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DE BMW X6. 
KRACHT. ZONDER GRENZEN.

HET AFGEBEELDE MODEL.

Informatie over brandstofverbruik en CO2-emissie vindt u in de technische gegevens achterin deze 
brochure en in de officiële prijslijst van de BMW X6.

Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst van de BMW X6.



De BMW X6 representeert een manier van leven. 
De  fascinerende Sports Activity Coupé staat  
zelfverzekerd op de weg en baart overal opzien. 
Zijn unieke concept, dat de eigenschappen van 
een sportieve coupé verenigt met de krachtige 
dynamiek van een BMW X model, breekt met  
alle  conventies en plaatst deze bijzondere BMW 
als  vanzelfsprekend  aan de automobiele top.

BREEKT 
MET CONVENTIES EN 

STEELT HARTEN.



EEN UITGESPROKEN
KARAKTER.



Atletische gestalte: de achterzijde van de BMW X6 weerspiegelt 
zijn extraverte en sportieve karakter. De horizontale lijnvoering 
onderstreept de indrukwekkende spoorbreedte – en brengt de 
dynamiek van de merktyperende L-vormige achterlichten met 
full-LED-technologie nog duidelijker tot uitdrukking.



Alles onder controle: dankzij de superieure handling en het dynamisch 
stabiele rijgedrag van de BMW X6 bent u als bestuurder voorbereid op 
elk traject, hoe uitdagend dit ook is. De krachtige 8-cilinder benzine- 
motor met BMW TwinPower Turbo technologie en de hieraan gekoppelde 
8-traps Steptronic Sport transmissie brengen de BMW X6 xDrive50i van-
uit stilstand in een verbluffende 4,8 seconden naar 100 km/h, en zorgen 
ervoor dat u een krachtmeting op het asfalt niet uit de weg hoeft te gaan.

ALTIJD IN 
VOOR EEN 

KRACHTMETING.
Evenzo dynamisch: de BMW S 1000 R. Met 121 kW (165 pk) vermogen 
en een maximum koppel van 114 Nm bij 9.250/min gaat deze machine 
eveneens zonder blikken of blozen iedere uitdaging aan. Ook het com-
promisloze design en de vooruitstrevende techniek dragen eraan bij 
dat de BMW S 1000 R steeds vooraan is te vinden.



HOOFDLETTER X.
LUXE MET EEN Het interieur van de BMW X6 is als voor u op maat gemaakt. Dankzij de hogere zitpositie 

hebt u het verkeer perfect in beeld. Exclusieve en met zorg verwerkte materialen dragen bij 
aan de coupé-achtige ambiance van het interieur, terwijl het elegante lijnenspel de cockpit  
harmonieus met de zitplaatsen achterin verbindt – en ook hier het coupé-karakter van de 
BMW X6 fijntjes tot uitdrukking brengt.



Waar u zich ook graag bevindt – de BMW X6 brengt u er. Zijn design:  
extravert. Zijn rijdynamiek: meeslepend. Wat hem onderscheidt,  
maakt hem zo onweerstaanbaar. Tijd om hem zelf te ontdekken,  
bijvoorbeeld tijdens een proefrit: de BMW X6. MAAR WEL PERFECT BIJ U.

PAST NIET IN EEN HOKJE. 



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

BMW EFFICIENT DYNAMICS: spelenderwijs het verbruik reduceren.

BMW CONNECTED DRIVE: Digital Services & bestuurdersassistentiesystemen.

ONDERSTEL: innovatieve systemen voor meer rijplezier.

VEILIGHEID: technologieën van het hoogste niveau.

 INNOVATIES
 EN TECHNIEK.



 BMW TwinPower Turbo motoren.
 Fascinerende prestaties met maximale efficiëntie.

De krachtige BMW TwinPower Turbo 8-cilinder benzinemotor in de BMW X6 xDrive50i combineert twee turbo’s met dubbele 
VANOS. Dankzij de High Precision Injection wordt iedere druppel brandstof uiterst efficiënt benut. Met deze 330 kW (450 pk) 
sterke motor accelereert de BMW X6 in een indrukwekkende 4,8 seconden van 0 naar 100 km/h. Tussen 2.000/min en 4.500/min 
is bovendien een maximum koppel van 650 Nm beschikbaar.
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BMW TWIN POWER TURBO 8-CILINDER BENZINEMOTOR IN DE BMW X6 xDRIVE50i.

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.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MINDER EMISSIE. MEER VERMOGEN.

╸BMW TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn benzinemotor met  
 225 kW (306 pk) en 400 Nm koppel
╸Acceleratie 0 – 100 km/h: 6,4 s; 
 topsnelheid: 240 km/h
╸Brandstofverbruik gemiddeld: 8,6 – 8,5 l/100 km
╸CO2-emissie gemiddeld: 200 – 198 g/km

╸BMW TwinPower Turbo 8-cilinder benzinemotor met  
 330 kW (450 pk) en 650 Nm koppel
╸Acceleratie 0 – 100 km/h: 4,8 s; 
 topsnelheid: 250 km/h
╸Brandstofverbruik gemiddeld: 9,7 l/100 km
╸CO2-emissie gemiddeld: 227 – 225 g/km

╸BMW TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn dieselmotor met  
 190 kW (258 pk) en 560 Nm koppel
╸Acceleratie 0 – 100 km/h: 6,7 s;  
 topsnelheid: 230 km/h
╸Brandstofverbruik gemiddeld: 6,0 l/100 km
╸CO2-emissie gemiddeld: 159 – 157 g/km

Krachtig en efficiënt – de BMW X6 xDrive50i met  
BMW TwinPower Turbo technologie.
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BMW X6 xDrive35i. BMW X6 xDrive30d.

BMW X6 xDrive50i.

╸BMW TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn dieselmotor met  
 230 kW (313 pk) en 630 Nm koppel
╸Acceleratie 0 – 100 km/h: 5,8 s; 
 topsnelheid: 240 km/h
╸Brandstofverbruik gemiddeld: 6,3 – 6,2 l/100 km
╸CO2-emissie gemiddeld: 165 – 163 g/km

BMW X6 xDrive40d.

Deze BMW M Performance TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn 
dieselmotor combineert directe common rail-inspuiting en een 
unieke drietraps turbodrukvulling met variabele turbinegeometrie. 
Meer informatie over de BMW X6 M50d vindt u op  
pagina 34 | 35.

BMW X6 M50d.

