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Rij nu al standaard met de technologieën van morgen.  
BMW EfficientDynamics is de verzamelnaam voor vele innovatieve oplossingen. Van het design via motoren en 
aandrijving tot het onderstel. Alle maatregelen zijn gericht op steeds verdere verlaging van verbruik en emissie. 
Vanzelfsprekend bij BMW, zonder daarbij ook maar iets aan rijplezier in te leveren. En vaak zelfs met een aanzienlijke 
vermogenswinst. Met hybride technologie en volledig elektrische modellen is BMW op weg naar het uiteindelijke doel: 
emissievrije mobiliteit.

Minder gewicht. Met aluminium voor de 
wielophanging en de motoren. Zo accelereert de 
auto beter, gaat stabieler door de bocht en komt 
eerder tot stilstand.

Minder luchtweerstand. Het unieke Air  
Curtain verlaagt het verbruik bij hogere snelheden. 
Geregelde luchtkleppen of lamellen verkorten de 
opwarmperiode en verbeteren de aerodynamica  
als de motor geen maximale koeling nodig heeft.

Minder rolweerstand door speciale banden met 
lagere rolweerstand.

Minder verbruik. Auto Start Stop schakelt 
de motor bij stilstand in de file of voor een rood 
verkeerslicht automatisch uit. Bij het intrappen van 
de koppeling – of het loslaten van de rem bij een 
automaat – start de motor direct.

ECO PRO ondersteunt een zo zuinig mogelijke 
rijstijl door de meest gunstige aansturing van alle 
energieverbruikers. In het display is de toegenomen 
actieradius door de brandstofbesparing direct 
afleesbaar. De schakelindicator adviseert daarbij de 
meest brandstof efficiënte versnelling.

Minder brandstof. BMW TwinPower Turbo 
technologie zorgt samen met High Precision 
Injection of Common Rail technologie voor een 
ongekend hoog rendement.

Minder energie. Optimale benutting van 
beschikbare energie met elektrisch aangedreven 
nevenaggregaten. Zo vraagt Electric Power 
Steering alleen energie bij daadwerkelijke  
stuurmanoeuvres.

Meer vermogen. De intelligente aansturing van 
de dynamo (Brake Energy Regeneration) is erop 
gericht om alleen tijdens uitrollen en remmen 
stroom op te wekken. Bij acceleratie is het volle 
motorvermogen beschikbaar.

BMW i. Onder dit submerk is een geheel nieuwe generatie automobielen in ontwikkeling. BMW i 
is een omvangrijk concept voor duurzame en toekomstgerichte mobiliteit. Het staat voor visionaire 
elektrische auto’s en mobiliteitsdiensten, inspirerend design en voor een nieuwe opvatting van het 
begrip premium, dat sterk wordt bepaald door duurzaamheid. En BMW i overtuigt met innovatieve 
auto’s: met de volledig elektrische BMW i3 als consequent duurzaam vormgegeven emissievrije 
auto voor de stedelijke gebieden en de BMW i8 die de prestaties van een sportwagen levert met het 
verbruik van een kleine stadsauto.

In 1999 werd de Dow Jones Sustainability World Index 
gelanceerd als eerste, mondiale benchmark voor duurzaamheid. 
Sinds de oprichting is BMW Group elk jaar voor de belang- 
hebbende lijst geselecteerd.

BMW i.

Emergency Call BMW Teleservices
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De unieke link tussen bestuurder, auto en de rest van de wereld.  
BMW ConnectedDrive staat voor innovatieve technologieën die uw rijplezier aanzienlijk kunnen verhogen.  
BMW ConnectedDrive biedt verschillende diensten en rij-assistentiesystemen gericht op gemak,  
infotainment en veiligheid. 

Uw BMW is standaard uitgerust met vier geavanceerde BMW 
ConnectedDrive diensten: 

Emergency Call. Hiermee neemt u in geval van nood of een onveilige 
situatie met één druk op de knop contact op met het BMW Callcenter. Zij 
waarschuwen voor u de dichtstbijzijnde hulpdiensten en geven onder andere 
de locatie, letselindicatie en voertuigdetails door. Bij activering van een of 
meerdere airbags brengt de BMW zelf automatisch een verbinding tot stand.

BMW Teleservices. Middels deze standaard service wordt de 
onderhoudsbehoefte van uw BMW bijgehouden en indien nodig naar uw 
Service Partner gestuurd. Benodigd onderhoud wordt tijdig gemeld en 
eventuele onderdelen kunnen direct worden besteld. Op deze wijze kan 
onderhoud snel worden uitgevoerd en blijft uw BMW altijd in topconditie. 
Ook neemt u met Teleservices vanuit de auto eenvoudig contact op met de 
pechhulpdienst en geeft de auto via Battery Guard een waarschuwing als de 
spanning van de accu te laag wordt.

ConnectedDrive Services. Onderdeel van deze dienst is BMW Online, 
waarmee u beschikt over nieuws, weer en e-mail, online locaties zoeken en 
stuurt u eenvoudig adresgegevens van bestemmingen en berichten naar 
uw BMW. Daarnaast beschikt u ook over BMW Apps, waarmee diverse 
smartphone apps in uw iDrive systeem worden geïntegreerd. Deze dienst 
vormt de basis van de aanvullende BMW ConnectedDrive diensten, en is 
benodigd om onderstaande diensten te kunnen bestellen.

