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MDOR RADICAAL MEER.FINES.



M4M4

GESMEDE, HOOGGLANS GEPOLIJSTE LICHTMETALEN M WIELEN IN  
STERSPAAK STYLING 666 M1 /// M CARBON-KERAMISCHE REMMEN1 ///  

SPORTIEVE COUPÉLIJN MET CARBONDAK

BEZIT U HEM OF BENT  
U BEZETEN VAN HEM?

1 Uitrusting als optie leverbaar.



M SPORTSTOELEN MET OPENINGEN1 IN DE RUGLEUNING BIEDEN OPTIMALE ONDER-
STEUNING AAN HET LICHAAM BIJ SPORTIEF RIJDEN /// M VEILIGHEIDSGORDELS  
MET M STREPEN /// MET LEDER BEKLEED M STUUR MET M DRIVE TOETSEN EN  
SCHAKEL-PADDLES /// DORPELLIJSTEN MET VERCHROOMDE INLEG EN M LOGO

VEILIGHEIDSGORDEL VAST,  
TEUGELS LOS.

1 Uitrusting als optie leverbaar.



M4M4

FULL-LED-KOPLAMPEN IN HEXAGONAAL DESIGN /// M MOTORKAP  
MET POWERDOME /// M NIERENGRILLE MET DUBBELE SPIJLEN ///  
M KIEUWEN MET AIR BREATHER IN HOOGGLANS ZWART

RIJPLEZIER, GEDREVEN  
DOOR ADRENALINE.



DAK OPEN EN DE  
ZON ACHTERNA.
M COMPETITION PACKAGE1 /// 331 KW (450 PK) ///  
ADAPTIEF M ONDERSTEL MET NIEUWE AFSTEMMING  
IN ALLE RIJPROGRAMMA’S /// NIEUWE SETTINGS  
VOOR DSC EN ACTIEF M SPERDIFFERENTIEEL

1 Uitrusting als optie leverbaar.



M3M3

VERNIEUWDE VORMGEVING VAN DE ACHTERZIJDE MET NADRUK OP DE BREEDTE VOOR EEN 
OPTISCH ZEER LAAG ZWAARTEPUNT /// DIFFUSOR MET VIER GEÏNTEGREERDE, AFGESCHUINDE 

UITLAATPIJPEN /// TWEEDELIGE ACHTERLICHTEN MET NIEUW VERLICHTINGSDESIGN

TOPPRESTATIES ALLEEN ZIJN NIET 
VOLDOENDE. HET OOG WIL OOK WAT.



EEN KRAC
MEER PERFORMANCE, MEER DESIGN, MEER M. MET TOT WEL 450 PK ONDER DE MOTOR-
KAP GEBOREN VOOR HET RACECIRCUIT EN THUIS OP DE INHAALSTROOK. EEN SCHERP 
EN KRACHTIG DESIGN DAT BEWONDERENDE BLIKKEN AANTREKT. OOK HET INTERIEUR 
HEEFT EEN ATLETISCHE UITSTRALING EN BIEDT COMFORT: HIER, IN DE M SPORTSTOELEN 
EN OMGEVEN DOOR HET FIJNSTE LEDER1, WORDEN ENDORFINES OPGEWEKT. EEN START 
VANAF POLE POSITION, MET DE ZINTUIGEN OP SCHERP EN DE HANDEN STEVIG AAN HET 
STUUR. HIER ZIJN ZE. DE ULTIEME RIJMACHINES: ONTDEK DE NIEUWE BMW M4 COUPÉ 
EN M4 CABRIO EN DE NIEUWE BMW M3 SEDAN.

HTMETING.
1 Uitrusting als optie leverbaar.



M TWIN POWER TURBO MOTOR.

M TWIN POWER TURBO 6-CILINDER-IN-LIJN BENZINEMOTOR.
In iedere motor van BMW M GmbH is de grote passie voor technische innovaties in samenhang met de jarenlange autosportervaring terug 
te vinden. Zo ook bij de M TwinPower Turbo krachtbron. Alle componenten werken perfect samen: bijvoorbeeld de M TwinPower Turbo 
technologie met Valvetronic, de beide lichtgewicht Mono Scroll turbocompressoren, de gesmede krukas en het krachtige koelsysteem. Het is 
de som der delen die resulteert in de spontane reactie op het gaspedaal en de lineaire vermogensopbouw over een breed toerentalbereik. 
Bovendien gaan de topprestaties gepaard met verbazingwekkende efficiëntie.

BMW M4 Coupé / BMW M3 Sedan / BMW M4 Cabrio.
– M TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn benzinemotor met een vermogen van 317 kW (431 pk) en een koppel van 550 Nm;  

met optioneel M Competition Package bedraagt het vermogen 331 kW (450 pk) en het koppel 550 Nm
– Acceleratie van 0 naar 100 km/h: 4,3 s [4,1 s] voor BMW M4 Coupé/BMW M3 Sedan,  

resp. 4,6 s [4,4 s] voor BMW M4 Cabrio 
– Acceleratie van 0 naar 100 km/h met M Competition Package: 4,2 s [4,0 s] voor BMW M4 Coupé/BMW M3 Sedan,  

resp. 4,5 s [4,3 s] voor BMW M4 Cabrio 
– Topsnelheid: 250 km/h (elektronisch begrensd), 280 km/h met optioneel M Driver’s Package 
– Brandstofverbruik gemiddeld: 8,8 l/100 km [8,3 l/100 km] voor BMW M4 Coupé/BMW M3 Sedan1,  

resp. 9,1 l/100 km [8,7 l/100 km] voor BMW M4 Cabrio1

– CO2-emissie gemiddeld: 204 g/km [194] g/km voor BMW M4 Coupé/BMW M3 Sedan1,  
resp. 213 g/km [203 g/km] voor BMW M4 Cabrio

1 Waarden op basis van de ECE-rijcyclus. De waarden voor brandstofverbruik en 
 CO2-emissie gelden voor modellen in standaarduitvoering en zijn mede afhankelijk  
van de gekozen wiel- en bandenmaat. Kijk voor meer informatie in de technische 
gegevens achterin deze brochure en in de officiële prijslijst van de BMW M3/M4.

