. De koelbox biedt ruimte voor een kleine fles en 
twee grote flessen. Gemonteerd neemt deze circa 50 liter 
bagageruimte in beslag.

[ 13 ]

[ 14 ]
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[ 11 ]

[ 12 ][ 09 ]

[ 08 ]



De BMW Touch Command biedt achterin een volledig 
geïntegreerde bedieningsmogelijkheid voor entertainment-  
en comfortfuncties.

UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.

[ 01 ]

1 Het ambiance lichtaccent is onderdeel van de uitrusting elektrisch te bedienen zonneschermen voor de BMW 7 Serie Lang.
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Het glazen panoramadak Sky Lounge zorgt overdag 
voor een royaal gevoel van ruimte en in het donker voor een 
sfeervolle ambiance dankzij een uit meer dan 15.000 licht-
elementen samengestelde verlichting. De verlichting kan in 
de 6 kleuren van de ambianceverlichting worden geschakeld.

De ambianceverlichting creëert een ontspannende 
lichtsfeer in het interieur en omvat onder meer het Welcome 
Light Carpet. Hier afgebeeld in combinatie met ambiance 
lichtaccent.1

[ 04 ]

[ 03 ] Het elektrisch bediende glazen dak met schuif- en kan-
telfunctie maakt een tochtvrije, individueel regelbare luchttoe-
voer mogelijk, zonder hinderlijke tocht en windgeluiden.

[ 06 ]

Het Welcome Light Carpet verlicht het gebied voor de 
autoportieren bij het in- en uitstappen met wit licht en zorgt 
daarmee voor een stijlvolle ontvangst.

[ 07 ]Entertainment Experience achterin, inclusief BMW 
Touch Command, twee kleurendisplays, blu-ray-speler en 
HDMI-aansluiting, zorgt met tal van entertainmentfuncties 
voor topamusement op de zitplaatsen achterin.

[ 02 ]

03

02

05

04 06

07

De comfortstoelen achterin zijn op tal van manieren 
elektrisch verstelbaar en zorgen voor optimale ergonomie  
en zitcomfort, met name ook op lange ritten.

[ 05 ]

De Air Breather kanaliseert de rijwind bij de voorwielen 
en reduceert zo luchtweerstand, brandstofverbruik en CO2-
emissie.

De adaptieve LED-koplampen inclusief bochtverlich-
ting en BMW Selective Beam (antiverblindings-grootlicht-
assistent) bieden in iedere rijsituatie een beduidend betere 
verlichting dan conventionele systemen.

[ 09 ]

[ 08 ]

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

BMW Laserlicht verdubbelt in grootlichtmodus het maxi-
male bereik van de verlichting tot 600 meter. Inclusief adaptieve 
bochtverlichting en BMW Selective Beam (antiverblindings-
grootlichtassistent).

[ 10 ]

De Active Air Stream nierengrille opent en sluit met 
zichtbare luchtkleppen, afhankelijk van de benodigde koel-
lucht.

[ 11 ]

Buitenspiegels, aan de bovenzijde in carrosseriekleur  
uitgevoerd, de onderzijde in chroom, elektrisch verstelbaar en 
verwarmd, asferisch, automatisch dimmend aan bestuurderszijde.

[ 12 ]

De LED-achterlichtunits zijn tweedelig en omvatten 
achterlicht, remlicht, richtingaanwijzer en achteruitrijlicht in 
LED-techniek.

[ 13 ]

08 11
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10 12
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Harman Kardon Surround Sound System met 600 watt 
digitale versterker, 9 kanalen, autospecifieke equalizing en 16 
luidsprekers.

UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.

[ 01 ]

1 De uitrusting Remote Parking is niet leverbaar voor de BMW 740e/Le iPerformance en BMW 740Le  
 iPerformance xDrive. Voor de uitrusting Remote Parking is aanvullende extra-uitrusting vereist.
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01

De inschakelbare Steering & Lane Control Assistant 
(stuur- en rijbaanassistent) met Traffic Jam Assistant ontlast u 
bij eentonige verkeerssituaties. Tot 210 km/h zorgt dit systeem 
op elk type weg voor comfortabele ondersteuning bij het 
sturen en houdt uw BMW in het midden van de rijstrook. Het 
geleidingssysteem kan onafhankelijk van de Active Cruise 
Control functioneren.

