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Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst van de BMW X1.

1 Motorisering / model momenteel niet beschikbaar. Naar verwachting weer leverbaar vanaf  
tweede kwartaal 2019. 

Informatie over brandstofverbruik en CO2-emissie vindt u in de technische gegevens achterin deze 
brochure en in de officiële prijslijst van de BMW X1.

DE BMW X1. 
GAAT IEDERE UITDAGING AAN.



Zijn karakter: spontaan. Zijn doel: het onbekende, het 
liefst aan de horizon. Aangedreven door vastberadenheid 
en zelfverzekerdheid gaat de BMW X1 met plezier iedere 
uitdaging aan. Daarbij is van ondergeschikt belang welke 
route de beste is. Het enige dat telt is de gedrevenheid 
om steeds iets nieuws te ontdekken. Ontdek hoe ver het 
perfecte samenspel van dynamiek, sportiviteit en veel
zijdigheid u kan brengen – in de BMW X1.

 IEDERE RIT EEN  
 ONTDEKKINGSREIS.



Geniet van het uitzicht: de hogere zitpositie in de BMW X1 biedt u al bij het instappen aange
naam comfort en zorgt ervoor dat u onderweg niets hoeft te ontgaan. Ook aan de buitenzijde 
is de BMW X1 een echt X model: een markante voorzijde, de BMW typerende nierengrille en 
naar wens LED-koplampen. De hang naar avontuur straalt van het gezicht van de BMW X1 af.

 EEN HELDERE KIJK  
 OP DE WERELD.





Meer ontspanning door meer innovatie. Het optionele fullcolour BMW HeadUp Display 
bijvoorbeeld projecteert relevante informatie in uw directe gezichtsveld op de voorruit. 
Zo kunt u afhankelijk van de gekozen extrauitrusting bijvoorbeeld de rijsnelheid, de ter 
plaatse geldende maximumsnelheid en aanwijzingen van het navigatiesysteem comfor
tabel aflezen, terwijl uw blik op de weg en het verkeer gericht blijft. Ook het dynamische 
cockpitconcept van de BMW X1 met centraalstelling van de bestuurder is volledig afge
stemd op het bieden van puur rijplezier.

VOORUITZICHT: PERFECT.



Inladen, uitleven – in theorie fascinerend, in de praktijk overtuigend. Met de in de verhou
ding 40:20:40 individueel neerklapbare rugleuningsegmenten achterin en de dubbele vloer 
in de bagageruimte past het ruimteaanbod van de BMW X1 zich steeds flexibel aan uw 
wensen aan. Wilt u over nog meer beenruimte achterin of juist over nog meer bagageruimte 
beschikken? Uw BMW X1 biedt in beide gevallen de perfecte oplossing in de vorm van 
een in lengterichting verschuifbare achterbank (naar wens leverbaar). En de hoogwaardige, 
bijzonder nauwkeurig afgewerkte materialen, gecombineerd met de voor BMW X modellen 
zo kenmerkende vormtaal laten u in het interieur ruimte van formaat ervaren – tot in het 
kleinste detail.

 AAN ALLES GEDACHT.



 DYNAMIEK WORDT NIET  
 IN LITERS GEMETEN.

De BMW X1 is niet ontwikkeld aan de hand van een voorbeeld, maar volgens de filosofie om maximale 
dynamiek met optimale efficiency te verenigen. Innovatieve BMW EfficientDynamics technologieën 
zoals de optionele 8-traps Steptronic transmissie reduceren het brandstofverbruik aanzienlijk, terwijl 
de BMW TwinPower Turbo motoren de BMW X1 tot fascinerende prestaties aanzetten – en u brengen 
naar waar u maar wilt.



BMW TWIN POWER TURBO MOTOREN: fascinerende prestaties  
met maximale efficiëntie.

BMW EFFICIENT DYNAMICS: spelenderwijs het verbruik reduceren.

BMW CONNECTED DRIVE: Digital Services & Apps.

BMW PERSONAL COPILOT: intelligente bestuurdersassistentiesystemen.

ONDERSTEL: innovatieve systemen voor meer rijplezier.

VEILIGHEID: technologieën van het hoogste niveau.

 INNOVATIES
 EN TECHNIEK.
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 BMW TwinPower Turbo motoren.
 Fascinerende prestaties met maximale efficiëntie.

Dankzij BMW TwinPower Turbo technologie zorgen de innovatieve benzine en dieselmotoren van het BMW EfficientDynamics 
motorengamma voor een aanzienlijk temperamentvollere krachtontplooiing en een directe respons al vanaf lage toerentallen. 
Tegelijkertijd springen ze bijzonder zuinig om met brandstof en houden ze de emissie beperkt. Met als resultaat nog meer 
efficiency, dynamiek – en rijplezier.

De BMW TwinPower Turbo 4-cilinder dieselmotor met 8-traps Steptronic transmissie haalt een indrukwekkend vermogen  
van 140 kW (190 pk) uit een cilinderinhoud van 2,0 liter. Hij combineert directe common rail-inspuiting aan een turbocompressor 
met variabele turbinegeometrie. Met zijn koppel van 400 Nm dat van 1.750 –2.500 t/min beschikbaar is, versnelt hij vanuit 
stilstand in 7,8 s tot 100 km/h en haalt hij een topsnelheid van 219 km/h. Het efficiënte brandstofverbruik: 4,8 liter per 100 km1 bij 
een CO2-uitstoot van 126 g/km1 in de gecombineerde testcyclus. De BMW vierwielaandrijving xDrive zorgt voor nog meer 
tractie en spoorstabiliteit.

BMW TWIN POWER TURBO 4-CILINDER DIESELMOTOR IN DE X1 xDRIVE20d.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MINDER EMISSIE. MEER VERMOGEN.

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 WLTPtestcyclus vastgesteld en voor een betere vergelijkbaarheid omgerekend naar NEDC. Bij het berekenen van belastingen en andere 
voertuiggerelateerde heffingen die (ook) rekening houden met de CO2emissie kunnen andere dan de hier vermelde waarden gelden.

Waarden tussen [ ] gelden voor uitvoeringen met 8-traps Steptronic transmissie.

 ╸BMW TwinPower Turbo 3-cilinder benzinemotor met een 
vermogen van 103 kW (140 pk) en een koppel van 220 Nm 
 ╸Acceleratie 0 –100 km/h: 9,7 s; 
topsnelheid: 205 km/h
 ╸Brandstofverbruik gemiddeld: 5,8 l/100 km1 
 ╸CO2-emissie gemiddeld: 132 g/km1

BMW X1 sDrive18i.