╸BMW M Performance TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn  
 dieselmotor met 280 kW (381 pk) en 740 Nm koppel
╸Acceleratie 0 – 100 km/h: 5,2 s;  
 topsnelheid: 250 km/h
╸Brandstofverbruik gemiddeld: 6,6 l/100 km
╸CO2-emissie gemiddeld: 174 g/km

De waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie 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 hierover vindt u achterin deze brochure 
en in de officiële prijslijst van de BMW X6.
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BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MINDER EMISSIE. MEER VERMOGEN.

www.bmw.nl/efficientdynamics

Minder gewicht dankzij een intelligente lichtgewicht constructie. Doordacht 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 
geschikte 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 

stabiliteit, 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 doordachte turbotechnologie. Ongeacht of  

het een dieselmotor of benzinemotor betreft, ongeacht het aantal cilinders:  
de krachtbronnen van het BMW EfficientDynamics motorengamma  

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  
standaard op iedere BMW en draagt er met een hele reeks innovatieve  

technologieën aan bij dat de efficiëntie steeds verder toeneemt.  
Middels aerodynamica- en motorefficiencymaatregelen, de toepassing  

van een lichtgewicht constructie, alsmede elektrische en hybride  
modellen is BMW erin geslaagd om de CO2-emissie van het model- 

programma 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-hoogspanningsaccu 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 combineert duurzame mobiliteit met uitstekende prestaties en dynamiek.

MEER KRACHT, MINDER DORST.

AUTO START STOP  
FUNCTIE
De Auto Start Stop functie schakelt de motor van de BMW bij korte  
stops, bijvoorbeeld voor een verkeerslicht of in de file, automatisch  
uit en voorkomt zo onnodig brandstofverbruik. 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.

De Brake Energy Regeneration laat de dynamo voornamelijk stroom 
genereren wanneer de bestuurder het gaspedaal loslaat of remt. De hierbij 
vrijkomende bewegingsenergie van de auto wordt omgezet in elektrische 
energie en opgeslagen in de accu van de BMW X6. De dynamo hoeft dus 
niet meer permanent te werken, wat betekent dat het brandstofverbruik 
daalt en dat bij accelereren het volle vermogen van de motor beschikbaar is 
voor de aandrijving. Helemaal in de lijn van BMW EfficientDynamics.

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 eens  
5 procent besparing wordt mogelijk met de aanvullende functies Coasting, anticipatie-assistent 
en ECO PRO Route (alleen in combinatie met BMW navigatiesysteem Professional).

ECO PRO MODUS

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 denkwijze onder de noemer BMW EfficientLightweight 
is een vast bestanddeel van BMW EfficientDynamics en de resultaten ervan ervaart u dan ook in 
iedere BMW.

BMW EFFICIENT LIGHTWEIGHT

De BMW X6 – 
Dynamisch en efficiënt. 
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BMW ConnectedDrive
Uw intelligente netwerk onderweg.

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

hoeften samenstellen – bijvoorbeeld 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 geïntegreerde  

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

systemen 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 een auto te rijden die 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.

www.bmw.nl/connecteddrive

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

De BMW X6. 
Verbonden met de hele wereld.

1 Voorwaarde voor gebruik is de uitrusting ConnectedDrive Services.
2 Voorwaarde voor gebruik is de uitrusting Remote Services.
3 De werking van het systeem kan in het donker en bij mist beperkt zijn.

4 De weergaven van het BMW Head-Up Display zijn met gepolariseerde zonnebrillen  
 beperkt zichtbaar. De weergegeven informatie is afhankelijk van de uitrusting van uw  
 BMW. Voor bepaalde weergaven is de aanschaf van andere extra-uitrustingen vereist.

DRIVING ASSISTANT PLUS
De uitrusting Driving Assistant Plus3 omvat naast Collision Warning 
en Lane Departure Warning ook Active Cruise Control met Stop & Go- 
functie, evenals de Traffic Jam Assistant, die tot een snelheid van  
60 km/h de snelheid, de afstand tot de voorligger en de besturing van  
uw BMW automatisch regelt en daarmee de rijveiligheid en het rij-
comfort verhoogt.

De optionele Personal Assistant Service1 legt met één druk op de knop  
contact met een medewerker van het BMW Callcenter. Die zoekt voor  
u bijvoorbeeld een bepaald restaurant, de dichtstbijzijnde geldautomaat of 
een nachtapotheek en stuurt de betreffende adresgegevens op verzoek 
direct door naar het navigatiesysteem van uw BMW.

Via de iPhone of de Apple Watch informeert BMW Connected de gebruiker dat de ideale,  
aanbevolen vertrektijd is aangebroken, zodat de volgende bestemming op het gewenste  
tijdstip kan worden bereikt. Het systeem berekent de voorgestelde vertrektijd afhankelijk  
van de actuele locatie en op basis van real time verkeersgegevens.1, 2

Het optionele full-colour BMW Head-Up Display4 projecteert relevante gegevens in het directe 
gezichtsveld van de bestuurder op de voorruit zodat die zich optimaal kan concentreren op de 
weg en het verkeer. Afhankelijk van de gekozen uitrusting kunnen bijvoorbeeld rijsnelheid, aanwij-
zingen van het navigatiesysteem, informatie van de Speed Limit Info (inclusief inhaalverboden)  
en de Check Control, alsmede entertainment- en communicatielijsten worden weergegeven.2

TIJD OM TE VERTREKKEN

BMW HEAD-UP DISPLAY

PERSONAL ASSISTANT SERVICE
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 Onderstel.
 De beste basis voor meer rijdynamiek.

De intelligente vierwielaandrijving xDrive van BMW biedt zelfs onder moeilijke rijomstandigheden maximale tractie. Met xDrive 
en de Dynamische Stabiliteits Controle (DSC) blijft uw BMW X6 stabiel in het spoor. Het systeem verdeelt de aandrijfkracht ra-
zendsnel en flexibel over voor- en achterwielen. Zo worden tractie, koersstabiliteit en rijveiligheid verenigd met de voor een 
BMW spreekwoordelijke wendbaarheid.

De adaptieve onderstelregeling Comfort omvat Dynamic Damper Control en luchtvering op de achteras, voor een maximum  
aan comfort. Wanneer tussentijds toch een iets sportiever karakter is gewenst, dan kunt u via de Driving Experience Control uit 
twee dynamischere programma’s kiezen.