Remote Services. Met de Remote Services en de BMW Connected app 
kunt u onder andere uw BMW op afstand vergrendelen en ontgrendelen, de 
verlichting bedienen en de claxon en klimaatregeling in werking stellen via uw 
smartphone. Bovendien kunt u de locatie van uw BMW laten weergeven en 
stuurt u eenvoudig adresgegevens vanaf uw smartphone naar uw BMW.

De volgende BMW ConnectedDrive diensten zijn  
optioneel verkrijgbaar:

Real Time Traffic Information. Geavanceerde, nauwkeurige en actuele 
verkeersinformatie. Details over de locatie en duur van de vertragingen zijn 

vrijwel in real time beschikbaar in uw BMW. Naast snelwegen worden ook 
N-wegen en doorgaande wegen in de stad meegenomen bij de meldingen. Bij 
grote vertraging worden automatisch logische alternatieve routes voorgesteld.

Personal Assistant Service. Met één druk op de knop en 24/7 beschikking 
over een Personal Assistant in uw BMW. Deze helpt u met al uw vragen; 
of u nu een hotel wilt reserveren, of een leuk restaurant, de dichtstbijzijnde 
geldautomaat of een parkeerplaats zoekt. De medewerkers in het BMW 
Callcenter zijn u graag van dienst. Zij sturen een adres desgewenst direct naar 
het navigatiesysteem van uw BMW. Zonder kosten en in heel Europa.

Online Entertainment. Via de in uw auto ingebouwde simkaart heeft u met 
deze dienst online toegang tot een database met vele miljoenen nummers. 
Zo vindt u altijd de muziek waar u zin in heeft. Werkt in Nederland en zonder 
extra kosten in veel andere Europese landen. Met eenvoudige zoekfunctie, 
opslag van muziek op de harde schijf van uw BMW en door een redactie 
samengestelde afspeellijsten. Het abonnement is ook op andere apparaten 
zoals smartphone en PC te gebruiken.

Hoe werkt het? Uw BMW is standaard uitgerust met alle 
communicatietechnologie om BMW ConnectedDrive diensten  
te kunnen gebruiken. Het enige wat u hoeft te doen is te kiezen welke diensten 
u graag in uw BMW wilt gebruiken.
Informatie over prijzen, beschikbaarheid en looptijden vindt u in deze prijslijst.
 
Meer weten? Vraag uw dealer over de mogelijkheden van BMW 
ConnectedDrive en 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 Klantenservice, op werkdagen van  
8:00 – 22:00 uur en op zaterdag en zondag van 10:00 – 22:00 uur op  
nummer 0800-0992234 (gratis). De algemene voorwaarden over de 
standaard BMW ConnectedDrive uitrusting vindt u op  
www.bmw.nl/connecteddrive-voorwaarden.
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Leveringsprogramma BMW X6

Optiecode 2LW (std) / 22P / 22Y / 2L4 / 
2L6 / 2LS / 2PW / 2T2 / 2TW / 
2TZ / 2V0 / 2V9 

Bandenmaat 19 inch - 255/50 R19 (runflat)
20 inch - 275/40 R20 I 315/35 R20 
(runflat)

21 inch - 285/35 R21 I 325/30 R21 
(runflat)

BMW type

X6 xDrive30d  automaat 183 7,0 F -
X6 xDrive40d  automaat 183 7,0 F -
X6 M50d  automaat 205 7,8 G -

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Prijslijst ingaande 1 januari 2019. Versienummer 1.

 Diesel
BMW X6 xDrive30d F 107.552,- 106.337,- 60.004,- 33.732,- 12.601,- 6 / 3,0 190 (258) / 560 183
BMW X6 xDrive40d F 113.404,- 112.189,- 64.840,- 33.732,- 13.616,- 6 / 3,0 230 (313) / 630 183
BMW X6 M50d G 150.939,- 149.724,- 86.453,- 45.116,- 18.155,- 6 / 3,0 280 (381) / 740 205

xDrive =  vierwielaandrijving

* bij standaard wielen en banden, raadpleeg ook de Wielkeuze en CO2 tabel

**Consumentenadviesprijs is prijs inclusief:
Registratiekosten € 49,10 (btw vrij)
Recyclingbijdrage € 37,50- (incl. 21% btw)
Kosten rijklaar maken € 1.215,- (incl. 21% btw)
Deze kosten omvatten het in- en uitwendig schoonmaken, binnenlandse transportkosten, kentekenplaten, nul-beurt, Life- 
Hammer, lampenset, motorolieset en een volle tank brandstof. Consumentenprijzen en kosten rijklaar maken zijn adviesprijzen.

Wielkeuze en CO2-emissie BMW X6

Extra
 BPM

 
heffing €

Co
2 -em

issie

Energielabel
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iddeld 

verbruik 
(l/100km
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Exterieur
-  Chrome Line Exterieur, buitenspiegeldelen en B en C-zuilen in hoogglans zwart 

Sierlijsten rond de zijrruiten uitgevoerd in chroom
 

-  BMW Individual hoogglans Shadow Line 
Sierlijsten rond de zijruiten, buitenspiegeldelen en B en C-zuilen in hoogglans zwart



- Buitenspiegels in carrosseriekleur met geïntegreerde clignoteurs; onderzijde spiegelhuis uitgevoerd in mat zwart   

-  Air Breathers Zorgen voor optimale luchtgeleiding rond de wielkasten.   