 ╸BMW TwinPower Turbo 4-cilinder dieselmotor met een 
vermogen van 110 kW (150 pk) en een koppel van 350 Nm
 ╸Acceleratie 0 –100 kmh: 9,3 s (xDrive18d: 9,3 s);  
topsnelheid: 205 km/h (xDrive18d: 204 km/h)
 ╸Brandstofverbruik gemiddeld: 4,6 l/100 km1  
(xDrive18d: 5,0 l/100 km1

 ╸CO2-emissie gemiddeld: 120 g/km1  
(xDrive18d: 132 g/km1)

 ╸BMW TwinPower Turbo 3-cilinder dieselmotor met een 
vermogen van 85 kW (116 pk) en een koppel van 270 Nm 
 ╸Acceleratie 0 –100 km/h: 11,5 s;  
topsnelheid: 190 km/h 
 ╸Brandstofverbruik gemiddeld: 4,5 l/100 km1

 ╸  CO2-emissie gemiddeld: 118 g/km1

BMW X1 sDrive18d/xDrive18d.

BMW X1 sDrive16d. 

 ╸BMW TwinPower Turbo 4-cilinder benzinemotor met een  
vermogen van 141 kW (192 pk) en een koppel van 280 Nm 
 ╸Acceleratie 0 –100 km/h: [7,6] s;  
topsnelheid: [226] km/h
 ╸Brandstofverbruik gemiddeld: [6,0] l/100 km1

 ╸CO2-emissie gemiddeld: [136] g/km1

BMW X1 sDrive20i.

 ╸BMW TwinPower Turbo 4-cilinder dieselmotor met een 
vermogen van 140 kW (190 pk) en een koppel van 400 Nm
 ╸Acceleratie 0 –100 km/h: [7,9] s (xDrive 20d: [7,8] s);  
topsnelheid: [222] km/h (xDrive 20d: [219] km/h)
 ╸Brandstofverbruik gemiddeld: [4,6] l/100 km1  
(xDrive20d: [4,8] l/100 km1)
 ╸CO2-emissie gemiddeld: [122] g/km1 (xDrive20d: [126] g/km1)

BMW X1 sDrive20d/xDrive20d.
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BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MINDER EMISSIE. MEER VERMOGEN.

www.bmw.nl/efficientdynamics

Minder gewicht dankzij een intelligente lichtgewicht constructie. Door
dacht tot in het kleinste detail: een slimme lichtgewicht constructie houdt 

bij BMW in dat de keuze van materiaal mede afhankelijk is van de plaats 
waarop het wordt toegepast. Voor elk onderdeel wordt het meest geschik

te materiaal gebruikt. Met bijzonder lichte hightech-materialen zoals 
aluminium en carbon (met koolstofvezel versterkte kunststof) streeft 

BMW EfficientLightweight ernaar, zoveel mogelijk gewicht te besparen. 
Dat zorgt voor nog dynamischer rijeigenschappen, en vergroot de stabili

teit, de veiligheid en het comfort van de auto.

MINDER GEWICHT, MEER DYNAMIEK.

Meer vermogen uit 3 tot 12 cilinders. Weinig verbruik, veel beleving. De  
BMW TwinPower Turbo motoren bieden maximale dynamiek bij uitmuntende 

efficiency dankzij de nieuwste injectiesystemen, variabele vermogensregeling en door-
dachte turbotechnologie. Ongeacht of het een dieselmotor of benzinemotor betreft, 

ongeacht het aantal cilinders: de krachtbronnen van het BMW EfficientDynamics moto-
rengamma zorgen voor een bijzonder temperamentvolle krachtontplooiing en een  

directe respons al vanaf lage toerentallen. Tegelijkertijd springen ze zuinig om met 
brandstof en houden ze de emissie beperkt.

Sinds 2000 circa 33 % minder CO2-emissie. het technologiepakket 
BMW EfficientDynamics omvat niet alleen de aandrijving, maar ook het 
autoconcept als geheel en intelligent energiemanagement. Het is stan

daard op iedere BMW en draagt er met een hele reeks innovatieve 
technologieën aan bij dat de efficiëntie steeds verder toeneemt. Middels 

aerodynamica- en motorefficiencymaatregelen, de toepassing van een 
lichtgewicht constructie, alsmede elektrische en hybride modellen is 

BMW erin geslaagd om de CO2-emissie van het modelprogramma met 
33 % te reduceren.

MEER RIJPLEZIER, MINDER EMISSIE.

MEER ENERGIE, MINDER BRANDSTOF.
100 % rijplezier met 0 % lokale emissie: de BMW eDrive technologie maakt het 

mogelijk. Daarbij wordt de energie voor elektrisch rijden uit een lithium-ion-hoog
spanningsaccu gewonnen en door talrijke efficiëntiemaatregelen, zoals Brake Energy 

Regeneration, verder ondersteund. De door BMW voor BMW eDrive volledig nieuw 
ontwikkelde elektrosynchroonmotor levert daarbij een krachtig koppel, dat vanaf het 

accelereren uit stilstand tot het bereiken van de topsnelheid beschikbaar is en combi
neert duurzame mobiliteit met uitstekende prestaties en dynamiek.

MEER KRACHT, MINDER DORST.

De BMW X1 – 
Dynamisch en efficiënt.

ECO PRO MODUS 
De ECO PRO-modus maakt afhankelijk van het individuele 
rijgedrag een verbruiksvermindering tot 20 procent mogelijk, 
zoals blijkt uit een intern verbruiksonderzoek van BMW. 
Nog meer besparingspotentieel bieden de bijkomende 
 functies Coasting (enkel met versnellingsbak Steptronic) 
en ECO PRO-route (enkel met navigatiesysteem). 

Brake Energy Regeneration laat de dynamo elektriciteit produceren 
vooral wanneer de bestuurder het gaspedaal lost of remt – de kineti
sche energie die lang niet gebruikt werd, wordt zo omgezet in elek
trische energie en in de accu opgeslagen. De generator moet dus niet 
permanent draaien, het brandstofverbruik daalt en bij het accelereren 
is het volledige motorvermogen voor de aandrijving beschikbaar. 

De Auto Start Stop functie schakelt de motor van de BMW bij korte stops, bijvoorbeeld 
voor een rood verkeerslicht of in de file, automatisch uit en voorkomt zo onnodig brand
stofverbruik. Zodra u de koppeling weer intrapt (handgeschakelde versnellingsbak) of uw 
voet van het rempedaal neemt (Steptronic transmissie), wordt de motor in een fractie 
van een seconde automatisch weer gestart. 

AUTO START STOP FUNCTIE

BRAKE ENERGY  
REGENERATION 

Bij de intelligente lichtgewicht constructie van BMW is alles gericht op het  
toepassen van het juiste materiaal op de juiste plek in de auto. Daarbij wordt  
voor elke afzonderlijke component het meest geschikte materiaal gebruikt.  
Deze filosofie, BMW  EfficientLightweight genoemd, is tegenwoordig een integrale 
component van BMW EfficientDynamics en een belangrijke factor in elke BMW. 