Surround View omvat de met camera werkende func-
ties achteruitrijcamera, Panorama View, Top View en 3D View. 
Camera’s in de buitenspiegels en voor en achter leveren een 
panoramabeeld van 360° rondom de BMW 7 Serie.

[ 03 ]

Met de functie Remote Parking1 hebt u de mogelijkheid 
om eerst uit te stappen en vervolgens uw BMW 7 Serie voor-
waarts te laten inparkeren.

[ 05 ] De Driving Experience Control biedt u keuze uit het 
standaard geactiveerde rijprogramma COMFORT, de op 
efficiëntie gerichte ECO PRO Modus en het rijprogramma 
SPORT, dat nog dynamischer rijden mogelijk maakt.  
Het nieuwe, interactieve ADAPTIVE rijprogramma past het 
adaptieve onderstel, de besturing en de Steptronic transmissie 
voortdurend aan de actuele rijsituatie aan.

[ 02 ]

05

03

06

07

02

04

De rijbaanassistent zorgt er via de actieve bescherming 
tegen aanrijdingen tegen de flank met actieve stuuringrepen 
voor dat u niet onbedoeld uw rijstrook verlaat of in botsing 
komt met objecten aan de zijkant van uw BMW 7 Serie.

De Parking Assistant met geleiding in lengterichting 
parkeert uw BMW 7 Serie volautomatisch parallel aan of 
haaks op de rijbaan. Als u handmatig parkeert zonder hulp 
van de Parking Assistant, dan biedt de Active Park Distance 
Control (Active PDC) met zijdelingse parkeerhulp extra  
bescherming tegen parkeerschade.

[ 04 ] [ 06 ]

[ 07 ]

ERVAAR DE FUNCTIES VAN 
DE BMW DISPLAY KEY 
IN EEN VIDEO.

De intelligente functie ADAPTIVE Modus van de  
Driving Experience Control past de Dynamic Damper Control, 
de stuurkarakteristiek en de Steptronic transmissie voortdurend 
aan de  actuele rijsituatie en rijstijl aan.

Het met leder beklede multifunctionele stuur met 
houtapplicatie beschikt over houtinleg in de stuurwielrand. Het 
airbagpaneel is uitgevoerd in Nappaleder met contraststiksel.

Het met leder beklede BMW Individual stuur met appli-
caties in edelhout en BMW Individual opschrift zorgt voor een 
harmonieuze aanvulling op de bijpassende BMW Individual 
interieurlijsten.   

[ 10 ]

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

Het met leder beklede multifunctionele sportstuur met 
kleinere diameter en extra profilering voor de duimen ligt bijzon-
der prettig in de handen.

[ 11 ]

Het multifunctionele instrumentenpaneel met Black 
Panel-technologie en een schermdiagonaal van 12,3 inch 
past de weergaven en instrumenten op innovatieve wijze aan 
het geselecteerde rijprogramma aan. Er zijn drie verschillende 
weergaven, elk grafisch en in kleur aangepast.

08

09 11
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[ 08 ] [ 12 ]

[ 09 ]
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Lichtmetalen BMW wielen in V-spaak styling 618,  
7,5 J x 17 inch, bandenmaat 225/60 R 17.

 WIELEN EN BANDEN.

[ 01 ]

Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.
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01 

Lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 647 M, 
uitgevoerd in Bicolor, met bredere achterbanden, voor 8,5 J x 19 
inch met bandenmaat 245/45 R 19, achter 9,5 J x 19 inch met 
bandenmaat 275/40 R 19. 

Lichtmetalen BMW wielen in multispaak styling 619,  
8 J x 18 inch, bandenmaat 245/50 R 18.

[ 05 ]

[ 03 ]

Lichtmetalen BMW wielen in dubbelspaak styling 630, 
8,5 J x 19 inch, bandenmaat 245/45 R 19.
[ 07 ]

Lichtmetalen BMW Individual wielen in V-spaak styling 
649 I, uitgevoerd in Bicolor, gesmeed, met bredere achter-
banden, voor 8,5 J x 20 inch met bandenmaat 245/40 R 20, 
achter 10 J x 20 inch met bandenmaat 275/35 R 20.