2 Uitrusting als optie leverbaar.
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Het met tien millimeter verlaagde M specifieke onderstel brengt 
het buitengewone rijpotentieel van de BMW M3 en M4 modellen 
optimaal tot uiting.

Het actieve M sperdifferentieel optimaliseert tractie en rijstabiliteit 
bij het wisselen van rijbaan en het uitaccelereren van bochten, bij hoge 
snelheden in bochten en op ongelijkmatige ondergrond. De tractie 
wordt geoptimaliseerd via een elektronisch gestuurde lamellenkoppe-
ling die de toerentalverschillen tussen de achterwielen minimaliseert.

Door de elektronische regeling van de schokdempers zorgt het 
adaptieve M onderstel2 al naar gelang de situatie voor optimaal 
 contact met het wegdek en geoptimaliseerde tractie. Via de rij-
programma’s COMFORT, SPORT en SPORT+ kan de karakteristiek 
van het onderstel van de BMW naar voorkeur worden aangepast – 
van comfortabel tot sportief-dynamisch.

M Drive maakt het mogelijk om de DSC-instelling, de weergave van 
het BMW Head-Up Display2 en persoonlijke bestuurdersprofielen 
in te stellen, van comfortabel cruisen tot een sportief-directe set-up, 
door aanpassing van de motor-, dempings- en stuurkarakteristiek, 
evenals van de transmissie. Een druk op een van de twee in het 
multifunctionele M stuur geïntegreerde M toetsen is voldoende 
om het gewenste bestuurdersprofiel te activeren.

Schakelen zonder onderbreking van de trekkracht, zonder koppelen 
of gas loslaten: de 7-traps M transmissie met dubbele koppe-
ling en Drivelogic2 maakt het mogelijk. Het schakelen naar een 
andere versnelling gebeurt automatisch of handmatig via schakel- 
paddles aan het stuur of de transmissiehendel. De functie Launch 
Control garandeert optimale acceleratie vanuit stilstand.

Meer informatie over brandstofverbruik en CO2-emissie vindt u in de technische  
gegevens achterin deze brochure en in de officiële prijslijst van de BMW M3/M4.

Waarden tussen [ ] gelden voor uitvoeringen met M transmissie met dubbele koppeling 
en Drivelogic.



www.bmw.nl/connecteddrive

 BMW ConnectedDrive
Uw intelligente netwerk onderweg.

De uitrusting ConnectedDrive Services vormt de basis voor intelligente 
BMW ConnectedDrive diensten en voor de integratie van geselecteerde smart-

phone apps. De uitrusting biedt tevens toegang tot de BMW ConnectedDrive 
Store, waar u altijd en overal diensten en apps eenvoudig en flexibel kunt boeken, 
verlengen en helemaal volgens uw individuele behoeften samenstellen – bijvoor-
beeld de Personal Assistant Service of Online Entertainment, die van elke rit een 

comfortabele en ontspannen belevenis maken.

MEER DAN 20 DIENSTEN 
IN DE BMW CONNECTED DRIVE STORE. 

Met BMW ConnectedDrive geniet u van optimaal comfort bij maximale veiligheid. Of het nu gaat om rijden, parkeren 
of zicht: de BMW ConnectedDrive bestuurdersassistentiesystemen zorgen in elke situatie voor betrouwbare onder-

steuning. 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 bestuurdersassistentiesystemen van BMW ConnectedDrive maken elke rit met uw BMW 
nog aangenamer en veiliger.

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 geïnte-

greerde SIM-kaart een volgende mijlpaal op de weg naar de digitale toekomst. 
De eerste online-diensten en Google Services volgden, evenals innovatieve 

assistentie- en 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 40 JAAR 
VERBONDEN.

MET BMW CONNECTED 24/7 
ZONDER OMWEGEN VERBONDEN.

Hoe zou het zijn om nooit meer te laat te komen? En uw BMW uw favoriete bestemmingen al kent? Wat dacht u van 
betrouwbare navigatie, of u nu in uw auto zit of niet? BMW Connected verschaft u de informatie die u wenst, wanneer 

en waar u maar wilt. BMW Connected is een persoonlijke mobiliteitsassistent, die uw dagelijkse ritten gemakkelijker 
maakt en u helpt om tijdig en ontspannen op uw bestemmingen aan te komen. Via de BMW Connected App is 
relevante informatie met betrekking tot mobiliteit, zoals aanbevelingen voor de optimale vertrektijd, te allen tijde 

beschikbaar op de smartphone of smartwatch en kan deze zonder omwegen naar de BMW worden overgebracht.

TOT 360 GRADEN 
VAN DE AUTO-OMGEVING GEREGISTREERD.
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1 Uitrusting als optie leverbaar.
2 De werking van het systeem kan in het donker en bij mist beperkt zijn.
3 Uitsluitend leverbaar in combinatie met achteruitrijcamera.

DE BMW M3 EN M4 –  
VERBONDEN MET DE HELE WERELD.