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

DE INNOVATIEVE ASSISTENTIE-
SYSTEMEN VAN BMW.
Met BMW Personal CoPilot geniet u van 
optimaal comfort bij maximale veiligheid. Of 
het nu gaat om rijden, parkeren of zicht: de 
BMW Personal CoPilot bestuurdersassis
tentiesystemen 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 bestuurdersassisten
tiesystemen. Naar wens geactiveerd of als 
hulp op de achtergrond – de BMW Personal 
CoPilot bestuurdersassistentiesystemen 
maken elke rit met uw BMW nog aangena
mer en veiliger.

De Active Cruise Control met Stop & 
Gofunctie1, 2, inclusief Speed Limit Info 
met weergave van inhaalverboden8 
alsmede Collision Warning met remfunc
tie, reageert op stilstaande voertuigen, 
houdt zelfstandig een door u gekozen 
afstand tot de voorligger, regelt automa
tisch de snelheid tot aan stilstand en 
accelereert ook weer automatisch zodra 
het verkeer dit toelaat.

De Driving Assistant2, 3 combineert de 
systemen Lane Departure Warning en 
Collision Warning. De systemen Collision 
Warning en Pedestrian Warning met 
Cityremfunctie waarschuwen tussen 
10 en 60 km/h voor dreigende aanrijdingen 
met voertuigen of voetgangers en grijpen 
bij acuut gevaar zelfs in door automatisch af 
te remmen. Vanaf ca. 70 km/h waarschuwt 
de Lane Departure Warning bij ongewild 
verlaten van de rijstrook met een licht trillen 
van het stuur.

De Parking Assistant2, 4 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.

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

AUTONOOM RIJDEN  
DICHTERBIJ DAN OOIT.
Autonoom rijden is geen utopie meer, het 
is de toekomst. Over de hele wereld rijden 
al BMW Personal CoPilot testvoertuigen 
volledig onafhankelijk zonder tussenkomst 
van de bestuurder. Deze laten niet alleen 
op indrukwekkende wijze zien hoe onze 
mobiliteit in de nabije toekomst zal verande
ren – ze zijn ook de volgende stap van BMW 
maakt rijden geweldig. Momenteel biedt 
BMW Personal CoPilot al een veelvoud aan 
intelligente deelsautonome assistenten, 
die de bestuurder naar wens in nagenoeg 
elke rijsituatie actief ondersteunen en 
ontzorgen.

ACTIVE CRUISE CONTROL  
MET STOP & GO-FUNCTIE.

DRIVING ASSISTANT.

PARKING ASSISTANT.

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

BMW ConnectedDrive.
Uw intelligente netwerk onderweg.

BMW Connected informeert de gebruiker 
via een compatibel smartphone of 
smartwatch over de optimale vertrektijd, 
zodat deze de volgende bestemming  
op tijd bereikt. Het systeem berekent de 
voorgestelde optimale vertrektijd op 
basis van real time verkeersgegevens.5

Met Remote Services van de BMW 
Connected App kunnen diverse functies 
van uw BMW op afstand worden bediend, 
zoals het ver en ontgrendelen van de 
portieren of weergave van de locatie van 
uw auto. Bovendien kan hiermee de 
airconditioning van de auto direct worden 
geactiveerd of worden voorgeprogram
meerd voor een later tijdstip.6

De Apple CarPlay®2, 7, 8 voorbereiding maakt  
het mogelijk om draadloos en comfortabel 
geselecteerde functies van de iPhone® 
te gebruiken in de BMW. Daarmee kunnen 
smartphonecontent en functies zoals 
muziek, iMessages/SMS, telefonie, Siri, 
navigatie en geselecteerde apps via de 
bedieningselementen van de BMW en 
spraaksturing bediend en weergegeven 
worden.

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

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

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

TIJD OM TE VERTREKKEN.

REMOTE SERVICES.

APPLE CARPLAY®  
VOORBEREIDING.

DE BMW X1: VERBONDEN MET DE HELE WERELD.
1 Uitsluitend leverbaar in combinatie met Steptronic transmissie.
2 Uitrusting als optie leverbaar.
3 De werking van het systeem kan in het donker, bij mist en sterk tegenlicht beperkt zijn.
4 Uitsluitend leverbaar in combinatie met Park Distance Control (PDC) voor/achter.
5 Hiervoor zijn de uitrustingen ConnectedDrive Services en Remote Services vereist.
6 De uitrusting ConnectedDrive Services is vereist.

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

8 Uitsluitend in combinatie met een BMW navigatiesysteem.
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 Onderstel.
 De beste basis voor meer rijdynamiek.

In de BMW X1 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 maxi
maal rijplezier beleeft – ook op uitdagende trajecten.

De slimme BMW xDrive vierwielaandrijving biedt ook onder moeilijke rijomstandigheden extra tractie. Met xDrive en de Dyna
mische Stabiliteits Controle (DSC) blijft de BMW X1 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 ver
deeld. Daarmee combineert BMW xDrive de voordelen van aandrijving op alle wielen – tractie, spoorstabiliteit en veiligheid – 
met de toonaangevende dynamiek van een BMW.

DE INTELLIGENTE VIERWIELAANDRIJVING BMW xDRIVE.

De BMW Performance Control verdeelt in bochten de aandrijf- en remkrachten gericht over de afzonderlijke wielen. Omdat in 
een bocht het buitenste wiel een langere weg aflegt dan het binnenste, grijpt de BMW Performance Control in door het gericht 
afremmen van het aangedreven wiel aan de binnenkant van de bocht. Bovendien krijgt het buitenste wiel meer kracht toebedeeld 
en het binnenste minder. Zo kan elk aangedreven wiel de maximale tractie benutten. De BMW X1 draait zichzelf hierdoor als het 
ware de bocht in, waardoor zowel de rijveiligheid als de rijdynamiek verder toeneemt.

De Variable Sport Steering inclusief Servotronic zorgt voor een direct en dynamisch rijgedrag met minder stuurbewegingen 
en minder krachtinspanning. Dit systeem reageert met een variabele stuuroverbrenging op de stuuruitslag. Dit verbetert de 
handling bij een sportieve rijstijl, en reduceert de noodzakelijke stuurbewegingen bij inparkeren en afslaan.

Het met tien millimeter verlaagde adaptieve onderstel maakt het mogelijk de karakteristiek van de schokdempers aan te 
passen aan de rijsituatie en zo rijcomfort en rijdynamiek te combineren voor optimale veiligheid. Zo heeft de bestuurder de mo
gelijkheid om de respons van de schokdempers af te stemmen op zijn individuele wensen en de rijdynamiek zo verder te opti
maliseren. Naast de standaard geactiveerde instelling COMFORT beschikt hij daarvoor over het rijprogramma SPORT. Daarin 
worden de schokdempers straffer afgestemd ten gunste van een sportief-dynamische rijstijl. Het betreffende rijprogramma 
wordt geactiveerd via de schakelaar van de Driving Experience Control in de middenconsole.