[ 08 ]Lichtmetalen BMW wielen in turbine styling 645 
 Bicolor, BMW EfficientDynamics, 7,5 J x 17 inch, banden-
maat 225/60 R 17. Helpen brandstof te besparen en de 
 CO2-emissie te verlagen. Niet leverbaar voor Nederland.

[ 02 ]

06 

02 

05 

04 

07 

03

Lichtmetalen BMW wielen in V-spaak styling 628,  
uit gevoerd in Bicolor, met bredere achterbanden,  
voor 8,5 J x 20 inch met bandenmaat 245/40 R 20,  
achter 10 J x 20 inch met bandenmaat 275/35 R 20.

[ 09 ]

09

08

Lichtmetalen BMW wielen in V-spaak styling 642, 
8 J x 18 inch, bandenmaat 245/50 R 18.

[ 04 ]

Lichtmetalen BMW wielen in W-spaak styling 643, 
8 J x 18 inch, bandenmaat 245/50 R 18.
[ 06 ]

Dit hoogwaardige 21-inch lichtmetalen BMW wiel in  
Liquid Black en met gewalst velgbed verleent de auto een extra 
elegante uitstraling.

De drager wordt bevestigd aan de hoofdsteun van de 
voorstoelen en vormt een veilige basis voor alle elementen van 
het modulaire Travel & Comfort systeem. Hier zijn een kleding-
beugel, klaptafeltje, universele haak of de houder voor Apple 
iPad™ of Samsung Galaxy Tab eenvoudig op vast te klikken.

De BMW dakdrager is te combineren met alle BMW 
drageropzetsystemen en dakboxen. Hij is eenvoudig aan te 
brengen en voldoet aan de hoogste kwaliteits- en veiligheids-
eisen. Met diefstalremmend sluitsysteem.

[ 01 ]

[ 02 ]

[ 01 ]

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.

Het perfect passende sleutelhoesje van hoogwaardig 
Nappaleder beschermt de BMW Display Key adequaat tegen 
vuil en krassen.

[ 03 ]

De voorgevormde, duurzame antislipmat in de baga-
geruimte heeft een exacte pasvorm en beschermt de baga-
geruimte tegen vocht en vuil. Uitgevoerd in zwart met een 
geïntegreerde, verchroomde ‘7’ als fraai accent.

[ 04 ]

De stijlvolle reisdeken in beige en donkerbruin is  
veelzijdig te gebruiken. Hij is in jacquardtechniek geweven 
van 100 % hoogwaardige, extrafijne scheerwol (Merino).

[ 06 ]

[ 07 ]

Hoogwaardige 21-inch lichtmetalen BMW wielen in  
V-spaak styling 687, uitgevoerd in Bicolor Schwarz, hoogglans  
gepolijst aan de zichtbare zijde en met geoptimaliseerd gewicht. 
Complete wielset met runflat banden (achter breder), voor 8,5 J x 
21 inch met bandenmaat 245/35 R 21 96 Y XL RSC, achter 10 J 
x 21 inch met bandenmaat 275/30 R 21 98 Y XL RSC.

[ 05 ]

 ORIGINELE BMW ACCESSOIRES.

01
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0703

06

De perfect passende all-weather vloermatten met ver-
hoogde rand beschermen niet alleen de voetenruimtes tegen 
vocht en vuil, maar zorgen er ook voor dat u geen natte voeten 
krijgt. Ze zijn voorzien van een hoogwaardige chroominleg.
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 EXTERIEUR.

Uni 300 AlpinweißUni 668 Schwarz

Metallic A72 Kaschmirsilber

1  De hier getoonde carrosseriekleuren zijn exclusief leverbaar voor het M Sportpakket. Naar wens is het M Sportpakket ook te combineren met andere carrosseriekleuren.  
Raadpleeg voor alle mogelijke combinaties uw BMW dealer of de officiële prijslijst van de BMW 7 Serie.