Rijdynamiek van het hoogste niveau. Met de adaptieve onderstelregeling Dynamic is het dynamisch potentieel van uw 
BMW X6 nog meer te optimaliseren. Dynamic Performance Control en Dynamic Drive zorgen voor een uiterst sportieve rijdynamiek, 
die tot uiting komt in een neutraal stuurkarakter en minimale kantelbewegingen van de carrosserie in bochten. En dat zonder 
compromissen aan het rijcomfort.

De adaptieve onderstelregeling Professional biedt het beste van twee werelden. In dit pakket zijn de eigenschappen  
van de adaptieve onderstelregelingen Comfort en Dynamic verenigd. U profiteert van optimaal comfort en optimale dynamiek. 
Uiteraard kunt u de onderstelafstemming op elk moment via de Driving Experience Control aan uw wensen aanpassen.

De Dynamic Performance Control zorgt ervoor dat de aandrijfkracht in bochten optimaal wordt verdeeld over beide ach-
terwielen. Het wiel aan de buitenkant van de bocht krijgt meer aandrijfkoppel toebedeeld, waardoor tractie, wendbaarheid en 
stabiliteit aanmerkelijk worden verbeterd.

Het adaptieve M onderstel van het M Sportpakket brengt het dynamische potentieel van uw BMW X6 op een nog hoger 
niveau. De bij dit onderstel geïntegreerde Dynamic Damper Control en luchtvering op de achteras zijn afgestemd op een 
bijzonder dynamisch rijgedrag. Met de rijprogramma’s SPORT en SPORT+ kunt u kiezen voor een nogmaals sportievere 
onderstelafstemming.

Dynamische Stabiliteits Controle (DSC), meet conti-
nu de actuele rijtoestand en optimaliseert de spoorstabiliteit 
en tractie.

 Veiligheid.
 Optimale bescherming door de modernste BMW technologieën.

 Adaptieve bochtverlichting met variabele lichtverdeling 
inclusief hoekverlichting en BMW Selective Beam (antiverblin-
dings grootlichtassistent) met automatische, traploze schakeling 
tussen groot- en dimlicht. De beweegbare koplampen verlichten 
bochten optimaal, zodra u instuurt.



Bandenspanningsweergavesysteem: waarschuwt de be-
stuurder bij drukverlies in een band. Daartoe worden door middel 
van sensoren de luchtdruk en de luchttemperatuur gemeten.

 Passagierskooi: vergroot bij een crash de passieve vei-
ligheid dankzij de functionele, robuuste structuur met speciale 
langs- en dwarsverbindingen en gedefinieerde kreukelzones.



Hill Descent Control (HDC) is een afdalingsremregeling 
van de xDrive modellen, die er bij activering voor zorgt dat de 
BMW X6 zelfs steile afdalingen automatisch en veilig volbrengt – 
zonder dat de bestuurder hoeft te remmen.

 Active Protection is de preventieve inzittendenbescherming 
van BMW. In kritieke situaties worden maatregelen genomen om 
het letselrisico bij een eventueel ongeval te reduceren. Een kritieke 
situatie is bijvoorbeeld een door u geïnitieerde noodremactie of 
sterk onder- of overstuur van uw auto. Door maximaal te vertragen 
kan uw BMW X6 in sommige verkeerssituaties bovendien au-
tomatisch tot stilstand worden gebracht.



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



UW BMW X6.
UITRUSTINGSMOGELIJKHEDEN: BMW Design Pure Extravagance en M Sport-
pakket, BMW X6 M50d, BMW Individual, uitrustings-highlights, wielen en banden en 
originele BMW accessoires.

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

TECHNISCHE GEGEVENS: gewicht, motor, krachtoverbrenging, rijprestaties, ver-
bruik en emissie, wielen en banden en afmetingen.

BMW SERVICE: het exclusieve aanbod voor BMW rijders.
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 De BMW X6 xDrive30d in de optionele carrosseriekleur Atlaszeder metallic en 
met optionele lichtmetalen BMW wielen in Y-spaak styling 595, 9 J x 19 inch met bandenmaat 
255/50 R 19 (standaard voor BMW X6 xDrive50i).

 BMW X6.

01

02

Uw BMW X6

Het BMW navigatiesysteem Professional met Touch Control Display (uitrustingsafhankelijk),  
de BMW radio Professional en het BMW luidsprekersysteem Stereo met 6 luidsprekers zorgen 
voor entertainment tijdens iedere rit.

[ 01 | 03 ] [ 02 ]

04 05

03

De sportieve ambiance van het interieur wordt nog eens versterkt door de lederen bekle-
ding Dakota in Korallrot en de optionele sportstoelen.

Lichtmetalen BMW wielen in Y-spaak styling 594, 9 J x 19 inch met bandenmaat 
255/50 R 19 (standaard voor BMW X6 xDrive35i, BMW X6 xDrive30d en BMW X6 xDrive40d).

[ 04 ] [ 05 ]

Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.
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Bijzonder elegant: de tweekleurige bekleding van de Exklusivleder-uitrusting Nappa 
met uitgebreide omvang, hier in Cognac/Schwarz met bruin contraststiksel.

 DESIGN PURE EXTRAVAGANCE.

De uitrusting van Exterior Design Pure Extravagance: 

BMW nierengrille met specifieke spijlen in Cerium Grey en omlijsting  
in Cerium Grey 
voorbumper met specifieke designelementen in Cerium Grey  
en bodembescherming in roestvaststaal
LED-mistlampen
20-inch lichtmetalen BMW wielen in V-spaak styling 597 met bredere 
achterbanden (vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden) 
spiegelkappen in Cerium Grey (gegalvaniseerd)
Air Breather met sierelement in Cerium Grey 
omlijsting zijruiten en raamschachtafdekking in Cerium Grey,  
met B- en C-stijl, spiegeldriehoek en spiegelvoet in hoogglans zwart 
optische bodembescherming achter in roestvaststaal
sierlijst bagageklep in Cerium Grey 
autosleutel met toetsen en applicatie in Perlglanz Chrom