Het moderne BMW voorwielaandrijvingsconcept maakt een actieve rijstijl en tegelijkertijd veel comfort mogelijk. De aan
gedreven vooras is afgestemd op maximale rijdynamiek en een precies stuurgedrag. Dankzij de compacte bouw van de voor
wielaandrijving met dwarsgeplaatste motoren biedt dit autoconcept een royaal interieur.
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 Veiligheid.
 Optimale bescherming door de modernste BMW technologieën.

In de BMW X1 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.

De BMW X1 is de ideale reisgenoot wanneer u met uw gezin erop uit trekt. Hij is niet alleen comfortabel maar biedt ook uit
muntende veiligheid. De Traffic Jam Assistant bijvoorbeeld (onderdeel van de extra-uitrusting Driving Assistant Plus, alleen in 
combinatie met Steptronic transmissie) zorgt ervoor dat u ontspannen blijft in de file door het optrekken, remmen en afstand 
houden volledig uit handen te nemen. Of de standaard Collision Warning met City-remfunctie: wanneer een voor u rijdend 
voertuig sterk afremt, wordt u akoestisch en visueel gewaarschuwd, zodat u bijtijds kunt reageren. Bij een ongeval verstuurt 
de Emergency Call automatisch een noodoproep; het BMW Callcenter zorgt er vervolgens voor dat de hulpverleners snel ter 
plaatse zijn. De noodoproep kan ook handmatig worden verstuurd, bijvoorbeeld om andere verkeersdeelnemers te helpen.

De Dynamische Stabiliteits Controle (DSC) regis
treert voortdurend de actuele rijtoestand en waarborgt een 
optimale spoorstabiliteit en tractie.

De airbags vormen een integraal bestanddeel van de  
optimaal op elkaar afgestemde veiligheidscomponenten in 
een BMW. In totaal zes airbags bieden gerichte bescherming: 
frontairbags voor bestuurder en voorpassagier, hoofdairbags 
voor het volledige oppervlak van de zijruiten en in de voor
stoelen geïntegreerde zijairbags.

De Emergency Call brengt bij een ongeval automatisch 
een verbinding met het BMW Callcenter tot stand – zonder 
gebruik van uw eigen mobiele telefoon. Het BMW Callcenter 
krijgt gedetailleerde gegevens door, zoals de actuele locatie 
van de auto en de ernst van het ongeval, en waarschuwt met
een de dichtstbijzijnde hulpcentrale.

De Cornering Brake Control (CBC) ondersteunt de 
bestuurder door een asymmetrische remdrukverdeling bij 
remmen in bochten.

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

De Collision Warning met City-remfunctie waarschuwt 
voor dreigende aanrijdingen en grijpt bij acuut gevaar in door 
automatisch te remmen. Daarnaast herkent de Speed Limit 
Info snelheidsbeperkingen. Die kunnen door bediening van 
een druktoets op het stuur automatisch worden overgenomen 
in de handmatige snelheidsbegrenzer.

De LED-koplampen inclusief hoekverlichting bieden 
een op daglicht gelijkende verlichting van de rijbaan met 
dim- en grootlicht.

 

 

 

 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting



UITRUSTINGSMOGELIJKHEDEN: BMW Modellen, uitrustingshighlights,  
wielen en banden en originele BMW accessoires.

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

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

BMW SERVICE: het exclusieve aanbod voor BMW rijders.

 UW BMW X1.  
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De BMW X1 sDrive18d in de optionele carrosseriekleur Atlantikgrau metallic en 
met optionele 17inch lichtmetalen BMW wielen in dubbelspaak styling 564. 

 BMW X1.

01

02 03

Uw BMW X1: uitrustingsmogelijkheden

De standaardstoelen met standaardbekleding in stof Grid Anthrazit, gecombineerd met 
de interieurlijsten in Oxidsilber dunkel matt met accentlijst in Schwarz hoogglans.

Mistlichten in de voorbumper voor beter zicht en verhoogde veiligheid bij slechte weers
omstandigheden. 

[ 01 | 04 ]

[ 02 ]

[ 03 ] Radio, telefoon en BMW Connected Drive Services worden weergegeven op het 
6,5inch Control Display. 
[ 05 ]

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

De BMW X1 heeft standaard al vele praktische en comfortabele uitrustingen 
aan boord. Op deze pagina ziet u een selectie.

Lichtmetalen BMW wielen in Vspaak styling 560, 7,5 J x 17 inch, bandenmaat 225/55 R 17.[ 06 ]

 Standaarduitrusting

04

05 06

De BMW X1 is standaard uitgerust met onder meer:

 opbergpakket
 middenarmsteun voorin
 handsfree Bluetooth telefoonvoorbereiding inclusief Audio Streaming 

met compatible smartphones
 met leder bekleed multifunctioneel stuur
 radio Professional met 6,5-inch Control Display en iDrive Controller
 regensensor inclusief automatische lichtschakeling
 Servotronic (snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging)
 Emergency Call (automatische noodoproep)
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De optionele sportstoelen, hier afgebeeld in de optionele lederen bekleding Dakota 
Oyster met perforatie en accent in Grau, bieden door de hogere zijwangen bijzonder veel zijde
lingse ondersteuning en zijn uitgebreid verstelbaar.

 BMW X1 MET MODEL xLINE.

01 02

Uw BMW X1: uitrustingsmogelijkheden

Het met leder beklede multifunctionele sportstuur met dikkere stuurwielrand en extra 
profilering voor de duimen ligt bijzonder prettig in de handen.