Metallic A83 Glaciersilber

Metallic 475 Black Sapphire





Metallic C27 Arktikgrau Brillanteffekt Metallic B65 Jatoba

Metallic A96 Mineralweiß

Metallic A89 Imperialblau Brillanteffekt

Metallic C2P Atlaszeder Metallic C26 Magellangrau

Metallic A90 Sophistograu Brillanteffekt

M SPORTPAKKET1

[ BMW Configurator ] Alvast een voorproefje? U kunt uw eigen BMW 7 Serie, met alle actuele motoren, kleuren en uitrustingen, ook samenstellen met de BMW Configurator op www.bmw.nl. 

[ Kleurkaarten ] Op deze en volgende pagina’s vindt u de kleuren en materialen voor de BMW 7 Serie. 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.

 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting

BMW INDIVIDUAL

Metallic 416 Carbonschwarz

Metallic B41 Singapur Grau

BMW Individual X04 Mondstein metallic BMW Individual X14 Almandinbraun metallic

BMW Individual 490 Brillantweiß metallic BMW Individual 490 Pure metal Silber metallicBMW Individual S34 Azuritschwarz metallic

BMW Individual X03 Rubinschwarz metallic

BMW Individual 490 Aventurinrot metallic BMW Individual 490 Frozen Dark Brown metallic BMW Individual 490 Frozen Arctic Grey metallic
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 INTERIEUR.

Leder Dakota  
LCSW Schwarz

BEKLEDINGSKLEUREN

De interieurkleur is afhankelijk van de gekozen bekledingskleur. Raadpleeg uw BMW dealer voor meer informatie over de beschikbare combinaties.

 Leder Dakota  
LCMI Schwarz met M biezen


Exklusivleder Nappa met uitgebreide 
 omvang NAEX/NAEQ/NAEW Elfenbeinweiß


Exklusivleder Nappa met uitgebreide 
 omvang NARI Cognac


Leder Dakota  
LCCY/LCDQ Canberrabeige


Exklusivleder Nappa met uitgebreide 
 omvang NASW Schwarz
Exklusivleder Nappa met uitgebreide 

 omvang NAMY Mokka


Leder Dakota  
LCRI Cognac


Exklusivleder Nappa met uitgebreide 
 omvang NACYNADQ Canberrabeige


Leder Dakota  
LCEX/LCEQ/LCEW Elfenbeinweiß


Leder Dakota  
LCMY Mokka


Exklusivleder Nappa met uitgebreide 
 omvang NAFZ Zagorabeige


INTERIEURLIJSTEN INTERIEURKLEUREN

4K2 Edelhoutuitvoering Fineline hoogglans, 
paneel rond transmissiehendel en iDrive Controller 
in Aluminium



4AX Edelhoutuitvoering Esche Maser Marone met 
houtinleg


4LM Edelhoutuitvoering Fineline Schwarz hoog-
glans met metaaleffect


4AS Edelhoutuitvoering Pappel Maser Grau Schwarz

4AY Edelhoutuitvoering Amerikanische Eiche hell 
met metaalinleg
 4B7 Edelhoutuitvoering Fineline hoogglans, paneel 

rond transmissiehendel en iDrive Controller in dezelfde 
houtsoort

 Elfenbeinweiß

4BP Edelhoutuitvoering Pappel Maser hell

Canberrabeige

Dark Coffee

 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting

BMW INDIVIDUAL  
BEKLEDINGSKLEUREN

BMW Individual volleder Merino  
ZBFU Rauchweiß/Schwarz


BMW Individual volleder Merino  
ZBCR Caramel


BMW Individual volleder Merino  
ZBTQ Tartufo


BMW Individual volleder Merino  
ZBKS Kaschmirbeige


BMW Individual volleder Merino  
ZBFQ Fionarot


BMW Individual volleder Merino  
ZBSW Schwarz


BMW INDIVIDUAL  
INTERIEURLIJSTEN

BMW Individual interieurlijsten  
XEA edelhoutuitvoering Eukalyptus Riegel 
 Rauchbraun hoogglans

 BMW Individual interieurlijsten  
XEB edelhoutuitvoering Esche Maser Schwarzrot 
hoogglans