- Grille voorzijde met verchroomde omlijsting en spijlen uitgevoerd in mat zwart 

- Grille voorzijde met verchroomde omlijsting en spijlen uitgevoerd in mat zilver  

-  Uitlaatpijpen links en rechts: enkelvoudig, trapezium met een diameter van +/- 80 x 135 / 180 mm  
en uitgevoerd in chroom (voor de M50d uitgevoerd in zwart chroom)

  

- Kunststof beschermdelen in voor- en achterbumper in RVS-design  

Lichtmetalen wielen en banden BMW X6
- Wielslotbouten   

- Runflat banden   

- 19 inch lichtmetalen wielen Y-spaak (styling 594)  

- 19 inch M lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 623 M) 

Interieur
- Lederen bekleding ‘Dakota’  

- Alcantara / leder combinatie bekleding in Anthrazit | Schwarz 

- Interieurlijsten Oxidsilber dunkel mat  

- Interieurlijsten Aluminium Hexagon 

- Velours vloermatten afgestemd op de kleurkeuze voor het interieur   

- Dorpellijsten met aluminium afdekking en opschrift bij de voorportieren (‘BMW’)  

- M Dorpellijsten met aluminium afdekking met opschrift bij de voorportieren (‘X6M’ of ‘M50d’) 

- Laaddrempel bij de bagageruimte met RVS inleg   

- Vijf zitplaatsen   

- Vijf hoofdsteunen (voor de voorstoelen actieve hoofdsteunen)   

- Armsteun tussen de voorstoelen met opbergruimte   

- In drie delen neerklapbare achterbank (40:20:40)   

- Neerklapbare armsteun in de achterbank met twee geintegreerde bekerhouders   

- Sportstoelen 

-  Elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugen voor de bestuurdersstoel en electrisch verstelbare stuurkolom met Easy Entry functie. 

- Elektrisch verwarmde voorstoelen 

- Kneepad aan de zijkant van de middenconsole voorin   

- Multifunctioneel sportstuurwiel in leder met bediening voor o.a. audio en telefoon  

- Multifunctioneel M sportstuurwiel in leder met schakelpaddles en bediening voor o.a. audio en telefoon 

- Mechanisch verstelbare stuurkolom   

-  Automatische 2-zone airconditioning. Met links en rechts gescheiden individuele regeling van temperatuur en luchtstroom   

- Warmtewerend veiligheidsglas; groen getint   

- Microfilter en actief koolstoffilter voor het interieur   
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Functionaliteit interieur en exterieur
- Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM)   

- Centrale vergrendeling met bediening in de voorportieren   

- Elektrisch bedienbare portierramen voor en achter   

-  Elektrisch op afstand te bedienen achterklep   

-  Soft Close Automatic 
   Automatisch zacht en geruisloos sluiten van de portieren.



- Twee afstandsbedieningen met geïntegreerde sleutel en Keyless Engine Start   

-  Opslag van persoonlijk profiel in de afstandsbedieningen voor diverse voorkeuren, zoals eigen stoel- en radioinstellingen   

-  Automatisch dimmende binnenspiegel 
Voorkomt verblinding door achteropkomend verkeer en laagstaande zon

  

- Elektrisch verwarmde en verstelbare buitenspiegels   

- Opbergvakken in de portieren, middenconsole, en onder de bodem van de bagageruimte   

- Bekerhouders; twee voor en twee achter   

- 12V aansluitingen; één in de middenconsole voor en één in de bagageruimte   

- Verlichting in de bagageruimte   

- Afdekking voor de bagageruimte; opvouwbaar   

- Bevestigingsogen in de bagageruimte   

- Rokersuitvoering   

- Gereedschapset   

Optiepakketten
- M Sportpakket 

Passieve veiligheid
-  Crash sensor 

Ontgrendelt de portieren bij een ongeval, schakelt de binnenverlichting en alarmlichten in en ontkoppelt de stroomvoorziening.
  

-  Emergency Call 
Dit systeem verzendt bij een ongeval waarbij een of meer airbags/gordelslotspanners worden geactiveerd, automatisch een noodoproep en 
geeft gedetailleerde gegevens -zoals de positie van de auto en informatie over het letselrisico voor de inzittenden- door aan het BMW Callcenter 
via een in de auto geïntegreerde SIM-kaart. Het BMW Callcenter licht de dichtstbijzijnde hulpcentrale in en onderhoudt telefonisch contact 
met de inzittenden tot de hulpdienst ter plekke aanwezig is. De noodoproep kan ook handmatig worden verzonden, bijvoorbeeld om andere 
verkeersdeelnemers te helpen.

  

- Driepunts veiligheidsgordels (twee voorin en drie voor de tweede zitrij)   

- ISOFIX bevestigingssysteem voor kinderzitjes op de buitenste zitplaatsen achterin   

- Airbags voor bestuurder en voorpassagier   

- Hoofdairbags voor de inzittenden voor en op de tweede zitrij   

- Zijairbags voor bestuurder en voorpassagier   

-  Flankbescherming  
Extra versterkte zijconstructie van de auto ter bescherming van de inzittenden bij een zijdelingse aanrijding.
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Actieve veiligheid
-  Antilock Braking System (ABS) met geïntegreerde remassistent 

Bevordert de bestuurbaarheid en verkleint de remweg van de auto bij een noodremactie.
  

-  Cornering Brake Control (CBC)  
Helpt de auto te stabiliseren bij het remmen in een bocht.

  

-  Dynamische remlichten 
Remlichten knipperen bij noodremactie. Vervolgens blijven bij stilstand de remlichten branden en worden ook de alarmlichten geactiveerd.

  

-  Dynamic Stability Control (DSC) met aanvullende functionaliteit 
Optimaliseert de stabiliteit van de auto onder alle rijomstandigheden alsmede de tractie bij wegrijden en accelereren.  
Daarnaast optimaliseert DSC de remmenwerking door deze te laten anticiperen op de rijomstandigheden. 