[ 01 ] [ 02 ]

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

De exterieuruitrusting van Model xLine:  

 BMW nierengrille met twee keer zeven exclusief vormgegeven  
verticale spijlen, voorzijde spijlen in Aluminium matt, omlijsting  
hoogglans verchroomd

 voorbumper met designelementen en wagenbodembescherming in  
Silber matt

 Exterior Line aluminium zijdeglans
 LEDkoplampen met uitgebreide omvang
 18-inch lichtmetalen BMW wielen in Y-spaak styling 569 (Model xLine is 

ook te combineren met andere wielen, vraag uw BMW dealer naar de 
mogelijkheden)

 dakrailing in aluminium zijdeglans
 sierlijst in de dorpelverbreders in Silber matt
 wagenbodembescherming achter met hoofdelement in Schwarzsilber  

en inzet in Silber matt

De interieuruitrusting van Model xLine:  

 dorpellijsten voor met inleg in aluminium en opschrift BMW
 bekleding in stofledercombinatie Cross Track Granitbraun met accent in 

Schwarz 
 bekleding in leder Dakota Mokka met perforatie (Model xLine is ook te 

combineren met andere bekledingen, vraag uw BMW dealer naar de 
mogelijkheden)

 met leder bekleed multifunctioneel sportstuur
 autosleutel met applicatie in Perlglanz Chrom
 interieurlijsten in Pearl dunkel met accentlijst in Perlglanz Chrom (vraag uw 

BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
 ambianceverlichting
 lichtpakket
 exclusieve LEDlichtgeleiders in de portierpanelen
 beschermlijst van roestvrijstaal langs de laaddorpel

De wagenbodembescherming met hoofdelement in Schwarzsilber en inzet in Silber matt 
verleent de BMW X1 vanuit ieder perspectief een markant designaccent met offroad uitstraling.

De BMW X1 xDrive20d met Model xLine in de optionele carrosseriekleur Sparkling 
Storm Brillanteffekt metallic.

[ 04 ]

[ 03 | 06 ] Lichtmetalen BMW wielen in Y-spaak styling 569, 7,5 J x 18 inch, bandenmaat 225/50 R 18.[ 05 ]

 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting
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Dragen bij aan de sportieve ambiance in het interieur van de BMW X1 met Model  
Sport Line: de sportstoelen, hier getoond met optionele bekleding in leder Dakota Schwarz 
met perforatie en accent in Rot, in combinatie met de interieurlijsten in Schwarz hoogglans 
met accentlijst in Korallrot matt.

01 02

Uw BMW X1: uitrustingsmogelijkheden

In deze cockpit staat de bestuurder centraal. Alle functies zijn helder gestructureerd en 
bedienbaar zonder dat u van het verkeer wordt afgeleid. Het multifunctionele driespaaks sport
stuur is met leder bekleed en ligt perfect in de handen.

[ 01 ] [ 02 ]

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

De exterieuruitrusting van Model Sport Line:  

 BMW nierengrille met twee keer acht exclusief vormgegeven verticale  
spijlen in hoogglans zwart, omlijsting hoogglans verchroomd

 voorbumper met specifieke designelementen in hoogglans zwart, met  
wagenbodembescherming in carrosseriekleur

 LEDkoplampen met uitgebreide omvang
 18inch lichtmetalen BMW wielen in dubbelspaak styling 568  

(Model Sport Line is ook te combineren met andere wielen, vraag  
uw BMW dealer naar de mogelijkheden)

 buitenspiegelkappen naar keuze in hoogglans zwart of in carrosseriekleur
 sierlijst in de dorpelverbreders in carrosseriekleur
 wagenbodembescherming achter met hoofdelement in Schwarzsilber en 

inzet in carrosseriekleur

De interieuruitrusting van Model Sport Line:  

 dorpellijsten voor met inleg in aluminium en opschrift BMW
 sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier 
 bekleding in stof Race Anthrazit met accent in Grau of Rot
 bekleding in leder Dakota Schwarz met perforatie en accent in Rot  

(Model Sport Line is ook te combineren met andere bekledingen,  
vraag uw BMW dealer naar de mogelijkheden)

 autosleutel met applicatie in Perlglanz Chrom
 interieurlijsten in Schwarz hoogglans met accentlijst in Korallrot matt
 interieurlijsten in Schwarz hoogglans met accentlijst in Perlglanz Chrom 

(Model Sport Line is ook te combineren met andere interieurlijsten, vraag 
uw BMW dealer naar de mogelijkheden)

 ambianceverlichting
 exclusieve LEDlichtgeleiders in de portierpanelen
 lichtpakket
 beschermlijst van roestvrijstaal langs de laaddorpel

 BMW X1 MET MODEL SPORT LINE.

Dorpellijsten voor met inleg in aluminium en opschrift BMW.

De BMW X1 xDrive20d in de optionele carrosseriekleur Mineralgrau metallic en 
met de optionele BMW Individual dakrailings in hoogglans Shadow Line.

[ 04 ]

[ 03 | 06 ] Lichtmetalen BMW wielen in dubbelspaak styling 568, 7,5 J x 18 inch, bandenmaat 
225/50 R 18.
[ 05 ]
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De sportstoelen in de optionele lederen bekleding Dakota Schwarz met perforatie en 
accent in Blau passen perfect bij de interieurlijsten in Aluminium Hexagon met accentlijst in 
Blau matt.

 BMW X1 MET MODEL M SPORT.

01 02

Uw BMW X1: uitrustingsmogelijkheden

Het met leder Walknappa beklede M stuur met extra profilering voor de duimen en 
M logo op de stuurwielrand draagt bij aan het dynamische rijplezier dat de BMW X1 met  
Model M Sport biedt.

[ 01 ] [ 02 ]

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

M dorpellijsten en M voetsteun (voor de bestuurder)
sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier bekleding in stofalcantara
combinatie Micro Hexagon in exclusief M design  
bekleding in leder Dakota Schwarz met perforatie en accent in Blau 
(vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
met leder bekleed multifunctioneel M stuur
BMW Individual hemelbekleding Anthrazit
interieurlijsten in Aluminium Hexagon met accentlijst in Blau
interieurlijsten in Schwarz hoogglans met accentlijst in Perlglanz Chrom 
(Model M Sport is ook te combineren met andere interieurlijsten, vraag uw 
BMW dealer naar de mogelijkheden)
verkorte schakelpook met M logo (in combinatie met handgeschakelde 
versnellingsbak)
lichtpakket
ambianceverlichting
exclusieve LEDlichtgeleiders in de portierpanelen
autosleutel met exclusief M detail
beschermlijst van roestvrijstaal langs de laaddorpel

M Aerodynamicapakket met specifieke voorbumper, dorpelverbreders en 
wielkuiplijsten in carrosseriekleur en achterbumper in carrosseriekleur met 
diffusorinzet in Dark Shadow metallic
BMW nierengrille met twee keer acht exclusief vormgegeven, aan de 
voorzijde in hoogglans zwart uitgevoerde verticale spijlen
LEDkoplampen met uitgebreide omvang
18inch lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 570 M Bicolor
19inch lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 572 M Bicolor
M sportonderstel inclusief verlaging, naar keuze standaardonderstel
Variable Sport Steering
BMW Individual hoogglans Shadow Line
M logo op de flanken
exclusieve carrosseriekleur Estoril Blau metallic (vraag uw BMW dealer 
naar de andere mogelijkheden)
BMW Individual dakrailings in hoogglans Shadow Line


































De interieuruitrusting van Model M Sport: De exterieuruitrusting van Model M Sport:

Lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 570 M Bicolor, 7,5 J x 18 inch, banden
maat 225/50 R 18.