 BMW Individual interieurlijsten  
4ML Pianolack Schwarz


BMW INDIVIDUAL  
HEMELBEKLEDING

BMW Individual hemelbekleding  
775 Anthrazit
BMW Individual hemelbekleding  

776 Alcantara Anthrazit


BMW Individual hemelbekleding  
XD5 Alcantara Oyster
 BMW Individual hemelbekleding  

XD5 Alcantara Caramel
 BMW Individual hemelbekleding  

XD5 Alcantara Tartufo
BMW Individual hemelbekleding  

XD5 Alcantara Rauchweiß
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Gewicht en inhoud
Ledig gewicht1 kg 1845/1895 – – 1975/2015
Ledig gewicht1 (xDrive) kg 1920/1955 1945/1990 2025/2055 2075
Toelaatbaar totaalgewicht kg 2450/2490 – – 2585/2600
Toelaatbaar totaalgewicht (xDrive) kg 2540/2580 2530/2570 2630/2670 2655
Laadvermogen kg 680/670 – – 685/660
Laadvermogen (xDrive) kg 695/700 660/655 680/690 655
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd kg 750/750 – – –
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd (xDrive) kg 750/750 750/750 750/750 –
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale 
hellingshoek van 12 %/8 % kg 2100/2100 – – –

Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale 
hellingshoek van 12 %/8 % (xDrive) kg 2100/2100 2300/2300 2300/2300 –

Inhoud bagageruimte, ca. l 515 515 515 420

Motor3

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

Max. vermogen/toerental kW (pk)/ 
1/min

195 (265)/
4000

235 (320)/
4400

294 (400)/
4400

190 (258)/
5000 – 6500

Max. koppel/toerental Nm/ 
1/min

620/
2000 – 2500

680/
1750 – 2250

760/
2000 – 3000

400/
1550 – 4400

Krachtoverbrenging

Aandrijfwijze achterwielen/ 
voor- en achterwielen voor- en achterwielen voor- en achterwielen achterwielen/ 

voor- en achterwielen

Standaardtransmissie 8-traps  
Steptronic – – 8-traps  

Steptronic

Standaardtransmissie (xDrive) 8-traps  
Steptronic

8-traps  
Steptronic

8-traps  
Steptronic

8-traps  
Steptronic

Rijprestaties3

Topsnelheid km/h 2502 – – 2502

Topsnelheid (xDrive) km/h 2502 2502 2502 2502

Topsnelheid elektrisch km/h – – – 140
Topsnelheid elektrisch (xDrive) km/h – – – 140
Acceleratie 0 – 100 km/h s 6,1/6,2 – – 5,4/5,5
Acceleratie 0 – 100 km/h (xDrive) s 5,8/5,9 5,2/5,3 4,6/4,7 5,3

Verbruik/emissie3, 4

Verbruik binnen bebouwde kom l/100 km 6,4 – 6,2/6,5 – 6,4 – – –/–
Verbruik binnen bebouwde kom (xDrive) l/100 km 6,9/6,9 7,6 – 7,3/7,8 – 7,6 8,1 – 7,6/8,2 – 7,7 –
Verbruik buiten bebouwde kom l/100 km 5,0 – 4,8/5,1 – 4,9 – – –/–
Verbruik buiten bebouwde kom (xDrive) l/100 km 5,2 – 4,9/5,1 – 4,9 5,2 – 5,1/5,2 5,4/5,4 –
Verbruik gemiddeld l/100 km 5,5 – 5,3/5,6 – 5,4 – – 2,5 – 2,3/2,5 – 2,3
Verbruik gemiddeld (xDrive) l/100 km 5,8 – 5,7/5,8 – 5,6 6,1 – 5,9/6,2 – 6,0 6,4 – 6,2/6,4 – 6,3 2,9 – 2,8
Stroomverbruik5 kWh/100 km – – – 13,9 – 13,4/14,0 – 13,5
Stroomverbruik5 (xDrive) kWh/100 km – – – 14,8
Emissienorm (typegoedkeuring) EU6c EU6c EU6c EU6d-temp
CO2-emissie gemiddeld11 g/km 145 – 139/148 – 143 – – 56 – 51/57 – 52
CO2-emissie gemiddeld (xDrive)11 g/km 152 – 148/153 – 149 160 – 156/163 – 159 168 – 164/169 – 165 65 – 64
Tankinhoud, ca. l 78 78 78 46

Wielen en banden
Bandenmaat 225/60 R 17 Y 225/60 R 17 Y 245/50 R 18 Y 225/60 R 17 Y
Wielmaat 7,5 J x 17 7,5 J x 17 8 J x 18 7,5 J x 17 
Materiaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal
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Alle afmetingen in de technische tekeningen in millimeter. 