PARKING ASSISTANT
De Parking Assistant1 assisteert bij het inparkeren parallel aan de 
rijbaan. Daarvoor meet het systeem parkeerplekken op als u er met 
lage snelheid voorbij rijdt. Is een passende parkeerplek gevonden, 
dan neemt de Parking Assistant het sturen van u over. U hoeft alleen 
nog maar te schakelen, gas te geven en te remmen.

De uitrusting Driving Assistant1, 2 combineert de systemen Lane Departure 
Warning en Collision Warning. De systemen Collision Warning en Pedestrian 
Warning met City-remfunctie waarschuwen tussen 10 en 60 km/h voor drei-
gende aanrijdingen met voertuigen of voetgangers en grijpen bij acuut gevaar 
zelfs in door automatisch te remmen. Vanaf circa 70 km/h waarschuwt de 
Lane Departure Warning bij ongewild verlaten van de rijstrook met een licht 
trillen van het stuur.

Surround View1, 3 omvat de met camera werkende functies Top View, Side View en achteruitrij-
camera. Camera’s in de buitenspiegels en een achteruitrijcamera leveren door weergave in het 
 Control Display een bovenaanzicht (birdview) van de BMW, evenals een panoramabeeld van 270° 
rondom de BMW. De functie Side View maakt het oprijden van onoverzichtelijke kruisingen en 
uitrijden van onoverzichtelijke uitritten eenvoudiger en veiliger.

SURROUND VIEW

DRIVING ASSISTANT

BMW Connected1 is een persoonlijke mobiliteitsassistent die de dagelijkse mobiliteit gemakkelijker 
voor u maakt en u helpt op tijd en ontspannen uw bestemmingen te bereiken. Relevante informatie 
met betrekking tot mobiliteit, zoals adviezen voor de optimale vertrektijd, zijn buiten de BMW 
beschikbaar via iPhone of Apple Watch en kunnen eenvoudig worden overgedragen naar de auto.

BMW CONNECTED



BMW EFFICIENT LIGHTWEIGHT  
EN ATLETISCH DESIGN.

BMW EfficientLightweight is ontwikkeld voor gebruik in M 
modellen, want een laag gewicht is de basis voor maximale 
rijdynamiek en voorbeeldige efficiency. Voor veel onderdelen 
worden in gewicht geoptimaliseerde materialen zoals CFRP (met 
koolstofvezel versterkte kunststof), aluminium of magnesium 
toegepast. Dit vergroot de wendbaarheid en optimaliseert het 
accelereren en remmen.

De CFRP veerpootbrug van met koolstofvezel versterkte 
kunststof (CFRP) is een belangrijke carrosseriecomponent in de 
motorruimte en stamt uit de autosport. Met een gewicht van slechts 
1,5 kg verhoogt deze de stijfheid van de voorzijde aanzienlijk en 
draagt bij aan betere stuurprecisie en spoorstabiliteit.

De lichtgewicht M carbon-keramische remmen1, 2 passen de 
remkracht nog directer toe, zijn corrosievrij, nog hittebestendiger, 
veel minder slijtagegevoelig en dragen bij aan de gewichtsreductie. 
Dat heeft een positieve uitwerking op wendbaarheid, rijdynamiek en 
acceleratie. Deze bijzondere technische uitrusting is aan de buiten-
zijde te herkennen aan de mat goudkleurige remklauwen met M logo.
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 overeenkomen met die van een conventioneel remsysteem. Dit is waarneembaar als 
een kortstondig verminderde remwerking, wat zo nodig door een hogere pedaaldruk 
te compenseren is.

3 Uitsluitend voor BMW M4 Coupé en BMW M3 Sedan.

1 Uitrusting als optie leverbaar.
2 Als gevolg van de materiaalspecifieke eigenschappen is het mogelijk dat, afhankelijk van 

de situatie en het gebruik, werkingsgeluiden hoorbaar zijn, met name bij regen kort voor-
dat de auto tot stilstand komt. Onder invloed van vocht en strooizout kan de remwerking 

Het carbondak3 van met koolstofvezel versterkte kunststof (CFRP) 
draagt als onderdeel van de intelligente lichtgewicht constructie van 
BMW bij aan een vermindering van het totaalgewicht en verlaagt 
het zwaartepunt van de auto. Dat leidt zowel tot een verbetering van 
wendbaarheid en dynamiek in bochten, als tot betere acceleratie- 
en remwaarden. Bovendien kan zo het prestatiepotentieel van de 
banden beter worden benut.

Het dak met de markante contourlijnen onderstreept de dynamische 
vormtaal van het M design. De zichtbare CFRP-vezelstructuur toont 
de complexe meerlaagse constructie van de dakschaal, die met een 
speciale lijmtechniek op de carrosserie is bevestigd.

De aerodynamisch geoptimaliseerde, M specifieke buitenspiegel 
behoort al tientallen jaren tot de bijzondere kenmerken van het 
sportief-dynamische M design. Met zijn specifieke dubbele-voetdesign 
getuigt hij tegelijkertijd van de kwaliteit van deze component, wat de 
flanken van de BMW extra karakter, dynamiek en een aerodynamische 
touch verleent.

In een smalle, langgerekte groef is het LED-knipperlicht geïntegreerd.



 BMW M4 COUPÉ MET M COMPETITION PACKAGE.

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

Met het optionele M Competition Package brengt de BMW M4 Coupé dankzij een motorvermogen van 331 kW (450 pk) nog meer  
dynamiek op de weg. Een M sportuitlaatsysteem voor een motorsound met nog meer karakter en de in BMW Individual hoogglans  
Shadow Line uitgevoerde grille en kieuwen versterken dit autosportgevoel nog eens.