De BMW X1 xDrive20i1 met Model M Sport in de optionele carrosseriekleur 
 Estoril Blau metallic en met optionele 19inch lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 
572 M Bicolor.

[ 04 ]

[ 03 | 06 ]

1 Motorisering / model momenteel niet beschikbaar. Naar verwachting weer leverbaar vanaf tweede kwartaal 2019.

Lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 572 M Bicolor, 8 J x 19 inch, bandenmaat 
225/45 R 19.
[ 05 ]
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De LEDkoplampen met hoekverlichting bieden een  
op daglicht gelijkende verlichting van de rijbaan met dim en 
grootlicht. Evenals de standaardkoplampen beschikken ze 
over LEDdagrijverlichting.

UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.
Uw BMW X1: uitrustingsmogelijkheden

[ 01 ] 

De hoogwaardige BMW Individual dakrailings in hoog
glans Shadow Line dienen als basis voor een multifunctioneel 
BMW dakdraagsysteem.

[ 02 ] 

De mistlampen in de voorbumper zorgen voor beter 
zicht en meer veiligheid bij mist en zware sneeuwval.
[ 03 ] 

Bij de uitrusting exterieurdelen in zijdeglans aluminium is 
de omlijsting van de zijruiten in zijdeglans aluminium uitgevoerd.
[ 04 ] 

Glazen panoramadak, elektrisch bediend, met schuif- 
en kantelfunctie (voor het voorste deel), zonwering, windgelei
der en comfortopening via de afstandsbediening van de BMW.

[ 05 ] 

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

03

04

01

02 05

Het met leder beklede multifunctionele M stuur is 
voorzien van een stuurwielrand in leder Walknappa Schwarz 
met extra profilering voor de duimen en een M logo.

[ 06 ] 

De 7-traps Steptronic transmissie met dubbele kop
peling biedt een bijzonder hoog schakel- en rijcomfort bij een 
laag brandstofverbruik. De 8-traps Steptronic transmissie 
onderscheidt zich door een uitmuntend schakel- en rijcomfort 
bij een laag verbruik en door zeer fijn op elkaar afgestemde 
overbrengingsverhoudingen met kleine toerentalsprongen 
(niet afgebeeld).

[ 07 ] 

De elektrische stoelverstelling is eenvoudig te bedienen. 
Dankzij de memoryfunctie is het mogelijk om de gewenste in
stellingen voor bestuurdersstoel en buitenspiegels op te slaan.

[ 08 ] 

Het met leder beklede zwarte sportstuur met dikke 
stuurwielrand en extra profilering voor de duimen ligt bijzonder 
prettig in de handen en biedt veel grip. 

[ 09 ] 

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

[ 10 ] 

Met de op afstand ontgrendelbare achterbankleuning 
kunnen de rugleuningsegmenten comfortabel met een 
hendel vanuit de bagageruimte worden ontgrendeld en 
neergeklapt. 

[ 12 ] De stuurverwarming zorgt met een druk op de knop 
binnen de kortste tijd voor een comfortabel verwarmde stuur
wielrand – met name in de winter bijzonder aangenaam. 

[ 13 ] De Driving Experience Control biedt met meerdere 
rijprogramma‘s keuze uit comfortabel, bijzonder efficiënt of 
uitgesproken sportief rijden.

[ 11 ] 

06
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Het fullcolour BMW HeadUp Display projecteert rele
vante gegevens in het directe gezichtsveld van de bestuurder.

UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.
Uw BMW X1: uitrustingsmogelijkheden

[ 01 ] 

Het veiligheidspakket Driving Assistant waarschuwt  
bij ongewild verlaten van de rijbaan en bevat tevens de  
grootlichtassistent.

[ 02 ] 

De Parking Assistant assisteert bij het inparkeren parallel 
aan de rijbaan. Het systeem stuurt, terwijl de bestuurder gas 
geeft, remt en schakelt.

[ 03 ]  

De achteruitrijcamera toont op het Control Display het 
gebied achter de auto. Interactieve lijnen en obstakelmarkerin
gen ondersteunen de bestuurder bij de oriëntering.

[ 04 ] 

Airconditioning: alle instellingen zijn handmatig te be
dienen. Microfilter en verwarmingskanaal achterin zorgen in 
het gehele interieur voor een aangenaam klimaat.

[ 06 ] 

De automatische airconditioning met 2zoneregeling 
omvat de automatische recirculatieschakeling (AUC) met  
microactieve-koolstoffilter en een condens- en zonnesensor.

[ 07 ] 

Zie voor de volledige standaard en extrauitrusting de officiële prijslijst.

Harman Kardon Surround Sound System met 360watt 
digitale versterker, 7 kanalen, op de auto afgestemde equali
zing en 12 luidsprekers inclusief centerspeaker.

[ 05 ] Het sfeervolle lichtpakket met zijn diverse LED-licht
bronnen en instelbare lichtkleur creëert een hoogwaardige 
ambiance.

[ 08 ] 

05

06

01

02

03

04

07

08

De achterdragervoorbereiding maakt samen met 
een speciale kogelkop het gebruik van een originele BMW 
fietsdrager mogelijk.

[ 09 ] 

De automatische bagageklepbediening zorgt voor  
extra comfort door het elektrisch openen en sluiten van de 
bagageklep. Een druk op de knop is voldoende.

[ 10 ] 

Dankzij de afneembare kogelkop blijft het sportieve 
design van de achterzijde behouden als de trekhaak niet in 
gebruik is.

[ 11 ] 

Voor extra laadcomfort en nog meer flexibiliteit zorgt 
de in de verhouding 40:20:40 gedeeld neerklapbare en naar 
wens ook in hoek verstelbare achterbankleuning.

[ 12 ] 

Bij de verstelbare achterbank is het in de verhouding 60:40 
gedeelde zitoppervlak individueel in lengterichting verschuifbaar. 
Al naar gelang de behoefte kan de beenruimte van de passagiers 
achterin of juist de bagageruimte worden vergroot.

[ 13 ] 

De bagageruimte met opvouwbare vloer is bijzonder 
praktisch. Onder de vloer bevindt zich extra opbergruimte.
[ 15 ] 

Met de ski- en snowboardtas kunnen ski's of snow
boards schoon en veilig worden meegenomen in het interieur.
[ 16 ] 

09

10

11

12

14

15

13

De voorpassagiersstoel met neerklapbare rugleuning 
onderstreept de veelzijdigheid en het doordachte ruimtecon
cept van de BMW X1.

[ 14 ] 

16
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Lichtmetalen BMW wielen in Vspaak styling 560,  
uitgevoerd in Reflexsilber, 7,5 J x 17 inch met bandenmaat 
225/55 R 17.