1 Fabrieksopgave. De RDW-gewichten liggen 100 kg lager. Ledig gewicht geldt voor modellen in  
 standaarduitvoering. In het ledig gewicht 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 topsnelheid veranderen.  
2 Elektronisch begrensd.  
3 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.  
4 De hier vermelde waarden voor brandstofverbruik, stroomverbruik 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 vastgesteld 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. 
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. 
7 Afhankelijk van de lokale stroominfrastructuur. De laadduur geldt voor opladen tot 100 % van de maximale capaciteit.  
8 Hoogte met dakantenne bedraagt 1.478 mm (1.485 mm voor de BMW 7 Serie Lang).  
9 Hoogte inclusief glazen schuif-/kanteldak.  
10 Inclusief buitenspiegels bedraagt de breedte van de BMW 7 Serie 2.169 mm.  
11 Plug-in Hybride: CO2-emissie gemiddeld, gecombineerd.

BMW 7 Serie.

BMW 7 Serie Lang.
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iPerformance systeemprestaties

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

Systeemvermogen kW (pk) – – – 240 (326)
Systeemkoppel Nm – – – 500

Capaciteit hoogvoltage-accu
Accutype/netto accu-inhoud in kWh – – – Li-Ion/8,0
Elektrische actieradius (NEDC)6 km – – – 42 – 45/41 – 44/39
Laadtijd7 (aan conventioneel stopcontact/ 
aan BMW i Wallbox Pure/Pro) h – – – <4/<3



 HET BMW SERVICE CONCEPT.
BMW service68 | 69

Met de aankoop van een BMW kunt u altijd rekenen op onze innovatieve service. 
En op talloze voordelen. BMW dealers en BMW Erkend Service Partners zorgen 
over de hele wereld voor vakkundig onderhoud dankzij uitstekend geschoold 
personeel en computergestuurde diagnose- en informatie-apparatuur. Uw BMW 
weet bovendien zelf of hij toe is aan onderhoud – en ook wanneer. Vaste service-
intervallen behoren daarmee tot het verleden. Het intelligente onderhoudssysteem 
Condition Based Service (CBS) analyseert de werkelijke servicebehoefte 
van de auto. Het meet de toestand van belangrijke slijtagedelen en bedrijfsvloei-
stoffen en controleert de tijd- en kilometerstandafhankelijke service-omvang. 

Het Info Display in de cockpit informeert aan de hand van de meetgegevens 
automatisch van tevoren dat een afspraak moet worden gemaakt voor een onder-
houdsbeurt – en welke. Indien uw BMW is voorzien van iDrive, toont het bijbeho-
rende Control Display u altijd nauwkeurig wanneer de volgende service voor welke 
autocomponenten nodig is. En in combinatie met BMW Teleservices worden 
de door CBS verzamelde gegevens automatisch naar uw BMW dealer of BMW 
Erkend Service Partner verstuurd. De Service Adviseur heeft daardoor meer tijd 
voor u. Uw BMW dealer of BMW Erkend Service Partner heeft bijna alle originele 
BMW onderdelen op voorraad. 

BMW Service Inclusive. Met BMW 
Service Inclusive kunt u zich comforta-
bel en ontspannen concentreren op de 
essentiële dingen in het leven – zoals 
plezierig autorijden. Wij nemen alle ser-
vice- en onderhoudskosten op ons ge-
durende een overeengekomen aantal 
jaren of bepaald kilometrage. U hebt de 
keuze uit verschillende onderhoudscon-
tracten. Deze pakketten zijn inclusief de 
benodigde originele BMW onderdelen, 
vloeistoffen en werkplaatstarief.