 Indrukwekkende cockpit met ronde instrumenten in M specifiek design, met leder bekleed M stuur met chroomelementen en stiksel in de kleuren van het 
M logo, alsmede optionele interieurlijsten in Carbon Fibre met accentlijst in Schwarzchrom.
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 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting

De aerodynamische bagageklep met geïntegreerde spoiler optimaliseert de neerwaartse druk. Dankzij een speciaal afgestemd adaptief M 
onderstel, nieuwe afstelling van de Dynamische Stabiliteits Controle (DSC) en het actieve M sperdifferentieel, evenals de optionele 20-inch 
lichtmetalen M wielen met bredere achterbanden biedt de nieuwe BMW M4 Coupé nog meer dynamiek en wendbaarheid. De modelaan-
duiding in hoogglans zwart en de vier zwart verchroomde uitlaateindpijpen zorgen voor een passende, krachtige afsluiting.

 De M sportstoelen met in breedte verstelbare zijwangen bieden perfecte zijdelingse steun, de verticale openingen 
in de rugleuning van de stoelen in de nieuwe BMW M4 Coupé en de nieuwe BMW M3 Sedan zorgen voor goede 
ventilatie bij enerverende ritten. Hier afgebeeld met de BMW Individual vollederuitrusting Merino Feinnarbe in de 
kleur Schwarz met contrasterende stiknaad in Sakhir Orange.

 De exclusieve, gesmede  
20-inch lichtmetalen M wielen 
in sterspaak styling 666 M met 
bredere achterbanden maken 
 indruk met hun design en zorgen 
voor extra grip.



 BMW M4 CABRIO MET M COMPETITION PACKAGE.

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

Facetrijke oppervlakken, scherpe contouren en een sterke driedimensionale werking brengen de nieuwe designtaal van BMW M aan de 
voorzijde tot uitdrukking.

 Het ergonomische concept van de M modellen omvat een exclusieve cockpit met de voor M kenmerkende centraalstelling van de bestuurder. Daarin zijn 
alle bedieningselementen en alle weergaven, alsmede details zoals de M voetsteun voor de bestuurder, consequent op de bestuurder afgestemd. Net als in 
de autosport staat de intuïtieve controle over de BMW voorop, samen met de kortste reactietijden.

Uitrusting 26 | 27

 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting

De scherp gelijnde flanken en de sportief lage achterzijde zorgen voor een bijzonder dynamische en tegelijkertijd buitengewoon elegante 
uitstraling.

 Perfecte ergonomie en lichaamsondersteuning bij een dynamische rijstijl kenmerken de M sportstoelen met 
 verlichte M badge. Hier afgebeeld met de optionele vollederuitrusting Merino Feinnarbe in de kleur Silverstone.

 De lichtmetalen M wielen 
hebben een sportief design en 
dragen tegelijkertijd bij aan de 
gewichtsreductie van de auto. 
Optionele 19-inch lichtmetalen 
M wielen in dubbelspaak styling 
437 M, uitgevoerd in Schwarz, 
met bredere achterbanden.



 BMW M3 SEDAN MET M COMPETITION PACKAGE.

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

Het markante design duidt op de kracht van de nieuwe BMW M3 Sedan.

 De voor M kenmerkende centraalstelling van de bestuurder en de perfect afgewerkte materialen drukken hun stempel op het atletische interieur.  
De in  ergonomisch opzicht geoptimaliseerde transmissiehendel van de optionele 7-traps M transmissie met dubbele koppeling en Drivelogic doet  
denken aan de autosport, terwijl het vrijstaande Control Display alle autofuncties bijzonder overzichtelijk weergeeft.
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1 Uitsluitend leverbaar in combinatie met het optionele Competition Package.

 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting

De diffusor, de kenmerkende dubbele M uitlaatpijpen in de achterbumper en de L-vormige full-LED-achterlichten geven blijk van de M power 
en brengen extra spanning in het design.

 De lage zitpositie en de hoge zijwangen van de sportieve lichtgewicht M kuipstoelen1 met verticale luchtopeningen, 
hier bekleed met het optionele leder Merino Feinnarbe in de kleur Opalweiß, geven bestuurder en voorpassagier een 
autosportgevoel.

 De lichtmetalen M wielen 
 werden geoptimaliseerd om een 
verbluffende stuurprecisie, tractie 
en stabiliteit te bieden. Optionele 
20-inch lichtmetalen M wielen in 
sterspaak styling 666 M, gesmeed, 
met bredere achterbanden.



De nieuwe BMW M4 Coupé. Inspired by BMW Individual.  
 
Met de uitrustingen uit de BMW Individual Collection kunt u uw BMW M4 Coupé een 
zeer eigen karakter verlenen. De uitrustingen worden gekenmerkt door een perfecte afwer-
king van de hoogwaardige materialen en door een uiterst harmonieus verschijningsbeeld. 
BMW Individual staat voor perfectie tot in het kleinste detail. 
 
Aan de buitenzijde zorgt de zijdematte BMW Individual carrosseriekleur Frozen Black metallic 
voor fascinerende effecten, door het krachtige verschijningsbeeld van de BMW M4 Coupé 
te benadrukken. Voor een sportieve ambiance in het interieur zorgen met name de in Sakhir 
Orange uitgevoerde contrasterende stiknaden van de BMW Individual vollederuitrusting 
Merino Feinnarbe Schwarz. Een optimale aanvulling op dit ensemble vormen de BMW Individual 
interieurlijsten in diepglanzend Pianolack Schwarz, aangevuld met de hemelbekleding in 
Anthrazit van BMW Individual. 
 