 WIELEN EN BANDEN.  

Uw BMW X1: uitrustingsmogelijkheden

[ 01 ] 

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

[ 02 ] 

Lichtmetalen BMW wielen in dubbelspaak styling 385, 
uitgevoerd in Reflexsilber, 7,5 J x 17 inch met bandenmaat 
225/55 R 17.

[ 05 ] Lichtmetalen BMW wielen in dubbelspaak styling 567, 
uitgevoerd in Reflexsilber, 7,5 J x 18 inch, bandenmaat 
225/50 R 18.

[ 06 ] 

Lichtmetalen BMW wielen in Yspaak styling 511,  
8 J x 19 inch, bandenmaat 225/45 R 19.

[ 08 ] Deze lichtmetalen BMW wielen in Yspaak styling 574 
zijn geschikt voor montage van sneeuwkettingen. Complete 
RDC-winterwielset, 6,5 J x 17 inch, bandenmaat 205/60 R 17 
93H. Leverbaar als origineel BMW accessoire.

[ 09 ] 

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

06

01

07

08

Lichtmetalen BMW wielen in Yspaak styling 566, 
 uitgevoerd in Ferricgrau, hoogglans gepolijst, 7,5 J x 18 inch, 
bandenmaat 225/50 R 18.

[ 07 ] 

Hoogwaardige 18inch lichtmetalen BMW wielen  
in Y-spaak styling 566, uitgevoerd in Schwarz. Complete 
RDC-zomerwielset met runflat banden, 7,5 J x 18 inch.

09

05

02 04

Lichtmetalen BMW wielen in dubbelspaak styling 564, 
uitgevoerd in Reflexsilber, 7,5 J x 17 inch, bandenmaat 
225/55 R 17.

[ 03 ] 

03

[ 04 ] Met de surfboardhouder bevestigt u surfboard en mast 
stevig op ieder BMW dakdraagsysteem. De houder beschikt 
over een innovatief bevestigingsconcept en is daardoor een
voudig te bedienen.

[ 01 ] 

De innovatieve portierprojectoren gaan automatisch 
aan bij het openen van de portieren. Ze projecteren een af
beelding op de grond naast de auto. Er is keuze uit diverse  
afbeeldingen waarmee in en uitstappen met een gepersona
liseerde verlichting mogelijk is.

[ 02 ] 

Vervaardigd met uitgebreid handwerk: de markante  
buitenspiegelkappen van carbon onderstrepen het hightech 
karakter van de BMW X1.

[ 03 ] 

Voor een blijvende indruk: de nierengrille in hoogglans 
zwart geeft de voorzijde van de BMW X1 nog meer vastbera
denheid en sportiviteit. In de glanzend zwarte omlijsting oogt 
de inlaatopening groter en markanter.

[ 04 ] 

De waterafstotende, duurzame antislipmat beschermt 
de bagageruimte tegen vocht en vuil. Hij is uitgevoerd in 
Schwarz/Silber en past perfect bij het interieur.

[ 05 ] 

De perfect passende, duurzame vloermatten bescher
men de voetenruimtes van de BMW X1 tegen vocht en vuil, 
en zorgen ervoor dat u geen natte voeten krijgt. Ze zijn uitge
voerd in zwart en voorzien van een X1 insert.

[ 07 ] 

Hoogwaardige 19inch lichtmetalen BMW wielen, 
uitgevoerd in Bicolor Schwarz, hoogglans gepolijst, geoptima
liseerd gewicht. Complete zomerwielset met runflat banden,  
8 J x 19 inch, bandenmaat 225/45 R 19 92W RSC.

[ 08 ] 

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 en interieur, communicatie & informatie, en transport & bagage. Uw BMW dealer of BMW Erkend Service Partner geeft u graag meer informatie over het gehele aanbod van originele BMW 
accessoires en heeft een speciale brochure voor u klaar liggen. Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze internetsite www.bmw.nl.

De inklapbare fietsendrager voor op de trekhaak is snel 
en veilig op de trekhaak te monteren en kan twee fietsen/ebikes 
(ieder maximaal 30 kg) vervoeren. Ingeklapt is hij beschermd 
en crashveilig op te bergen in de kuip van de bagageruimte.

[ 06 ] 

 ORIGINELE BMW ACCESSOIRES.
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 EXTERIEUR.

Uni 300 AlpinweißUni 668 Schwarz Metallic B39 Mineralgrau

1  De hier getoonde carrosseriekleur is exclusief voor Model M Sport. Naar wens is Model M Sport ook te combineren met andere kleuren. Raadpleeg voor alle mogelijke combinaties uw BMW dealer of de  officiële prijslijst 
van de BMW X1.

 

Metallic A83 Glaciersilber Metallic C08 Platinsilber Metallic C1X Sunset Orange  

Metallic A96 Mineralweiß Metallic C09 Atlantikgrau Metallic B53 Sparkling Brown  

MODEL M SPORT1

 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting

[ BMW Configurator ] Alvast een voorproefje? U kunt uw eigen BMW X1, 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 X1. 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.

Metallic C10 Mediterranblau Metallic B45 Estoril Blau 

Metallic C07 Sparkling Storm Brillanteffekt

Metallic 475 Black Sapphire
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 INTERIEUR.