  

-  |Dynamic Traction Control (DTC) 
Optimaliseert de tractie van de wielen op elk wegdek voor een nog sportievere rijstijl of een betere aandrijving in uitdagende rijsituaties.

  

-  Bandenspanningsweergavesysteem 
Elektronisch bandenspanningscontrolesysteem dat de bandenspanning weergeeft in het Control Display  
en waarschuwt bij een daling van de bandenspanning van 20% of meer.

  

- Kindersloten op de achterste portieren   

Technologie: aandrijving en overbrenging
- BMW TwinPower Turbo technologie   

-  Automatische 8-traps Steptronic sporttransmissie met schakelpaddles aan het stuurwiel en Auto Hold functie   

- xDrive   

Verdeelt de aandrijfkrachten variabel over de voor- en achterwielen afhankelijk van de rijsituatie en het wegdek.
- Driving Experience Control met ECO PRO Modus   

Maakt het mogelijk de aandrijvings-, onderstel- en dempingskarakteristiek in te stellen in de rijprogramma’s ‘Comfort’, ‘Sport’ en ‘ECO PRO’.
In ECO PRO Modus zijn alle boordsystemen erop gericht een zo laag mogelijk brandstofverbruik te realiseren.

- Coasting functie (enkel actief in ECO PRO Modus)   

Realiseert een lager verbruik doordat de motor wordt ontkoppeld van de transmissie zodat de auto kan uitrollen bij snelheden tussen 50 km/h en 
160 km/h. Zodra er gas wordt gegeven of wordt geremd worden motor en transmissie weer gekoppeld.

- Route Ahead Assistant 

Realiseert een lager verbruik en verhoogt het rijcomfort doordat de schakelmomenten van de transmissie worden gekozen m.b.v. informatie van het 
navigatiesysteem en de clignoteurs.

- Hill Descent Control   

Handhaaft een door u ingestelde snelheid bij afdalingen bij snelheden tussen 6 km/h en 25 km/h
- Auto Start Stop functie   

Zet de motor automatisch af wanneer de auto tot stilstand komt en u het rempedaal ingedrukt houdt. Zodra u het rempedaal loslaat wordt de motor 
weer gestart.

Technologie: onderstel
- Adaptief M onderstel 

Extra sportief afgestelde Dynamic Damper Control en luchtvering achter.
- M Servotronic 

Stemt de mate van stuurbekrachtiging elektronisch op de rijsnelheid af en zorgt zo voor optimaal stuurgedrag bij elke snelheid. 
In te stellen in ‘comfort’en ‘sport’ modus.
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- Servotronic  

Stemt de mate van stuurbekrachtiging elektronisch op de rijsnelheid af en zorgt zo voor optimaal stuurgedrag bij elke snelheid.
- Performance Control   

Verdeelt de aandrijfkracht traploos over het linker- en rechterachterwiel voor betere koersvastheid en stabiliteit.
- Geventileerde remschijven voor en achter (met slijtagesensoren en indicator)   

- Double wishbone voorwielophanging   

- Integral achterwielophanging   

- Parkeerrem met Auto Hold functie   

Technologie: bestuurdersassistentiesystemen
- Park Distance Control (PDC) achter  

Geeft de afstand tot een obstakel achter de auto visueel (in het Control Display) en akoestisch weer.
- Park Distance Control (PDC) voor en achter 

Geeft de afstand tot een obstakel voor of achter de auto visueel (in het Control Display) en akoestisch weer.
- Cruise Control met remfunctie   

Dankzij de remfunctie wordt de door u ingestelde snelheid ook bij afdalingen aangehouden.
- Driving Assistant   

Assistentiesysteem dat gebruik maakt van een camera waarmee de wegbelijning kan worden gelezen en voertuigen en personen kunnen worden 
herkend. Zo wordt de bestuurder gewaarschuwd bij een dreigende frontale aanrijding en grijpt het systeem zonodig in door de remmen te pre-
conditioneren of zelfs volledig automatisch een remingreep te verrichten. Tevens wordt de bestuurder gewaarschuwd bij het verlaten van de rijbaan 
zonder richting aan te geven.

Technologie: licht en zicht
- Xenon koplampen voor dimlicht en grootlicht  

- Adaptieve LED koplampen 

- Halogeen mistlampen voor  

- LED mistlampen voor 

- Achterlichten met LED-technologie   

- Grootlichtassistent 

Voorkomt dat tegenliggers verblind worden door het grootlicht automatisch traploos aan te passen aan de verkeerssituatie.
- Automatisch dimmende binnenspiegel en buitenspiegel aan bestuurderszijde 

Inclusief elektrisch inklapbare buitenspiegels en stoeprandfunctie (rechter buitenspiegel kantelt naar beneden bij achteruit rijden; praktisch bij 
inparkeren).

- Uitgebreid verlichtingspakket   

Bevat o.a. uitstaplichten voor en achter, verlichte deurvakken voor en achter en verlichting in de voetenruimte voorin.
- Welcome light en Follow-me-home verlichting   

Bij het ver- en ontgrendelen van de auto wordt/blijft de binnen- buitenverlichting voor een bepaalde duur inschakeld zodat u beter zicht heeft als u de 
auto nadert of van de auto wegloopt.

- Regen- en lichtsensor met geïntegreerde automatische lichtschakeling   

De automatische lichtschakeling schakelt bij slecht zicht het dimlicht in. Al naar gelang de neerslagintensiteit regelt de regensensor de intervaltijden 
van de ruitenwissers.