Maar het aanbod kan nog persoonlijker, met door uzelf geopperde ideeën over stijl en detail-
lering. 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.

 BMW INDIVIDUAL.
Exclusiviteit op maat.

ERVAAR BMW INDIVIDUAL INTERACTIEF. 
MET DE BMW INDIVIDUAL APP VOOR iOS EN ANDROID.
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BMW Individual interieurlijsten in Pianolack Schwarz. 

Vollederuitrusting1 Merino Feinnarbe in Schwarz met BMW Individual contrasterende 
stiknaad in Sakhir Orange, BMW Individual interieurlijsten in Pianolack Schwarz en 
BMW Individual hemelbekleding in Anthrazit. 

BMW Individual carrosseriekleur Frozen Black metallic. 

1 Inclusief met leder bekleed dashboard: bovenste deel dashboard en bovenste deel portierbekleding in leder Walknappa Schwarz, onderste deel dashboard in leder Merino Feinnarbe 
in de gekozen bekledingskleur.



UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.
Ontdek meer met de nieuwe BMW Brochures app. Nu beschikbaar voor uw smartphone en tablet.  
Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.

 De M specifieke buitenspiegel 
in dubbele-voetdesign en met 
geïntegreerd LED-knipperlicht 
verleent de BMW een sportief 
karakter.

 Het elektrisch bedienbare 
glazen schuif-/kanteldak1 zorgt 
voor een interieur met luchtige 
en ruimtelijke uitstraling. De ge-
integreerde windgeleider garan-
deer t het akoestische comfort.

 Het carbondak1 van met koolstofvezel versterkte kunststof (CFRP) 
draagt als onderdeel van de intelligente lichtgewicht constructie bij aan 
een vermindering van het totaalgewicht.

 De CFRP veerpootbrug van met 
koolstofvezel versterkte kunststof 
(CFRP) verhoogt de stijfheid van de 
voorzijde en verbetert stuurprecisie 
en spoorstabiliteit.

 De M nierengrille met dubbele, hoogglans zwart gelakte spijlen en type-
aanduiding benadrukt het voorwaarts gerichte lijnenspel van de voorzijde.

 De uitrusting adaptieve LED-koplampen met LED-dim- en grootlicht 
omvat tevens LED-richtingaanwijzers, mistlampen en een grootlichtassistent.
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1 Uitsluitend voor BMW M4 Coupé en BMW M3 Sedan. 
2 Uitsluitend leverbaar in combinatie met het optionele M Competition Package.
3 Als gevolg van de materiaalspecifieke eigenschappen is het mogelijk dat, afhankelijk 

van de situatie en het gebruik, werkingsgeluiden hoorbaar zijn, met name bij regen kort 

voordat de auto tot stilstand komt. Onder invloed van vocht en strooizout kan de remwer-
king overeenkomen met die van een conventioneel remsysteem. Dit is waarneembaar 
als een kortstondig verminderde remwerking, wat zo nodig door een hogere pedaaldruk 
te compenseren is.

 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting

 De markante M kieuw onderstreept de sportieve uitstraling en optimali-
seert met een geïntegreerde Air Breather de aerodynamica.

 De twee dubbele, schuin afgesneden M uitlaateindpijpen zijn uitge-
voerd in Schwarzchrom en harmonieus opgenomen in de vloeiend gelijnde 
achterbumper.

 Lichtmetalen M wielen in 
V-spaak styling 513 M, 18 inch, 
met bredere achterbanden.

 Lichtmetalen M wielen in 
dubbelspaak styling 437 M, 
19 inch, met bredere achter-
banden.

 Lichtmetalen M wielen in 
dubbelspaak styling 437 M, 
19 inch, uitgevoerd in Schwarz, 
met bredere achterbanden.

 Lichtmetalen M wielen in 
sterspaak styling 666 M, 20 inch, 
gesmeed, met bredere achter-
banden.2

 De M compound-remmen 
bieden door toepassing van ver-
schillende materialen voortreffe-
lijke vertragingswaarden, hoge 
stabiliteit en een lange levens-
duur.

 De lichtgewicht M carbon- 
keramische remmen3 dragen bij 
aan optimale tractie en bieden 
hoge thermische belastbaarheid 
en een langere levensduur.

 Lichtmetalen M wielen in sterspaak styling 666 M, 20 inch, uitgevoerd 
in Schwarz, gesmeed, met bredere achterbanden.2



UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.
Ontdek meer met de nieuwe BMW Brochures app. Nu beschikbaar voor uw smartphone en tablet.  
Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.

 Instrumentenpaneel met uitgebreide omvang, met onder meer een Info 
Display voor weergave van navigatieaanwijzingen en bedieningsmeldingen.

 Schakelen zonder onderbreking van de trekkracht, zonder koppelen of 
gas loslaten: de 7-traps M transmissie met dubbele koppeling en Drive logic 
maakt het mogelijk. Het schakelen naar een andere versnelling gebeurt 
 automatisch of handmatig via schakel-paddles aan het stuur of de trans-
missiehendel. De functie Launch Control garandeert optimale acceleratie 
vanuit stilstand.

 De lichtgewicht M sportstoelen1 
van het M Competition Package 
maken het sportieve karakter van de 
auto in het interieur zicht- en voel-
baar. Bestuurder en voorpassagier 
genieten optimale zijdelingse steun 
dankzij de lange zittingen en de in 
de breedte verstelbare rugleuningen 
met verticale openingen.