STOF

LEDER

STOF- 
LEDERCOMBINATIE

 Model xLine
 Model Sport Line
 Model M Sport

 Model Sport Line

 Model xLine
 Model Sport Line
 Model M Sport

 Model xLine
 Model Sport Line
 Model M Sport

 Basis

 Model M Sport Basis
 Model Sport Line

 Model Sport Line

 Basis

Leder Dakota 
PDOA Oyster
met perforatie, accent Grau

Leder Dakota 
PDL3 Schwarz 
met perforatie, accent Rot

Leder Dakota 
PDSW Schwarz
met perforatie, accent Grau

Leder Dakota 
PDMZ Mokka  
met perforatie, accent 
Nussbaum

Leder Dakota 
LCSW Schwarz

Stof-alcantaracombina-
tie Hexagon  
HMAT Anthrazit

Stof Race  
ERL1 Anthrazit,  
accent Grau

Stof Race 
ERL2 Anthrazit,  
accent Rot

Stof Grid  
EGAT Anthrazit

Leverbaar voor

Leverbaar voorLeverbaar voor

Leverbaar voor

 Model xLine Stof-ledercombinatie 
Cross Track  
CWG4 Granitbraun/
Schwarz

 Model M Sport Leder Dakota 
PDN4 Schwarz  
met perforatie, accent Blau

INTERIEURLIJSTEN INTERIEURKLEUREN
 Basis

 Basis
 Model xLine
 Model Sport Line
 Model M Sport

 Basis
 Model xLine
 Model Sport Line
 Model M Sport

 Basis
 Model xLine
 Model Sport Line
 Model M Sport

 Model xLine

 Model Sport Line

 Model xLine

 Basis
 Model xLine 
 Model Sport Line
 Model M Sport

 Basis
 Model xLine
 Model Sport Line
 Model M Sport

4FS Oxidsilber dunkel matt 
met accentlijst Schwarz 
hoogglans

4LS Aluminium 
 Längsschliff fein met  
accentlijst Perlglanz Chrom

4LR Edelhoutuitvoering 
Fineline Stream met  
accentlijst Perlglanz Chrom

4LU Schwarz hoogglans 
met accentlijst Perlglanz 
Chrom

4GG Pearl dunkel met 
accentlijst Perlglanz Chrom

4LV Schwarz hoogglans 
met accentlijst Korallrot 
matt

4F7 Edelhoutuitvoering 
Eiche Maser matt met 
accentlijst Perlglanz Chrom

BMW Individual 
hemelbekleding
775 Anthrazit

Schwarz

Leverbaar voor Leverbaar voor

 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting

 Model M Sport 4WF Aluminum Hexagon 
met accentlijst Blau matt

 Model M Sport 4WE Aluminum Hexagon 
met accentlijst Perlglanz 
Chrom

HEMELBEKLEDING Leverbaar voor
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Gewicht en inhoud
Ledig gewicht1 kg 1495 [1505] [1560] 1555 [1575] 1580 [1615] 1655 [1680] [1615] [1690]

Toelaatbaar totaalgewicht kg 2000 [2025] [2065] 2030 [2040] 2090 [2125] 2170 [2190] [2140] [2205]

Laadvermogen kg 550 [550] [550] 550 [550] 550 [550] 550 [550] [550] [550]

Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd kg 735 [740] [750] 750 [750] 750 [750] 750 [750] [750] [750]

Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij 
een  maximale  hellingshoek van 12 %/8 % kg 1700/1700 

[1700/1700] [1800/1800] 1700 [1700] 1800/1800 
[1800/1800]

1800/1800 
[1800/1800] [1800/1800] [2000/2000]

Inhoud bagageruimte min. – max. l 505 –1550 505 –1550 505 – 1550 505 –1550 505 –1550 505 – 1550 505 –1550

Motor2, 3

Cilinders/kleppen per cilinder 3/4 4/4 3/4 4/4 4/4 4/4 4/4

Cilinderinhoud cm3 1499 1998 1496 1995 1995 1995 1995

Max. vermogen/toerental kW(pk)/1/min 103 (140)/ 
4500 – 6500

141 (192)/ 
5000 – 6000

85 (116)/ 
4000

110 (150)/ 
4000

110 (150)/ 
4000

140 (190)/ 
4000

140 (190)/ 
4000

Max. koppel/toerental Nm/1/min 220/ 
1480 – 4200

280/ 
1350 – 4600

270/ 
1750 – 2250

350/
1750 – 2500

350/
1750 – 2500

400/ 
1750 – 2500

400/ 
1750 – 2500

Krachtoverbrenging

Aandrijfwijze voorwielen voorwielen voorwielen voorwielen voor- en  
achterwielen voorwielen voor- en  

achterwielen

Standaardtransmissie 6-versnellingsbak  
handgeschakeld

7-traps 
DCT

6-versnellingsbak  
handgeschakeld

6-versnellingsbak  
handgeschakeld

6-versnellingsbak  
handgeschakeld

8-traps   
Steptronic

8-traps  
Steptronic 

Rijprestaties
Topsnelheid km/h 205 [203] [226] 190 [190] 205 [205] 204 [204] [222] [219]

Acceleratie 0 – 100 km/h s 9,7 [9,7] [7,6] 11,5 [11,5] 9,3 [9,4] 9,3 [9,4] [7,9] [7,8]

Verbruik en emissie2, 3

Verbruik binnen bebouwde kom l/100 km 6,9 [7,0] [7,5] 5,1 
[4,8] 5,3 [5,2] 5,8 [5,3] [5,3] [5,4]

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

[4,5] [4,2] [4,4]

Verbruik gemiddeld l/100 km 5,8 [5,8] [6,0] 4,5 
[4,3] 4,6 [4,6] 5,0 [4,8] [4,6] [4,8]

Emissienorm (typegoedkeuring) EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp

CO2-emissie gemiddeld g/km 132 [133] [136] 118 [114] 120 [121] 132 [127] [122] [126]

Tankinhoud, ca. l 51 51 51 51 51 51 51

Wielen en banden
Bandenmaat 225/55 R 17 W 225/55 R 17 W 225/55 R 17 W 225/55 R 17 W 225/55 R 17 W 225/55 R 17 W 225/55 R 17 W

Wielmaat 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17

Materiaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal 

 

1 Fabrieksopgave. De RDW-gewichten liggen 100 kg lager. Ledig gewicht geldt voor modellen in standaarduit-
voering. In het leeggewicht is rekening gehouden met een voor 90% volle tank en 75 kg voor de bestuurder. 
Extra-uitrustingen en accessoires kunnen dit gewicht verhogen, het laadvermogen en, bij invloed op de aero-
dynamica, de topsnelheid veranderen.

2 De bij de benzinemotoren vermelde waarden voor vermogen, rijprestaties en verbruik gelden bij gebruik van 
een brandstofkwaliteit van RON 98. Gegevens over het verbruik hebben betrekking op gebruik met referen-
tiebrandstof volgens VO (EU) 2007/715. De benzinemotoren zijn geschikt voor een brandstofkwaliteit van 
RON 91 en hoger, met een maximaal ethanolaandeel van 10 % (E10). Het gebruik van een brandstofkwaliteit 
van RON 95 wordt aangeraden.

3 De hier vermelde waarden voor brandstofverbruik, stroomverbruik en CO2-emissie zijn vastgesteld op basis van 

de voorgeschreven meetprocedure VO (EU) 2007/715 in de 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.

4 Hoogte met dakantenne bedraagt 1612 mm.

Waarden tussen [ ] gelden voor uitvoeringen met Steptronic transmissie.
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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 informatieapparatuur. 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 serviceomvang. 

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 Servicesen
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 
onlineafspraakplanner 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 AntiSlipschool 
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 autoindustrie. Waar wij bijzonder 
trots op zijn: als enige onderneming in de autoindustrie  
is BMW Group sinds het bestaan van de Index zonder 
onderbreking opgenomen in de lijst. Bovendien werd  
BMW Group ook in de CDPrating 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 CO2uitstoot 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.



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 uit
voeringsconfiguraties en de aanpassings- en uitbreidingsmogelijkheden daarvan. Wijzigingen 
in constructie en/of uitrusting en/of mogelijkheden, alsmede drukfouten, voorbehouden.  
Stand: september 2018.

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