- Verwarmde voorruitsproeiers   

- Koplampsproeiers   
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Standaarduitrusting

Audio en navigatie
- AUX-in aansluiting in de middenconsole   

- USB aansluiting in de middenconsole voor memory stick of MP3-speler met interface voor bediening via de auto   

-  BMW Radio Professional met 4 x 25 W versterker, CD-speler (geschikt voor MP3), RDS en verkeersinformatievoorziening (TP)  

- Stereo speakersysteem met 6 luidsprekers  

- Navigatiesysteem Professional 

Met o.a. 10,25 inch Control Display, iDrive Touch Controller en 20 GB geheugen voor de opslag van bijvoorbeeld muziek.
- HiFi speakersysteem met digitale 205 W multikanaal versterker en 9 speakers 

Communicatie en rijdersinformatie
- Centraal op het dashboard geplaatst 6,5 inch Control Display met iDrive Controller  

- Centraal op het dashboard geplaatst 10,25 inch Control Display met iDrive Touch Controller 

- Multifunctioneel instrumentenpaneel   

Vier meters (snelheid, toerental, brandstof en olietemperatuur) en 9,2 inch Black Panel-display dat een veelvoud aan informatie toont.
- Bluetooth hands-free voorziening voor telefoneren en audiostreaming met USB interface  

- Uitgebreide bluetooth telefoonvoorbereiding 

Extra uitgebreide user interface voor de verbinding met uw smartphone, spraaksturing van o.a. diverse telefoon- en navigatiefuncties en 
telefoonhouder in middenarmsteun voorin, voor gebruik van de auto-antenne en oplaadmogelijkheid (snap-in adapter niet inbegrepen).

- Voorkeuzetoetsen   

Acht toetsen waar een iDrive functionaliteit aan toegekend kan worden. Bijvoorbeeld een vaak gebruikte bestemming voor het navigatiesysteem,  
uw favoriete radiostation, etc.

- xDrive Status   

Biedt relevante informatie voor off-road rijden in het informatiedisplay, zoals hellingshoek, stuuruitslag en koppelverdeling.
- Condition Based Service   

Onderhoudsbehoefte wordt bepaald a.d.h.v. de afgelegde afstand en diverse sensoren die permanent de conditie van de diverse slijtagedelen en 
vloeistoffen meten.

- Check Control   

Met een druk op de knop wordt een uitgebreide controle uitgevoerd met betrekking tot de staat van de auto, zoals olie- en koelvloeistofpeil en 
motortemperatuur.

- Geïntegreerde handleiding in de boordcomputer, te lezen/bekijken op het Control Display   

BMW ConnectedDrive
- BMW ConnectedDrive Services met BMW Online en BMW Apps 

Internetportaal met toegang tot e-mail, nieuws, weerbericht, Local Search en Send-to-Car. Faciliteert tevens de integratie van diverse Apple en 
Android smartphone apps (inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Europa).

- BMW TeleServices   

Autonoom systeem dat de gekozen BMW Servicepartner pro-actief informeert m.b.t. de specifieke onderhoudsbehoefte van de auto.  
Uw BMW Servicepartner neemt vervolgens contact met u op om een afspraak te maken voor een werkplaatsbezoek.
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ZH1 BMW High Executive
323 Soft Close Automatic  

Zorgt voor een zachte en geruisloze automatische sluiting van de portieren.
430 Automatisch dimmende binnenspiegel en buitenspiegel aan bestuurderszijde  

Inclusief elektrisch inklapbare buitenspiegels en automatische parkeerfunctie voor rechter buitenspiegel.
456 Comfortstoelen  

Met elektrische verstelling, actieve comfort hoofdsteunen, geheugen op beide voorzetels, zittinglengte-verstelling, leuningbreedte-verstelling, elektrisch 
verstelbaar stuurwiel met instaphulp.

488 Elektrisch verstelbare lendensteunen voor de voorstoelen  

494 Elektrisch verwarmde voorstoelen  

508 Park Distance Control (PDC) voor en achter  

552 Adaptieve LED koplampen  

Koplampen en mistlampen (5A1) met verhoogde lichtopbrengst door LED-techniek. Variabele lichtverdeling voor betere verlichting over een  grotere 
afstand en in bochten en korte-afstand bochtenverlichting tot een maximum snelheid van 35 km/u. Inclusief grootlichtassistent (5AC).

5A1 LED mistlampen voor  

5AC Grootlichtassistent  

Past het grootlicht automatisch aan afhankelijk van de verkeerssituatie en voorkomt zo dat tegenliggers verblindt worden.
609 Navigatiesysteem Professional  

- Bediening via iDrive Touch controller met 7 Direct Access-toetsen of Touch Screen Display. 
- Touch Screen Display (10,25 inch) met 1440 x 540 pixel resolutie. 
- Trippel tuner met RDS / TMC. 
- Pijl- en 3D kaartweergave met satellietbeelden. 
- Updaten van kaarten, en het uploaden van muziek mogelijk via USB-aansluiting.
- Drie jaar kosteloos updaten van de kaarten bij uw BMW dealer. 
- Geïntegreerde elektronische BMW handleiding en BMW onderhoudsboek. 
- Harde schijf met 20 GB geheugen voor de opslag van muziek. 
- Voice control voor navigatiefuncties. 
- Afspeelmogelijkheid voor video DVD. (alleen bij stilstand)

676 HiFi aktief luidsprekersysteem  

Omvat 9 luidsprekers en 205 watt vermogen.
6AK ConnectedDrive Services (BMW Online)  

BMW Online inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Europa. Bestaat o.a. uit: nieuws, weer, office, Local Search en Send-to-Car.
6NS Uitgebreide bluetooth telefoonvoorbereiding  

Inclusief bluetooth audio streaming (incl. aansluiting voor audio files op smartphone en audio cover weergave) en spraaksturing van o.a. diverse telefoon- 
en navigatiefuncties en telefoonhouder in middenarmsteun voor.