 Het met leder beklede multifunc-
tionele M stuur met M logo en ge-
integreerde bestuurdersairbag is 
uitgevoerd in 3-spaak styling. Met 
een stuurwielrand in leder Walknappa 
Schwarz met zwart stiksel en extra 
profilering voor de duimen zorgt het 
voor een sportief direct stuurgevoel.
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1 Uitsluitend voor BMW M4 Coupé en BMW M3 Sedan.
2 Het navigatiesysteem actualiseert de eerste drie jaar gratis tot vier keer per jaar auto-

matisch het kaartenmateriaal voor Nederland – een service van BMW ConnectedDrive.

3 Voor BMW M4 Cabrio met digitale versterker van 515 watt.
4 Uitsluitend voor BMW M4 Cabrio.

 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting

 Het lichtpakket met tal van 
LED-lampen in interieur en 
 exterieur verhoogt het comfort 
en de hoogwaardige uitstraling 
van de auto.

 Het BMW navigatiesysteem Professional2 omvat o.a. spraaksturing, 
20 GB geheugen en de radio BMW Professional met DVD-speler.

 Harman Kardon Surround Sound System met 600 watt digitale verster-
ker3, modelspecifieke equalizing en luidsprekers met chroomapplicatie.

 De Air Collar nekverwarming4 voorziet hoofd en schouders van aangename 
warme lucht en zorgt zo voor bijzonder comfortabel rijden met geopend dak.

 Het windscherm4 beschermt bestuurder en voorpassagier effectief 
 tegen tocht. Is hij niet nodig, dan is hij zeer compact op te bergen.



UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.
Ontdek meer met de nieuwe BMW Brochures app. Nu beschikbaar voor uw smartphone en tablet.  
Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.

 De elektrische stoelverstelling2 is eenvoudig te bedienen en maakt het 
met de inbegrepen memory-functie mogelijk om de gewenste instellingen 
voor bestuurdersstoel en buitenspiegels op te slaan.

 De kenmerkende dorpellijst met M logo vergroot al bij het openen van 
de portieren de voorpret op de aanstaande rijbeleving.

 M Drive maakt het mogelijk om individuele set-ups van de auto in te 
stellen door aanpassing van de motor-, dempings- en stuurkarakteristiek, 
alsook van de transmissie.

 BMW Individual met leder bekleed dashboard (XT1). Bovenste deel 
dashboard bekleed met leder Walknappa Schwarz, onderste deel met 
 leder Merino Feinnarbe in de gekozen bekledingskleur. Bovenste deel 
 portierbekleding in leder uitgevoerd.1

 BMW Individual hemelbekleding Anthrazit: hemelbekleding, dakstijl-
bekleding en zonnekleppen zijn uitgevoerd in stof Anthrazit.

 Het opbergpakket omvat extra opbergmogelijkheden, houders, 
een kuip onder de bagageruimte en extra 12V-stopcontacten.

1 BMW Individual met leder bekleed dashboard uitsluitend leverbaar in combinatie met 
BMW Individual leder Merino Feinnarbe.

2 Standaard voor de nieuwe BMW M4 Cabrio.

3 De weergaven van het BMW Head-Up Display zijn met gepolariseerde zonnebrillen be-
perkt 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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4 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.

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

 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting

 De Apple CarPlay® voorbereiding5 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, navigatie en geselecteerde Third Party 
Apps via de bedieningselementen van de BMW en spraaksturing bediend 
en weergegeven worden.

 Surround View omvat de met camera werkende functies Top View, Side 
View en achteruitrijcamera. Camera's in de buitenspiegels en een achter-
uitrijcamera leveren door weergave in het Control Display een bovenaanzicht 
(birdview) van de BMW, evenals een panoramabeeld van 270° rondom de 
BMW. De functie Side View maakt het oprijden van onoverzichtelijke krui-
singen en uitrijden van onoverzichtelijke uitritten eenvoudiger en veiliger.

 De Parking Assistant assisteert bij het inparkeren parallel aan de rijbaan. 
Daarvoor meet het systeem parkeerplekken op als u er met lage snelheid 
voorbij rijdt. Is een passende parkeerplek gevonden, dan neemt de Parking 
Assistant het sturen van u over. U hoeft alleen nog maar te schakelen, gas 
te geven en te remmen.

 Met de BMW M Laptimer App kunt u op het racecircuit nauwkeurig 
 ritgegevens registreren en aansluitend analyseren. De geregistreerde infor-
matie omvat o.a. gaspedaalstand, stuurhoek, G-krachten en ook de beste 
rondetijd, die u als snapshot kunt posten op social media, of kunt versturen 
per e-mail. Bovendien is een GoPro-interface geïntegreerd.

 Het full-colour BMW Head-Up Display met specifieke M weergave pro-
jecteert voor het rijden relevante gegevens in het directe gezichtsveld van 
de bestuurder. Eén druk op de knop activeert de specifieke M weergave, 
die ook de actuele versnelling, het toerental in de vorm van een dynamische 
toerentalband met shift lights voor het optimale schakelmoment3 weergeeft.

 De telefoonvoorbereiding met Wireless Charging4 biedt een uitgebreid 
telefoniepakket met Bluetooth en WLAN Hotspot-voorbereiding.



CARROSSERIEKLEUREN.
Ontdek meer met de nieuwe BMW Brochures app. Nu beschikbaar voor uw smartphone en tablet.  
Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.