De uitrusting van Interior Design Pure Extravagance: 

aluminium dorpellijsten, voor verlicht en met opschrift BMW 
bekleding in Exklusivleder Nappa Elfenbeinweiß/Schwarz (Bicolor)  
met uitgebreide omvang en contraststiksel in Grau, of in Exklusivleder 
Nappa Cognac/Schwarz (Bicolor) met uitgebreide omvang en  
contraststiksel in Braun
autosleutel met toetsen en applicatie in Perlglanz Chrom 
interieurlijsten in edelhoutuitvoering Amerikanische Eiche  
(voor Elfenbeinweiß/Schwarz) of in edelhoutuitvoering Fineline Stripe  
(voor Cognac/Schwarz), of
interieurlijsten in edelhoutuitvoering Fineline Pur met structuur,  
in edelhoutuitvoering Pappel Maser, in Aluminium Feinschliff,  
of BMW Individual interieurlijsten
dashboard bekleed met leder Walknappa Schwarz, met contraststiksel  
in Grau (voor Elfenbeinweiß/Schwarz), of met contraststiksel in Braun  
(voor Cognac/Schwarz)
bovenste deel portierbekleding in leder Walknappa Schwarz met  
contraststiksel in Grau (voor Elfenbeinweiß/Schwarz) of in leder Walknappa 
Schwarz met contraststiksel in Braun (voor Cognac/Schwarz)

01 02

Uw BMW X6

Exterior Design Pure Extravagance is naar believen te combineren met de 
Interior Designs Pure Extravagance, leder Dakota alsmede andere wielen. 
Aanbevolen uitrusting bij Exterior Design Pure Extravagance: dakrailings in 
hoogglans zwart.

Sportiviteit in een exclusieve ambiance – de BMW typerende nadruk op de bestuurder 
en het met leder beklede multifunctionele sportstuur met geïntegreerde schakel-paddles 
zorgen voor optimale controle.

[ 01 ] [ 02 ]

Interior Design Pure Extravagance is separaat leverbaar (alleen in combinatie 
met comfortstoelen) en kan ook worden gecombineerd met het M Sportpakket 
en de uitrustingen van de BMW Individual Collection (zie pagina 36 | 37). 
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De BMW X6 met Design Pure Extravagance in de optionele metallic carrosserie-
kleur Sophistograu Brillanteffekt en met optionele 20-inch lichtmetalen BMW wielen  
in sterspaak styling 491, uitgevoerd in hoogglans zwart, met bredere achterbanden.

De geborstelde en geanodiseerde aluminium treeplanken in Cerium Grey vestigen bijzonder 
markante accenten en bieden een comfortabele instap. 

07

0805

 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting

Bij Exklusivleder Nappa in de kleurstelling Cognac/Schwarz is het onderste deel van het 
dashboard uitgevoerd in de kleur Cognac, waarbij de interieurlijsten in edelhoutuitvoering Fineline 
Stripe een harmonieus op het hoogwaardige leder afgestemd accent vormen.

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

Lichtmetalen BMW wielen in V-spaak styling 597 met bredere achterbanden, voor 
10 J x 20 inch met bandenmaat 275/40 R 20, achter 11 J x 20 inch met bandenmaat 315/35 R 20.

[ 03 | 06 ]

[ 04 ]

[ 05 ]

[ 07 ]

[ 08 ]

Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.
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Met leder bekleed multifunctioneel M stuur, stuurwielrand in leder Walknappa Schwarz 
met extra profilering voor de duimen.

 M SPORTPAKKET.

De interieuruitrusting van het M Sportpakket:

M dorpellijsten en M voetsteun
sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier
bekleding in Alcantara/ledercombinatie Anthrazit met M logo  
in de bies (vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
met leder bekleed multifunctioneel M stuur met schakel-paddles
BMW Individual hemelbekleding Anthrazit
BMW Individual hemelbekleding Alcantara
interieurlijsten in Aluminium Hexagon (het M Sportpakket is ook  
te combineren met andere interieurlijsten, vraag uw BMW dealer  
naar de mogelijkheden)
autosleutel met exclusief M detail

De exterieuruitrusting van het M Sportpakket:

M Aerodynamicapakket met specifieke voorbumper, dorpelverbreders en 
wielkuiplijsten in carrosseriekleur en achterbumper in carrosseriekleur met 
diffusorinzet in Dark Shadow metallic
19-inch lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 623 M met bredere 
achterbanden
20-inch lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 469 M met bredere 
achterbanden
21-inch lichtmetalen M wielen in sterspaak styling 599 M met bredere 
achterbanden en noodloopeigenschappen (vraag uw BMW dealer naar de 
andere mogelijkheden)
adaptief M onderstel
adaptieve onderstelregeling Dynamic
BMW Individual hoogglans Shadow Line
BMW Individual Exterior Line zijdeglans aluminium 
M logo op de flanken
buitenspiegelkappen in carrosseriekleur
uitlaateindpijpen in Glanzchrom in kenmerkend M Sportpakket design
exclusieve carrosseriekleur Carbonschwarz metallic (het M Sportpakket is 
ook te combineren met andere carrosseriekleuren, vraag uw BMW dealer 
naar de mogelijkheden)
Air Breather in hoogglans zwart

Uw BMW X6

Het M Sportpakket kan ook worden gecombineerd met de uitrustingen van de  
BMW Individual Collection (zie pagina 36 | 37).

Elegante, elektrisch verstelbare sportstoelen met memory-functie en bekleding in  
alcantara-ledercombinatie Anthrazit, inclusief M kleurenschema, verwerkt in de biezen, bieden 
optimale ondersteuning in bochten voor bestuurder en voorpassagier.

[ 01 ] [ 02 ]

Het M Sportpakket kan ook worden gecombineerd met het Interior Design 
Pure Extravagance (zie pagina 30 | 31).

01 02































 De BMW X6 met M Sportpakket in de optionele metallic carrosseriekleur  
Flamencorot Brillanteffekt en met optionele 20-inch lichtmetalen M wielen in dubbelspaak 
styling 599 M, uitgevoerd in Silber, met bredere achterbanden.

Lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 469 M met bredere achterbanden, voor 
10 J x 20 inch met bandenmaat 275/40 R 20, achter 11 J x 20 inch met bandenmaat 315/35 
R 20. Als optie leverbaar.

 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting

            De BMW Individual hemelbekleding in Anthrazit verleent het interieur een buiten- 
gewone ambiance.

De kenmerkende M dorpellijst met M logo vormt bij het instappen een aanwijzing voor 
het rijplezier dat u te wachten staat in de BMW X6 met M Sportpakket.

20-inch lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 469 M, uitgevoerd in Jetblack, 
met bredere achterbanden, voor 10 J x 20 inch met bandenmaat 275/40 R 20, achter 11 J x 
20 inch met bandenmaat 315/35 R 20.