Netto catalogusprijs € 6.607,-
Consumentenprijs € 7.995,-
Uw voordeel € 2.642,-
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ZI1 BMW Innovation Pack
Alleen leverbaar i.c.m. High Executive (uitgezonderd M50d en M)

3AG Achteruitrijcamera   

5AG Lane Change Warning   

Waarschuwt voor verkeer in de dode hoek door een vibratie in het stuurwiel en een knipperend symbool in de buitenspiegel (actief vanaf 20 km/h).
5DL Surround View   

Brengt de omgeving van de auto in beeld (360°) m.b.v. diverse camera’s geïntegreerd in de zijspiegels, voorbumper en achterklep. Dit stelt de 
bestuurder in staat ook tegemoetkomend verkeer waar te nemen daar waar het zicht belemmerd is.

610 BMW Head-Up Display   

Projecteert belangrijke bestuurdersinformatie op de voorruit in full-colour, zoals rijsnelheid (optioneel navigatie aanwijzingen en 
snelheidsbeperkingen). Voor de BMW X6M extra functionaliteit zoals 3D weergave van kruisingen, toerental en schakelindicator.

8TH Speed Limit Info   

Weergave van snelheidslimieten en inhaalverboden in instrumentencluster en/of BMW Head-Up Display.

Netto catalogusprijs € 2.227,-
Consumentenprijs € 2.695,-
Uw voordeel € 1.061,-
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Wijzigingen en drukfouten voorbehouden
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BMW X6 Design Editions
7KG Design Edition Pure Extravagance exterieur - - -  

Alleen leverbaar i.c.m. High Executive. Niet leverbaar i.c.m. 337 / 3MB.

Uw voordeel 4.580,- 3.785,- 795,-

Bestaat uit de volgende uitrusting:
- 2L6 20 inch lichtmetalen wielen V-spaak (styling 597) *  

voor: 10 J x 20 / banden 275/40 R20, achter: 11 J x 20 / banden 315/35 R20 - 
Geen mogelijkheid voor het monteren van sneeuwkettingen

- 328 Aluminium treeplanken ingelegd met rubber anti slip strips  

- 5A1 LED mistlampen voor  

- Roestvrij stalen beschermingdelen in voor - en achterbumper  

-  Inlegdelen uitgevoerd in Cerium Grey voor de nieren, luchtinlaten in de voorbumper, air breather en 
achterklep

 

- Raamomlijsting en spiegelkappen uitgevoerd in Cerium Grey  

- Buitenspiegeldelen, B- en C-stijlen in hoogglans zwart  

- Aluminium Pure Extravagance instaplijsten (voor verlicht)  

Beschikbare lichtmetalen wielen voor Design Edition Pure Extravagance exterieur:
- 2L4 19 inch lichtmetalen wielen Y-spaak (styling 595) - - -  

9 J x 19 banden 255/50 R19
-  2T2 19 inch lichtmetalen wielen Sterspaak (styling 490 BMW EfficientDynamics)  

9 J x 19 banden 255/50 R19
- - -  

- 2LS 20 inch lichtmetalen wielen Y-spaak (styling 451) * - - -  

voor: 10 J x 20 / banden 275/40 R20, achter: 11 J x 20 / banden 315/35 R20 -  
Geen mogelijkheid voor het monteren van sneeuwkettingen

- 2L6 20 inch lichtmetalen wielen V-spaak (styling 597) * - - -  

voor: 10 J x 20 / banden 275/40 R20, achter: 11 J x 20 / banden 315/35 R20 -  
Geen mogelijkheid voor het monteren van sneeuwkettingen

-  2TZ 20 inch lichtmetalen wielen Sterspaak zwart hoogglans (styling 491) * 106,- 88,- 18,-  

voor: 10 J x 20 / banden 275/40 R20, achter: 11 J x 20 / banden 315/35 R20 -  
Geen mogelijkheid voor het monteren van sneeuwkettingen

*  Raadpleeg de tabel ‘Wielkeuze en CO2-emissie BMW X6’ i.v.m. verhoogde bpm-heffing ten 
gevolge van hogere CO2-emissie door bre Design Edition Pure Extravagance interieur dere banden

7KU Design Edition Pure Extravagance interieur Elfenbeinweiß / Schwarz - - -  

Alleen leverbaar i.c.m. High Executive met 456 - Comfortstoelen voor.