BMW Mobiele Service. Wij staan 
 altijd voor u klaar, vanzelfsprekend ook 
bij pech onderweg. Telefonisch en zo-
nodig ter plaatse. U kunt rekenen op 
competente technische ondersteuning 
en professionele hulp. Speciaal voor di-
agnose en reparatie van BMW automo-
bielen opgeleide medewerkers staan u 
ten dienste, met BMW Servicemobielen 
ook ter plaatse. En dat 24 uur per dag, 
365 dagen per jaar. In het onverhoopte 
geval van panne kunt u op ons rekenen. 
De telefoonnummers vindt u in de bij 
uw BMW behorende servicepapieren of 
aan de binnenzijde van de bagageklep. 

BMW Teleservices. Uw BMW weet 
via de Condition Based Service-sen-
soren zelf of en wanneer onderhoud 
nodig is. Ruim van tevoren stuurt de 
auto de benodigde informatie via een 
automatische BMW Teleservice Call 
naar uw BMW dealer of BMW Erkend 
Service Partner. Deze neemt direct con-
tact met u op voor een afspraak. Op 
deze wijze wordt tijd bespaard en is uw 
BMW sneller weer op weg. Uw BMW 
dealer of BMW Erkend Service Partner 
heeft bijna alle originele BMW onderde-
len op voorraad. Met BMW Teleservices 
kunnen kleine storingen ook vaak al op 
afstand worden verholpen. Zelf een 
 afspraak maken kan ook: met de hand-
matige BMW Teleservice Call, of via de 
online-afspraakplanner op  
www.bmw.nl/afspraak.

BMW Service Card. Aan de BMW 
Service Card, die iedere koper van een 
nieuwe BMW kosteloos krijgt aange-
boden door de BMW dealer, is een 
dienstverlening verbonden die recht 
geeft op onder andere BMW Mobile 
Care en BMW Privileges. BMW Mobile 
Care is een veelomvattend pakket 
 mobiliteitsservices. Daarmee kunt u de 
eerste 5 jaar na de datum van eerste 
toelating van uw BMW rekenen op uit-
gebreide pechhulp. Deze wordt geor-
ganiseerd door de BMW Group Service 
Centrale. Met BMW Extended Mobile 
Care kunt u zich daarna opnieuw, voor 
telkens 12 maanden, verzekeren van 
deze mobiliteitsservices, inclusief BMW 
Privileges. Tot uw BMW de leeftijd van 
10 jaar bereikt.

BMW Financial Services. Als lease- 
en financieringsmaatschappij van het 
huis biedt BMW Financial Services u 
aantrekkelijke mogelijkheden op het 
 gebied van leasing, financiering en ver-
zekering. 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 interes-
sante tarieven bieden, maar vooral ook 
gunstige voorwaarden. Meer informatie 
vindt u op  
www.bmwfinancialservices.nl.

BMW Configurator. Op onze internet-
site www.bmw.nl vindt u een overzicht 
van alle actuele BMW modellen. Hier 
kunt u uw eigen BMW tot in detail 
configureren, een vrijblijvende offerte 
of een proefrit aanvragen, en de actu-
ele brochure en prijslijst downloaden. 
Ook vindt u hier snel de dichtstbijzijn-
de BMW dealer. Maak uw sitebezoek 
extra gemakkelijk door u te registre-
ren. U kunt dan de configuratie van de 
BMW van uw dromen eenvoudig op-
slaan. Kortom, in de Configurator vindt 
u alles wat nodig is om een nieuwe 
BMW geheel naar uw zin te maken.

BMW Driving Experience. Om de 
bijzondere rijeigenschappen, veilig-
heids- en assistentiesystemen van 
BMW  optimaal in de praktijk te erva-
ren, heeft BMW Group Nederland sa-
men met Slotemakers Anti-Slipschool 
het BMW Driving Experience Center 
opgezet. De instructeurs zijn door 
BMW M opgeleid. De BMW Safety 
Training maakt u vertrouwd met de 
techniek. De BMW Driving Experience 
biedt u de maximale rijbeleving bij ho-
gere snelheden. En voor een verdere 
vermindering van het brandstofver-
bruik via uw rijstijl is er de Eco Pro 
Training. Meer informatie vindt u op  
www.bmwdrivingexperience.nl. 