 Metallic 475 Black Sapphire  Metallic B68 Yas Marina Blau Metallic B39 Mineralgrau

 Uni 300 Alpinweiß  Metallic A29 Silverstone Metallic A96 Mineralweiß

 Metallic B67 Austin Gelb  Metallic C1H Sakhir Orange II

[ Kleurkaarten ] Op deze en volgende pagina’s vindt u de kleuren en materialen voor 
de nieuwe BMW M4 Coupé, BMW M3 Sedan en BMW M4 Cabrio. 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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[ BMW Configurator ] Alvast een voorproefje? U kunt uw eigen BMW M4 Coupé, 
BMW M3 Sedan en BMW M4 Cabrio, met alle actuele motoren, kleuren en uitrustingen, 
ook samenstellen met de BMW Configurator op www.bmw.nl.

1 Voor de BMW M4 Coupé en de BMW M3 Sedan uitsluitend in combinatie 
met carbondak leverbaar.

 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting

BMW INDIVIDUAL

 BMW Individual  
X08 Champagner Quarz metallic

 BMW Individual  
X12 Rauchtopas metallic

 BMW Individual  
X10 Tansanitblau metallic

 BMW Individual  
S34 Azuritschwarz metallic

 BMW Individual  
490 Frozen Silver metallic1

 BMW Individual  
490 Frozen Brilliant White metallic1

 BMW Individual  
490 Frozen Red II metallic1

 BMW Individual  
490 Frozen Black metallic1



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

BEKLEDINGSKLEUREN

INTERIEURKLEURINTERIEURLIJSTEN

 Stof-ledercombinatie 
Carbonstruktur CSAT Anthrazit1

 Volleder Merino Feinnarbe 
X3DA Sakhir Orange

 Leder Merino Feinnarbe 
met uitgebreide omvang 
LKA9 Silverstone2

 Volleder Merino Feinnarbe 
X3SW Schwarz

 Volleder Merino Feinnarbe 
X3A9 Silverstone

 4WH Blue Shadow met accentlijst 
Schwarz hoogglans

 4WK Aluminium Blade met 
accentlijst Schwarzchrom

 4WL Carbon Fibre met accentlijst 
Schwarzchrom

 4FU Edelhoutuitvoering Fineline 
Anthrazit met accentlijst Perlglanz 
Chrom

 Schwarz

 Leder Merino Feinnarbe 
met uitgebreide omvang 
LKSW Schwarz2

 Leder Merino Feinnarbe 
met uitgebreide omvang 
LKJR Sonoma Beige2

 Volleder Merino Feinnarbe 
X3JR Sonoma Beige

 Leder Merino Feinnarbe 
met uitgebreide omvang 
LKDA Sakhir Orange2

Uitrusting 40 | 41

1 Uitsluitend leverbaar voor de nieuwe BMW M3 Sedan en de nieuwe BMW M4 Coupé.
2 Standaard voor de nieuwe BMW M4 Cabrio.
3 De BMW Individual uitgebreide lederuitrusting Merino Feinnarbe omvat de stoelen voor 

en achter inclusief hoofdsteunen, inzetten in de portierbekledingen, armsteunen in de 

portieren en de middenarmsteun. Zowel de voor- en achterstoelen als de hoofdsteunen 
zijn voorzien van contrasterende stiknaden.

4 Zowel de voor- en achterstoelen als de hoofdsteunen zijn voorzien van contrasterende 
stiknaden.

 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting

BMW INDIVIDUAL BEKLEDINGSKLEUREN

BMW INDIVIDUAL INTERIEURKLEUR INTERIEURLIJSTEN

 BMW Individual leder Merino 
Feinnarbe ZAOW Opalweiß3

 BMW Individual leder Merino 
Feinnarbe ZAP5 Amarobraun3

 BMW Individual leder Merino 
Feinnarbe ZAG8 Goldbraun3

 BMW Individual interieurlijsten 
XEX edelhoutuitvoering Esche Maser 
Weiß met accentlijst Perlglanz Chrom

 BMW Individual interieurlijsten 
XE5 edelhoutuitvoering Platane Rotbraun 
dunkel met accentlijst Perlglanz Chrom

 BMW Individual interieurlijsten 
XE7 Pianolack Schwarz met accentlijst 
Perlglanz Chrom

 BMW Individual leder Merino 
Feinnarbe ZAML Muskat3

 BMW Individual leder Merino 
Feinnarbe ZAWT Cohibabraun3

 BMW Individual contrasterende 
stiknaad Z1XX volleder Merino Fein-
narbe Schwarz met stiknaad in Gelb4

 Schwarz

 BMW Individual contrasterende 
stiknaad Z1XX volleder Merino Feinnarbe 
Schwarz met stiknaad in Sakhir Orange4

 BMW Individual contrasterende 
stiknaad Z1XX volleder Merino Fein-
narbe Schwarz met stiknaad in Blau4

 BMW Individual contrasterende 
stiknaad Z1XX volleder Merino Feinnarbe 
Schwarz met stiknaad in Silverstone4



Waarden tussen [ ] gelden voor uitvoeringen met M transmissie met dubbele koppeling 
en Drivelogic.
1 Met marktspecifieke uitrustingen is geen rekening gehouden.
2 Fabrieksopgave. De RDW-gewichten liggen 100 kg lager. Ledig gewicht geldt voor 

 modellen in standaarduitvoering. Extra-uitrustingen en accessoires kunnen dit gewicht 
verhogen.

3 Het gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 98 of hoger wordt aangeraden. De hier 
vermelde waarden voor vermogen, rijprestaties en verbruik gelden bij gebruik van een 
brandstofkwaliteit van RON 98.