Uw voordeel 2.882,- 2.382,- 500,-
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BMW Design Editions

Bestaat uit de volgende uitrusting:
-  NAEN Exklusivleder ‘Nappa’ uitgebreid tweekleurig uitgevoerd in Elfenbeinweiß en Schwarz met 

contrasterend stiksel
 

- 4CV Interieurlijsten Edelhoutuitvoering Amerikanische Eichew  

-  Bovenzijde dashboard bekleed met ‘Nappa’ leder Schwarz met contrasterend stiksel  

-  Onderzijde dashboard bekleed met ‘Nappa’ leder Elfenbeinweiß met contrasterend stiksel  

-  Bovenzijde portieren bekleed met ‘Nappa’ leder Schwarz met contrasterend stiksel  

- Autosleutel met Perlglanz chroom inleg  

Beschikbare interieurlijsten voor Design Edition Pure Extravagance interieur Elfenbeinweiß / 
Schwarz:

- 4AC Interieurlijsten Edelhoutuitvoering Pappel Maser hell - - -  

- 4B9 Interieurlijsten Aluminium Feinschliff - - -  

- 4D0 Interieurlijsten Edelhoutuitvoering ‘Fineline’ Stripe - - -  

- 4DD Interieurlijsten Edelhoutuitvoering ‘Fineline Pur’. - - -  

-  4WC BMW Individual interieurlijsten Edelhoutuitvoering Esche Vulcano Braun 405,- 335,- 70,-  

- XE7 BMW Individual interieurlijsten Pianolak Schwarz 405,- 335,- 70,-  

-  XEW BMW Individual interieurlijsten Edelhoutuitvoering Sen Hellbraun 405,- 335,- 70,-  

7LA Design Edition Pure Extravagance interieur in Elfenbeinweiß / Schwarz i.c.m. 337 Design 
Edition M Sport

2.563,- 2.118,- 445,-   

Alleen leverbaar i.c.m. High Executive met 456 - Comfortstoelen voor.
Bestaat uit de volgende uitrusting:
-  NAEN Exlcusivleder ‘Nappa’ uitgebreid tweekleurig uitgevoerd in Elfenbeinweiß en Schwarz met 

contrasterend stiksel
 

-  Bovenzijde dashboard bekleed met ‘Nappa’ leder Schwarz met contrasterend stiksel  

-  Onderzijde dashboard bekleed met ‘Nappa’ leder Elfenbeinweiß met contrasterend stiksel  

-  Bovenzijde portieren bekleed met ‘Nappa’ leder Schwarz met contrasterend stiksel  

7KV Design Edition Pure Extravagance interieur Cognac / Schwarz - - -  

Alleen leverbaar i.c.m. High Executive met 456 - Comfortstoelen voor.

Uw voordeel 2.882,- 2.382,- 500,-

Bestaat uit de volgende uitrusting:
-  NARQ Exklusivleder ‘Nappa’ uitgebreid tweekleurig uitgevoerd in Cognac en Schwarz met 

contrasterend stiksel
 

- 4D0 Interieurlijsten Edelhoutuitvoering ‘Fineline Stripe’  

-  Bovenzijde dashboard bekleed met ‘Nappa’ leder Schwarz met contrasterend stiksel  

-  Onderzijde dashboard bekleed met ‘Nappa’ leder Cognac met contrasterend stiksel  

-  Bovenzijde portieren bekleed met ‘Nappa’ leder Schwarz met contrasterend stiksel  

- Autosleutel met Perlglanz chroom inleg  
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BMW Design Editions

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Beschikbare interieurlijsten voor Design Edition Pure Extravagance interieur Cognac / 
Schwarz:

- 4AC Interieurlijsten Edelhoutuitvoering Pappel Maser hell - - -  

- 4B9 Interieurlijsten Aluminium Feinschliff - - -  

- 4CV Interieurlijsten Edelhoutuitvoering Amerikanische Eiche - - -  

- 4DD Interieurlijsten Edelhoutuitvoering ‘Fineline Pur’. - - -  

-  4WC BMW Individual interieurlijsten Edelhoutuitvoering Esche Vulcano Braun 405,- 335,- 70,-  

- XE7 BMW Individual interieurlijsten Pianolak Schwarz 405,- 335,- 70,-  

-  XEW BMW Individual interieurlijsten Edelhoutuitvoering Sen Hellbraun 405,- 335,- 70,-  

7LB Design Edition Pure Extravagance interieur in Cognac / Schwarz i.c.m. 337 Design Edition 
M Sport

2.563,- 2.118,- 445,-   

Alleen leverbaar i.c.m. High Executive met 456 - Comfortstoelen voor.
Bestaat uit de volgende uitrusting:
-  NARQ Exklusivleder ‘Nappa’ uitgebreid tweekleurig uitgevoerd in Cognac en Schwarz met 

contrasterend stiksel
  

-  Bovenzijde dashboard bekleed met ‘Nappa’ leder Schwarz met contrasterend stiksel   

-  Onderzijde dashboard bekleed met ‘Nappa’ leder Cognac met contrasterend stiksel   

-  Bovenzijde portieren bekleed met ‘Nappa’ leder Schwarz met contrasterend stiksel   
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BMW Design Editions

BMW X6 Design Editions
337 Design Edition M Sport - - -  

Alleen leverbaar i.c.m. High Executive. Niet leverbaar i.c.m. 7KG / 7KU / 7KV / 7SZ / 328.
Indien u de comfortzetels wilt behouden dan optiecode 456 selecteren s.v.p.