BMW Privileges. Dit fascinerende 
programma is een vast onderdeel 
van de BMW Service Card. Het omvat 
 gratis ontvangst van BMW Magazine 
en BMW Privileges nieuwsbrieven. 
In laatstgenoemde staan speciale 
 aanbiedingen uit de BMW Lifestyle 
col lectie en van premium merken, 
evenals arrangementen voor BMW 
rijtrainingen,  fabrieksbezoek, DTM en 
nog veel meer. U hebt BMW Privileges 
5 jaar lang na aflevering van uw nieu-
we BMW, 2 tot 5 jaar na aflevering van 
uw BMW Premium Selection en altijd 
bij BMW Extended Mobile Care.

BMW Welt. Dit is het unieke centrum 
in München waarin u het merk BMW 
met alle zintuigen kunt beleven. De we-
reld van BMW verbindt 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. Het architectonisch onmis-
kenbare en futuristische bouwwerk is 
op het dak voorzien van een 800 kW 
krachtig zonnepaneel. Raadpleeg voor 
meer informatie uw BMW dealer of 
www.bmw-welt.com/en.

Informatie, vragen en suggesties. 
Hebt u nog vragen? Raadpleeg voor 
meer informatie over alle vormen van 
onze omvangrijke services uw BMW 
dealer of onze internetsite www.bmw.nl. 
Voor vragen en suggesties van alge-
mene aard over BMW of de BMW

dealerorganisatie staat de BMW Klanten 
Informatie Service tot uw beschikking 
op werkdagen van 08.00 tot 22.00 uur 
en op zaterdag en zondag van 10.00 
tot 22.00 uur, via het gratis nummer 
0800 099 22 34, per fax 070 41 33 284 
of schriftelijk: Antwoordnummer 10169, 
2280 VB Rijswijk.

DUURZAAMHEID  
EN RECYCLING  
VOLGENS
BMW GROUP.

BMW Group is in 2017 wederom opgenomen in de 
Dow Jones Sustainability Index World en Europe, en  
geldt daarmee als een van de meest duurzame onder-
nemingen binnen de auto-industrie. Waar wij bijzonder 
trots op zijn: als enige onderneming in de auto-industrie  
is BMW Group sinds het bestaan van de Index zonder 
onderbreking opgenomen in de lijst. Bovendien werd  
BMW Group ook in de CDP-rating opnieuw voor haar 
inspanningen beloond: met de hoogste onderscheiding  
A voor wat betreft transparantie en maatregelen voor 
klimaatbescherming onderstrepen we opnieuw onze  
competentie als duurzaam ondernemend autoconcern.  
BMW Group behaalde daarmee voor de achtste keer  
op rij de hoogste onderscheiding A. Dat sterkt ons in ons  
streven om klimaatbescherming als centraal thema  
in onze duurzaamheidsstrategie te verwerken. Van de 
ontwikkeling van efficiënte voertuigconcepten en  
milieuvriendelijkeproductieprocessen tot recycling: het 
maakt allemaal deel uit van onze ontwikkelingsfilosofie.  
Door BMW EfficientDynamics en elektrische modellen 
hebben wij de CO2-uitstoot van ons modelprogramma  
in Europa tussen 1995 envandaag met 42 % gereduceerd.  
Daarnaast hebben wij het water- en energieverbruik  
bij de productie tussen 2006 en 2017 met respectievelijk  
31,9 % en 36,5 % gereduceerd, en willen we dit in 
2020 gereduceerd hebben tot 45 %. Voor de andere 
doelstellingen (VOC, afvalwater en afval) hadden we  
dit streefcijfer al in 2014 bereikt, maar we willen het in de  
toekomst nog beter doen. In onze motorenfabriek Steyr  
produceren wij al sinds 2007 afvalwatervrij. Natuurlijk 
kunnen al onze voertuigen aan het einde van hun  
levensduur probleemloos worden gerecycled of verwerkt.  
Iedere BMW wordt zodanig gebouwd dat deze zich  
na zijn autoleven probleemloos en economisch laat 
hergebruiken. Met deze en andere maatregelen willen  
wij de toekomst van de automobiel op verantwoorde en  
duurzame wijze vormgeven.



BMW maakt 
rijden geweldig

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: september 2018.
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