4 De motor voldoet aan de EU6-emissienorm. Als basis voor de verbruiksgegevens geldt 
de ECE-rijcyclus. De metingen worden voor eenderde binnen de bebouwde kom en voor 
tweederde buiten de bebouwde kom verricht. Naast het verbruik wordt ook de CO2-emissie 
gemeten. De hier vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie 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. Meer informatie over brandstofverbruik en CO2-
emissie vindt u in de officiële prijslijst van de BMW M3/M4.

5 Elektronisch begrensd.

Alle in deze brochure vermelde extra-uitrustingen worden af fabriek geleverd. Voor extra 
wensen is er een omvangrijk aanbod van originele BMW accessoires. Uw BMW  dealer of 
BMW Erkend Service Partner geeft u graag meer informatie over de originele BMW acces-
soires en heeft een speciale brochure voor u klaarliggen. Als u nog andere en speciale 
wensen voor uw BMW hebt, dan helpt BMW Individual u graag verder. Daar vindt u het 
passende aanbod voor nagenoeg iedere wens met betrekking tot de individuele uitrusting 
van uw BMW. Vraag uw BMW dealer naar de mogelijkheden. Hij is u graag van dienst.

TECHNISCHE 
GEGEVENS. BMW M4 Coupé BMW M3 Sedan BMW M4 Cabrio

Gewicht
Ledig gewicht1, 2 kg 1590 [1615] 1610 [1635] 1840 [1865]
Toelaatbaar totaalgewicht kg 2040 [2040] 2100 [2100] 2250 [2250]
Laadvermogen kg 525 [500] 565 [540] 485 [460] 
Toelaatbaar aanhangergewicht 
ongeremd kg – – –

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

kg –/– –/– –/–

Inhoud bagageruimte l 445 480 220 – 370

Motor 3, 4

Cilinders/kleppen per cilinder 6/4 6/4 6/4
Cilinderinhoud cm3 2979 2979 2979
Max. vermogen/toerental kW (pk)/1/min 317 (431)/5500 –7300 317 (431)/5500 –7300 317 (431)/5500 –7300
Max. vermogen/toerental met 
M Competition Package kW (pk)/1/min 331 (450)/7000 331 (450)/7000 331 (450)/7000

Max. koppel/toerental Nm/1/min 550/1850 – 5500 550/1850 – 5500 550/1850 – 5500
Max. koppel/toerental met 
M Competition Package Nm/1/min 550/2350 – 5500 550/2350 – 5500 550/2350 – 5500

Krachtoverbrenging
Aandrijfwijze achterwielen achterwielen achterwielen

Standaardtransmissie 6-versnellingsbak handgeschakeld 6-versnellingsbak handgeschakeld 6-versnellingsbak handgeschakeld

Rijprestaties

Topsnelheid km/h 2505 [2505] 2505 [2505] 2505 [2505]

Acceleratie 0 –100 km/h s 4,3 [4,1] 4,3 [4,1] 4,6 [4,4]

Acceleratie 0 –100 km/h met 
M Competition Package s 4,2 [4,0] 4,2 [4,0] 4,5 [4,3]

Verbruik3, 4

Verbruik binnen bebouwde kom /100 km 12,0 [11,1] 12,0 [11,1] 12,4 [11,5]

Verbruik buiten bebouwde kom l/100 km 6,9 [6,7] 6,9 [6,7] 7,2 [7,1]

Verbruik gemiddeld l/100 km 8,8 [8,3] 8,8 [8,3] 9,1 [8,7]

CO2-emissie g/km 204 [194] 204 [194] 213 [203]

Tankinhoud, ca. l 60 60 60

Wielen en banden

Bandenmaat voor/achter 255/40 ZR 18 Y / 275/40 ZR 18 Y 255/40 ZR 18 Y / 275/40 ZR 18 Y 255/40 ZR 18 Y / 275/40 ZR 18 Y

Wielmaat voor/achter 9 J x 18/10 J x 18 9 J x 18/10 J x 18 9 J x 18/10 J x 18

Materiaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal

BMW M3 Sedan

BMW M4 Coupé

BMW M4 Cabrio
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Alle afmetingen in de technische tekeningen in millimeter.



BMW M3 SEDAN MET M COMPETITION PACKAGE: 
M TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn benzinemotor met 331 kW (450 pk), gesmede 
20-inch lichtmetalen M wielen in sterspaak styling 666 M met bredere achterbanden, 
carrosseriekleur Tansanitblau metallic, bekleding in volleder Merino Opalweiß, 
BMW Individual interieurlijsten in Pianolack Schwarz.

BMW M4 COUPÉ MET M COMPETITION PACKAGE: 
M TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn benzinemotor met 331 kW (450 pk), gesmede 
20-inch lichtmetalen M wielen in sterspaak styling 666 M met bredere achterbanden, 
carrosseriekleur Sakhir Orange II metallic, bekleding in volleder Merino Schwarz met 
contrasterende stiknaad in Sakhir Orange, interieurlijsten in Carbon Fibre met accent-
lijst in Schwarzchrom.

BMW M4 CABRIO MET M COMPETITION PACKAGE: 
M TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn benzinemotor met 331 kW (450 pk), gesmede 
20-inch lichtmetalen M wielen in sterspaak styling 666 M met bredere achterbanden, 
carrosseriekleur Rauchtopas metallic, bekleding in volleder Merino Silverstone II, 
BMW Individual interieurlijsten in Pianolack Schwarz.

Deze brochure behandelt de Nederlandse versies. De afgebeelde uitvoeringen be-
vatten 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. Raad-
pleeg 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.

© BMW AG, München/Duitsland. Nadruk, geheel of gedeeltelijk, uitsluitend met 
schriftelijke toestemming van BMW AG, München.

411 999 023 65 1 2017 BM. Gedrukt in Duitsland 2017.