[ 03 | 06 ]

[ 04 ]

[ 05 ]

[ 07 ]

[ 08 ]

Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.
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INCLUSIEF M GENEN.
BMW X6 M50d. De BMW X6 M50d koppelt een innovatieve aandrijving en perfect afgestemde onder-
steltechniek aan een buitengewoon design en verbluffende functionaliteit. Zo ontstaat een auto die fas-
cineert met pure dynamiek, hoogstaand comfort en praktische eigenschappen voor dagelijks gebruik. De 
BMW M Performance TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn dieselmotor met drietraps turbodrukvulling en 
directe common rail-injectie combineert een indrukwekkend vermogen met bliksemsnelle respons en 
niet aflatende trekkracht. De sprint van 0 naar 100 km/h legt de 280 kW (381 pk) sterke BMW X6 M50d 
in slechts 5,2 seconden af, bij een efficiënt gemiddeld verbruik van 6,6 liter per 100 km en  een geringe 
CO2-emissie van 174 g/km. Het adaptieve M onderstel en de  Dynamic Damper Control zorgen ervoor dat 
de BMW X6 M50d nog sterker op sportiviteit is gericht – zodat u kunt genieten van bijzonder precieze 
 handling-eigenschappen en maximale wendbaarheid.

DE BMW X6 M50d.

Herkenningspunt. De krachtige typeaanduiding X6 M50d in donker chroom.

Interieur. Het met leder beklede M stuur en een instrumentencombinatie met aanduiding X6 M50d zijn stan-
daard. Een fraaie optie is het hier afgebeelde multifunctionele instrumentenpaneel, met verschillende weergaven.
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 BMW Individual
 Exclusiviteit op maat.

De BMW X6. Inspired by BMW Individual.

BMW rijden getuigt al van een bijzonder karakter. Wie bovendien de 
 eigen persoonlijkheid in zijn BMW wil laten weerspiegelen, ontdekt  
bij BMW Individual daartoe nagenoeg onbeperkte mogelijkheden. 

Alles wat BMW Individual aan uitrusting heeft te bieden, is hoogst 
 exclusief en tot in details afgestemd op het desbetreffende model. De 
lakkwaliteiten fascineren door hun glans, lichtbreking of matte effect. 
Het minutieus geselecteerde leder is uniek in kleurstelling, omvang  
en afwerking met contrasttinten en stiknaden. De interieurlijsten onder-
scheiden zich door het sublieme edelhout, de perfecte pianolak of de 
fijnste ledersoort.

Maar het aanbod kan nog persoonlijker, met door uzelf geopperde 
 ideeën over stijl en detaillering. In puur en meesterlijk handwerk zet 
BMW Individual uw gedachten om in elementen die tot dan toe alleen  
in fantasie bestonden.

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

Uw BMW X6

BMW Individual uitgebreide lederuitrusting Merino Feinnarbe 
Taupe met perforatie, alsmede biezen en stiksel in contrastkleur.

BMW Individual uitgebreide lederuitrusting Merino Feinnarbe Taupe, met leder bekleed dashboard, interi-
eurlijsten in edelhoutuitvoering Sen Hellbraun en met leder bekleed stuur met houtapplicatie.

BMW Individual carrosseriekleur Pyritbraun metallic en 20-inch 
lichtmetalen BMW Individual wielen in V-spaak styling 551 I.
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Glazen schuif-kanteldak, elektrisch bediend, zorgt voor 
een reguleerbare luchtdoorstroming en een aangenaam licht 
en fris interieur. De geïntegreerde winddeflector voorkomt 
hinderlijk windgeruis.

UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.
Uw BMW X6

[ 01 ] 

Trekhaak met elektrisch onder de bumper zwenkbare 
kogelkop en aanhangerstabiliteitscontrole. Het toelaatbaar 
aanhangergewicht bedraagt maximaal 3.500 kg.

[ 02 ] 

De aluminium treeplank heeft een geborsteld en ge-
anodiseerd oppervlak. Niet alleen comfortabel bij het instap-
pen, maar ook een markante toevoeging aan het exterieur.  
Hier afgebeeld in Cerium Grey.

[ 03 ] 

Met leder bekleed multifunctioneel M stuur, stuurwielrand 
in leder Walknappa Schwarz met extra profilering voor de duimen.
[ 04 ] 

De adaptieve LED-koplampen bieden een sterk op 
daglicht gelijkende lichtkleur en passen de lichtverdeling auto-
matisch aan rijsnelheid en stuuruitslag aan.

[ 05 ] 

De Soft-Close-Automatic trekt de portieren zacht in 
het slot.
[ 06 ] 

Met het met leder beklede, multifunctionele sportstuur 
inclusief schakel-paddles kunt u schakelen of andere functies 
bedienen zonder een hand van het stuur te hoeven nemen.

[ 07 ] 

Aanbevolen uitrusting bij Design Pure Extravagance: 
dakrailings in hoogglans zwart.
[ 08 ] 

Met leder bekleed BMW Individual stuur, multifunctio-
neel, in sportstuur-design, met houtapplicatie, passend bij 
de BMW Individual interieurlijsten.

[ 09 ] 

01 05

02

06 08

04

03

07 09

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

10 17

11 14 18

13

12 15

19

16

Met leder bekleed dashboard van BMW Individual 
(XT1), bovenste deel in leder Walknappa en onderste deel in 
leder Merino Feinnarbe in de gekozen bekledingskleur.

[ 10 ] 

Driving Assistant Plus biedt de modernste waarschu-
wings- en aanrijdingspreventiefuncties en assisteert in kritieke 
en monotone verkeerssituaties.

[ 11 ] 

Met het Multifunctionele Info Display kunt u via de 
 Driving Experience Control weergaven kiezen die kleurig en 
grafisch zijn aangepast aan het rijprogramma en zijn specifieke 
kenmerken.

[ 12 ] 

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

[ 14 ] 

De iDrive Touch Controller (bestanddeel van navigatiesys-
teem Professional) maakt de intuïtieve bediening van vele auto-
functies mogelijk, onder andere via het geïntegreerde touchpad.

[ 15 ] 

Voor de transmissiehendel en in de middenarmsteun 
achterin bevinden zich bekerhouders; bovendien zijn alle 
portieren voorzien van een flessenhouder.

[ 16 ] 

Exclusieve keramische applicaties in het interieur, voor de 
transmissiehendel, iDrive Controller en bedieningsknoppen van 
audio en airconditioning.

[ 17 ] 

Het Bang & Olufsen High End Surround Sound System 
biedt voortreffelijke akoestiek, fraaie uitlichting en een uit-
schuifbare centerspeaker.

[ 18 ] 

Automatische airconditioning met 4 zones, inclusief een 
extra bedieningsconsole achterin – voor een individuele automa-
tische temperatuurregeling.

[ 19 ] 

Het full-colour BMW Head-Up Display projecteert  
belangrijke rijgegevens in het directe gezichtsveld van de  
bestuurder op de voorruit. De weergegeven informatie is  
afhankelijk van de gekozen extra-uitrusting.

[ 13 ] 
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De achteruitrijcamera toont het gebied achter de BMW 
op het Control Display. Interactieve koerslijnen en obstakel-
markeringen ondersteunen de bestuurder bij het manoeuvreren.

UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.
Uw BMW X6

[ 01 ] 

De nieuwe generatie van de Park Assistant ondersteunt 
de bestuurder optimaal – door bij het inparkeren het schakelen, 
sturen, gasgeven en remmen over te nemen.

[ 02 ] 

De uitrusting Entertainment System Professional ach-
terin biedt met twee onafhankelijke kleurenschermen optimaal 
entertainment op de zitplaatsen achterin de BMW.

[ 03 ] 

Real Time Traffic Information (RTTI) registreert en  
toont de actuele verkeerssituatie op snelwegen, provinciale 
wegen en in de stad – bijzonder nauwkeurig en nagenoeg  
in real-time.

[ 05 ] 

BMW Night Vision met Dynamic Light Spot maakt 
personen en grotere dieren in het donker al van veraf herkenbaar.
[ 06 ] 

De Speed Limit Info inclusief weergave van inhaal-
verboden toont de ter plaatse geldende maximumsnelheid 
alsmede van kracht zijnde inhaalverboden.

[ 07 ] 

De xDrive status toont relevante informatie voor offroad-
ritten. Stijging, daling en dwarshelling worden weergegeven, 
zowel numeriek als grafisch.

[ 08 ] 

            BMW navigatiesysteem Professional. Inclusief (onder 
meer) hoge-resolutie 10,2-inch touch-kleurenscherm met 
split-screenfunctie, navigatie met satellietbeelden, anticipatie-
assistent en ECO PRO Route. Tevens inbegrepen: DVD-speler, 
harde schijf (20 GB) en spraaksturing voor navigatiefuncties. 
Hier afgebeeld i.c.m. de uitrusting ConnectedDrive Services.

[ 09 ] 

01 02

03

04

06

05

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

[ 04 ] 

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

07

08

09

10

11 15

12

18

16

14

13

17

De actieve stoelventilatie voorin zorgt in de zomer  
voor een koele en aangename stoeltemperatuur en daarmee 
voor merkbaar meer comfort.

[ 10 ] 

Comfort Access voor het ont- en vergrendelen van por-
tieren en bagageklep zonder de sleutel in de hand te hoeven 
nemen. Ook kan de bagageklep zonder aanraking worden 
geopend en gesloten met een voetbeweging onder de ach-
terbumper (niet i.c.m. Exterior Design Pure Extravagance).

[ 11 ] 

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

[ 12 ] 

De sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier 
bieden optimale ondersteuning en zijn op vele manieren 
elektrisch instelbaar.

[ 13 ] 

Het opbergpakket omvat tal van slimme oplossingen, 
waarmee u zowel grotere als kleinere bagage kunt vastzetten 
en opbergen.

[ 14 ] 

4+1-zitsconcept met optisch effect van twee  
individueel gevormde zitplaatsen achterin, verleent een  
sportief coupé-karakter en biedt toch plek aan in totaal  
vijf passagiers.

[ 15 ] 

Met de ski- en snowboardtas Pro blijft achterin altijd  
nog plek voor twee personen.
[ 16 ] 

Kneepads aan de middenconsole voor bestuurder  
en voorpassagier bieden aangename ondersteuning voor  
de benen – vooral in snel genomen bochten.

Het lichtpakket met zijn vele LED-lichtbronnen  
en selecteerbare lichtkleuren vergroot het comfort binnen  
en buiten de BMW X6.

[ 17 ] 

[ 18 ] 
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Lichtmetalen BMW wielen in Y-spaak styling 594, 
9 J x 19 inch met bandenmaat 255/50 R 19 (standaard voor 
BMW X6 xDrive35i, BMW X6 xDrive30d en BMW X6 xDrive40d).

 WIELEN EN BANDEN.
Uw BMW X6

[ 01 ] 

Lichtmetalen BMW wielen in Y-spaak styling 595, 
9 J x 19 inch met bandenmaat 255/50 R 19 (standaard voor 
BMW X6 xDrive50i).

[ 02 ] 

Lichtmetalen BMW wielen in sterspaak styling 491 
met bredere achterbanden, uitgevoerd in hoogglans zwart, 
voor 10 J x 20 inch met bandenmaat 275/40 R 20, achter  
11 J x 20 inch met bandenmaat 315/35 R 20.

[ 04 ] 

Lichtmetalen BMW wielen in sterspaak styling 490,  
BMW EfficientDynamics, 9 J x 19 inch met bandenmaat 
255/50 R 19.

[ 05 ] 

           Lichtmetalen wielen in dubbelspaak styling 599 M, 
uitgevoerd in Bicolor Orbitgrau matt, aan de buitenkant hoog-
glans gepolijst, met bredere achterbanden en noodloopeigen-
schappen, voor 10 J x 21 inch met bandenmaat 285/35 R 21, 
achter 11,5 J x 21 inch met bandenmaat 325/30 R 21.

[ 07 ] 

Lichtmetalen BMW M Performance wielen in Y-spaak 
styling 375, uitgevoerd in Bicolor Ferricgrey, hoogglans gepo-
lijst, met M Performance opschrift en bredere achterbanden, 
voor 10 J x 21 inch met bandenmaat 285/35 R 21, achter 
11,5 J x 21 inch met bandenmaat 325/30 R 21.

[ 08 ] 

01 04

070502

06

03

Lichtmetalen BMW wielen in Y-spaak styling 451 met 
bredere achterbanden, voor 10 J x 20 inch met bandenmaat 
275/40 R 20, achter 11 J x 20 inch met bandenmaat 
315/35 R 20.

Lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 623 M 
met bredere achterbanden, voor 9 J x 19 inch met banden-
maat 255/50 R 19, achter 9 J x 19 inch met bandenmaat 
285/45 R 19. 

[ 03 ] [ 09 ] Lichtmetalen BMW Individual wielen in V-spaak styling 
551 I, met bredere achterbanden, voor 10 J x 20 inch met 
bandenmaat 275/40 R 20, achter 11 J x 20 inch met banden-
maat 315/35 R 20.

[ 06 ] 

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

08

09

 ORIGINELE BMW ACCESSOIRES.

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

01 05

07

06

02 03

04

Fietshouder voor het vervoeren van twee fietsen  
(max. 60 kg). Veilige montage op de trekhaak. Neerklapbaar 
voor eenvoudige toegang tot de bagageruimte.

[ 01 ] 

Ski- en snowboardtas Luxury voor het veilig en schoon 
vervoeren van vier paar ski’s of drie snowboards in het interieur 
van de BMW X6. Dankzij de wieltjes en de uitvoering in leder 
even comfortabel als hoogwaardig.

[ 02 ] 

Het sleuteletui in hoogwaardig zwart leder met exclusieve 
pal van roestvrijstaal beschermt de sleutel van uw BMW X6 tegen 
krassen, vuil en per ongeluk indrukken.

[ 03 ] 

De perfect passende BMW allweather automatten met 
hoge rand en inserts van roestvrijstaal combineren robuustheid 
met fraai design. Ze beschermen de voetenruimte tegen modder, 
vocht en slijtage.

[ 04 ] 

Snap-in adapter Connect Universal. Een adapter voor 
alle compatible telefoons met micro-USB-aansluiting. De 
adapter zorgt naast het opladen ook voor een verbeterde ont-
vangst en een veilige bevestiging.

[ 07 ] 

BMW Junior Seat groep 1. Stoeltje, in Schwarz/Anthra-
zit, voor kinderen van ca. 12 maanden tot 4 jaar (ca. 9 – 18 kg), 
te bevestigen op de ISOFIX-base (separaat te bestellen). Met 
airpads voor extra bescherming bij een zijdelingse aanrijding.

[ 05 ] 

Lichtmetalen BMW M Performance wielen in dubbel-
spaak styling 310 M, uitgevoerd in Bicolor Ferricgrey, hoogglans 
gepolijst, met M logo en bredere achterbanden, voor 10 J x 21 
inch met bandenmaat 285/35 R 21, achter 11,5 J x 21 inch met 
bandenmaat 325/30 R 21. 

[ 06 ] 
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 EXTERIEUR.

Uni 300 Alpinweiß Metallic A52 SpacegrauUni 668 Schwarz Metallic 416 Carbonschwarz1

Metallic 475 Black Sapphire Metallic A83 Glaciersilber Metallic C06 Flamencorot Brillanteffekt Metallic C07 Sparkling Storm Brillanteffekt

Metallic A96 Mineralweiß Metallic A90 Sophistograu BrillanteffektMetallic C2P Atlaszeder

1 Deze carrosseriekleur is exclusief voor het M Sportpakket en de BMW X6 M50d. Naar wens zijn het M Sportpakket en de BMW X6 M50d ook te combineren met andere kleuren.  
 Raadpleeg voor alle mogelijke combinaties uw BMW dealer of de officiële prijslijst van de BMW X6.

BMW INDIVIDUAL

 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting

BMW Individual X01 Perlsilber metallic BMW Individual X03 Rubinschwarz metallic BMW Individual S34 Azuritschwarz metallicBMW Individual X13 Pyritbraun metallic

[ BMW Configurator ] Alvast een voorproefje? U kunt uw eigen BMW X6, 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 X6. 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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 INTERIEUR.

Leder Dakota LCCY Canberrabeige 
met interieurkleur Canberrabeige


BEKLEDINGSKLEUREN

BMW INDIVIDUAL BEKLEDINGSKLEUREN

Leder Dakota LCSW Schwarz 
met interieurkleur Schwarz


Leder Dakota LCB8 Terra 
met interieurkleur Schwarz
 Leder Dakota LCD1 Korallrot  

met interieurkleur Schwarz


Leder Dakota LCEW Elfenbeinweiß 
met interieurkleur Schwarz
 Leder Dakota LCRI Cognac 

met interieurkleur Schwarz


BMW Individual leder Merino Feinnarbe  
ZAP3 Criollobraun


BMW Individual leder Merino Feinnarbe  
ZAP5 Amarobraun


BMW Individual leder Merino Feinnarbe  
ZAFU Rauchweiß
 BMW Individual leder Merino Feinnarbe  

ZAN3 Taupe
 BMW Individual leder Merino Feinnarbe  

ZAML Muskat


Alcantara-ledercombinatie 
GMAT Anthrazit met interieurkleur Schwarz


Exklusivleder Nappa, uitgebreid, NAEN Bicolor 
Elfenbeinweiß/Schwarz met interieurkleur Schwarz
 Exklusivleder Nappa, uitgebreid, NARQ Bicolor 

Cognac/Schwarz met interieurkleur Schwarz


 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting

BMW Individual interieurlijsten  
XE7 Pianolack Schwarz


INTERIEURLIJSTEN

INTERIEURKLEUREN

4CV Edelhoutuitvoering Amerikanische  
Eiche


4D0 Edelhoutuitvoering Fineline Stripe BMW Individual interieurlijsten  
XEW edel houtuitvoering Sen Hellbraun


4DY Oxidsilber dunkel mat

4AC Edelhoutuitvoering Pappel Maser

4B9 Aluminium Feinschliff 4MR Aluminium Hexagon BMW Individual interieurlijsten  
4WC edelhoutuitvoering Esche Vulcano Braun


BMW Individual hemelbekleding  
775 Anthrazit


BMW Individual hemelbekleding  
XD5 alcantara Rauchweiß


BMW Individual hemelbekleding  
776 alcantara Anthrazit


BMW Individual hemelbekleding  
XD5 alcantara Scotch dunkel


Schwarz Canberrabeige

BMW INDIVIDUAL  
INTERIEURLIJSTEN

BMW INDIVIDUAL HEMELBEKLEDING

4DD Edelhoutuitvoering Fineline Pur met structuur
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Gewicht en inhoud 
Ledig gewicht1 kg 2100 2245 2140 2180 2260

Toelaatbaar totaalgewicht kg 2740 2885 2780 2820 2900 

Laadvermogen kg 715 715 715 715 715

Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd kg 750 750 750 750 750

Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek van 12 % / 8 % kg 3500/3500 3500/3500 3500/3500 3500/3500 3500/3500

Inhoud bagageruimte l 550–1525 550–1525 550–1525 550–1525 550–1525

Motor2, 3

Cilinders/kleppen per cilinder 6/4 8/4 6/4 6/4 6/4

Cilinderinhoud cm3 2979 4395 2993 2993 2993

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

225 (306)/
5800–6400

330 (450)/
5500–6000

190 (258)/
4000

230 (313)/
4400

280 (381)/
4000–4400

Max. koppel/toerental Nm/1/min 400/ 
1200–5000

650/ 
2000–4500

560/ 
1500–3000

630 
1500–2500

740 
2000–3000

Krachtoverbrenging
Aandrijfwijze voor- en achterwielen voor- en achterwielen voor- en achterwielen voor- en achterwielen voor- en achterwielen

Standaardtransmissie 8-traps  
Steptronic Sport

8-traps  
Steptronic Sport

8-traps  
Steptronic Sport

8-traps  
Steptronic Sport

8-traps  
Steptronic Sport

Rijprestaties2

Topsnelheid km/h 240 2504 230 240 2504

Acceleratie 0 – 100 km/h s 6,4 4,8 6,7 5,8 5,2

Verbruik en emissie2, 3

Verbruik binnen bebouwde kom l/100 km 11,4–11,3 13,1–13,0 6,8–6,7 7,1–7,0 7,2

Verbruik buiten bebouwde kom l/100 km 7,0–6,9 7,8–7,7 5,6–5,5 5,8–5,7 6,3

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

CO2-emissie gemiddeld g/km 200–198 227–225 159–157 165–163 174

Tankinhoud, ca. l 85 85 85 85 85

Wielen en banden
Bandenmaat 255/50 R 19 W 255/50 R 19 W 255/50 R 19 W 255/50 R 19 W 255/50/285/45 R 19 W

Wielmaat 9 J x 19 9 J x 19 9 J x 19 9 J x 19 9/10 J x 19

Materiaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal
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Alle afmetingen in de technische tekeningen in millimeter. 

1 Fabrieksopgave. De RDW-gewichten liggen 100 kg lager. Ledig gewicht geldt voor auto’s in standaard- 
 uitvoering. Extra-uitrustingen en accessoires kunnen dit gewicht verhogen.
2 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.  
 De hier vermelde waarden voor vermogen, rijprestaties en verbruik gelden bij gebruik van een brandstof- 
 kwaliteit van RON 98. Alle dieselmotoren zijn afgestemd op het gebruik van zwavelvrije dieselbrandstof.

3 Alle motoren voldoen 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 brandstof- 
 verbruik 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 X6.
4 Elektronisch begrensd.



 HET BMW SERVICE CONCEPT.
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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 informatie-apparatuur. Uw BMW 
weet bovendien zelf of hij toe is aan onderhoud – en ook wanneer. Vaste service-
intervallen behoren daarmee tot het verleden. Het intelligente onderhoudssysteem 
Condition Based Service (CBS) analyseert de werkelijke servicebehoefte 
van de auto. Het meet de toestand van belangrijke slijtagedelen en bedrijfsvloei-
stoffen en controleert de tijd- en kilometerstandafhankelijke service-omvang. 

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

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

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

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

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

BMW Financial Services. Als lease- 
en financieringsmaatschappij van het 
huis biedt BMW Financial Services u 
aantrekkelijke mogelijkheden op het 
 gebied van leasing, financiering en ver-
zekering. Hiermee kunt u de financiële 
aspecten van het rijplezier optimaal op 
uw persoonlijke wensen afstemmen. En 
door de exclusieve samenwerking met 
de BMW dealerorganisatie kan BMW 
Financial Services u niet alleen interes-
sante tarieven bieden, maar vooral ook 
gunstige voorwaarden. Meer informatie 
vindt u op  
www.bmwfinancialservices.nl.

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

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

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

BMW Welt. Dit is het unieke centrum 
in München waarin u het merk BMW 
met alle zintuigen kunt beleven. De we-
reld van BMW verbindt op succesvolle 
wijze techniek, design en innovatie met 
lifestyle, dynamiek en cultuur. Ook het 
gastronomische aanbod met restaurants,

bistro en coffeebar is veelzijdig, evenals 
de shops. Het architectonisch onmis-
kenbare en futuristische bouwwerk is 
op het dak voorzien van een 800 kW 
krachtig zonnepaneel. Raadpleeg voor 
meer informatie uw BMW dealer of 
www.bmw-welt.com/en.

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

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

DUURZAAMHEID  
EN RECYCLING  
VOLGENS
BMW GROUP.

BMW Group is in 2015 wederom opgenomen in de 
Dow Jones Sustainability Index World en Europe, en 
geldt daarmee als een van de meest duurzame on-
dernemingen binnen de auto-industrie. Duurzaam 
 ondernemen is voor BMW een belangrijk facet van de 
ondernemingsstrategie: van de ontwikkeling van ver-
bruikreducerende en alternatieve automobielconcep-
ten via milieusparende productiemethoden tot een 
innovatief recyclingproces. Onze ontwikkelingsfilosofie 
BMW EfficientDynamics biedt duidelijke voordelen 
voor de BMW rijder en het milieu. Zo werd de CO2-
emissie binnen het Europese modellenprogramma van 
BMW Group sinds 1995 met meer dan 35 % geredu-
ceerd. Maar onze doelstelling gaat nog verder: wij wil-
len het verbruik van bijvoorbeeld water en energie bij 
de productie van onze automobielen nog verder terug-
dringen. Voor onze fabrieken hebben we innovatieve 
kringloopsystemen ontwikkeld om water zoveel moge-
lijk te kunnen hergebruiken. Onze motorenfabriek Steyr 
produceert zelfs al sinds 2007 geheel afvalwatervrij. Zo 
wordt een belangrijke natuurlijke hulpbron ontzien. Uw 
BMW zelf is bovendien bestanddeel van een omvang-
rijk recyclingconcept. Iedere BMW wordt zodanig ge-
bouwd 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 uitvoerings- 
configuraties 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.
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BMW maakt 
rijden geweldig