Uw voordeel 4.697,-,- 3.882,- 815,-

Bestaat uit de volgende uitrusting:
- 2TW 19 inch lichtmetalen M wielen Dubbelspaak (styling 623 M) *

voor: 9 J x 19 / banden 255/50 R19, achter: 10 J x 19 / banden 285/45 R19 -  
Geen mogelijkheid voor het monteren van sneeuwkettingen

-  2VF Adaptief M onderstel: sportief afgestelde Dynamic Damper Control en luchtvering achter
- 459 Elektrisch verstelbare stoelen met geheugen
- 481 Sportstoelen voor
- 710 BMW M Sportstuur
- 715 M Aerodynamicapakket
- 760 BMW Individual hoogglans Shadow line
- 775 BMW Individual hemelbekleding in Anthrazit uitgevoerd
- 5A1 LED mistlampen voor
- Air Breathers in voorste wielkuipen in hoogglans zwart
- Opschrift “M” links en rechts op het voorste zijpaneel
- M instaplijsten
- M voetensteun bestuurder
- Uitlaatdemper verchroomd (8 cilinder styling)
- Autosleutel met inleg in M kleurstelling
Beschikbare lakkleuren voor Design Edition M Sport:
- 300 Alpinweiß - - -  

- 416 Carbonschwarz metallic 1.295,- 1.070,- 225,-  

- 475 Saphirschwarz metallic 1.295,- 1.070,- 225,-  

- A52 Spacegrau metallic 1.295,- 1.070,- 225,-  

- A96 Mineralweiß metallic 1.295,- 1.070,- 225,-  

- C06 Flamencorot Brillanteffekt metallic 1.295,- 1.070,- 225,-  

- S34 Azuritschwarz metallic 2.455,- 2.029,- 426,-  

- X01 Perlsilber metallic 2.455,- 2.029,- 426,-  

- X03 Rubinschwarz metallic 2.455,- 2.029,- 426,-  

- X13 Pyritbraun metallic 2.455,- 2.029,- 426,-  
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BMW Design Editions

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Beschikbare lichtmetalen wielen voor Design Edition M Sport:
- 2TW 19 inch lichtmetalen M wielen Dubbelspaak (styling 623 M) * - - -  

voor: 9 J x 19 / banden 255/50 R19, achter: 10 J x 19 / banden 285/45 R19 -  
Geen mogelijkheid voor het monteren van sneeuwkettingen

- 2PW 20 inch lichtmetalen M wielen Dubbelspaak (styling 469 M) * 1.580,- 1.306,- 274,-  

voor: 10 J x 20 / banden 275/40 R20, achter: 11 J x 20 / banden 315/35 R20 -  
Geen mogelijkheid voor het monteren van sneeuwkettingen

-  2TZ 20 inch lichtmetalen wielen Sterspaak zwart hoogglans (styling 491)* 1.580,- 1.306,- 274,-  

voor: 10 J x 20 / banden 275/40 R20, achter: 11 J x 20 / banden 315/35 R20 -  
Geen mogelijkheid voor het monteren van sneeuwkettingen

-  22P 20 inch lichtmetalen M wielen Dubbelspaak (styling 469 M) in Jet Black * 1.793,- 1.482,- 311,-  

voor: 10 J x 20 / banden 275/40 R20, achter: 11 J x 20 / banden 315/35 R20 -  
Geen mogelijkheid voor het monteren van sneeuwkettingen

-  2V0 20 inch BMW Individual lichtmetalen wielen V-spaak (styling 551 I)* 1.580,- 1.306,- 274,-  

voor: 10 J x 20 / banden 275/40 R20, achter: 11 J x 20 / banden 315/35 R20 -  
Geen mogelijkheid voor het monteren van sneeuwkettingen

-  22Y 21 inch M lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 599 M) in Orbitgrau * 2.776,- 2.294,- 482,-  

voor: 10 J x 21 / banden 285/35 R21, achter: 11 1/2 J x 21 / banden 325/30 R21 -  
Geen mogelijkheid voor het monteren van sneeuwkettingen

Alleen leverbaar i.c.m. 2VF - Adaptief M onderstel
*  Raadpleeg de tabel ‘Wielkeuze en CO2-emissie BMW X6’ i.v.m. verhoogde bpm-heffing ten 

gevolge van hogere CO2-emissie door bredere banden

Beschikbare interieurlijsten voor Design Edition M Sport:
- 4MR Interieurlijsten Aluminium Hexagon - - -  

- 4AC Interieurlijsten Edelhoutuitvoering Pappel Maser hell 213,- 176,- 37,-  

- 4B9 Interieurlijsten Aluminium Feinschliff - - -  

- 4CV Interieurlijsten Edelhoutuitvoering Amerikanische Eiche 213,- 176,- 37,-  

- - -
- 4D0 Interieurlijsten Edelhoutuitvoering ‘Fineline’ Stripe 213,- 176,- 37,-  

- - -
- 4DD Interieurlijsten ‘Fineline Pur’ 213,- 176,- 37,-  

- - -
-  4WC BMW Individual interieurlijsten Edelhoutuitvoering Esche Vulcano Braun 651,- 538,- 113,-  

405,- 335,- 70,-
- XE7 BMW Individual interieurlijsten Pianolak Schwarz 651,- 538,- 113,-  

405,- 335,- 70,-
-  XEW BMW Individual interieurlijsten Edelhoutuitvoering Sen Hellbraun 651,- 538,- 113,-  

405,- 335,- 70,-
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BMW Design Editions

Beschikbare hemelbekledingen voor Design Edition M Sport:
- 776 BMW Individual hemelbekleding in Alcantara Anthrazit 1.089,- 900,- 189,-  

-  XD5 BMW Individual hemelbekleding Alcantara in kleurstelling afgestemd op de gekozen bekleding 1.089,- 900,- 189,-  

Alleen leverbaar i.c.m. ZA - BMW Individual uitgebreid lederen bekleding Leder ‘Merino’
Beschikbare stoelen voor Design Edition M Sport:
- 456 Comfortstoelen voor 566,- 468,- 98,-  

Bekledingen exclusief leverbaar voor Design Edition M Sport:
- GMAT Alcantara / leder combinatie Anthrazit | Schwarz - - -  

Opties exclusief leverbaar voor Design Edition M Sport:
- 3DZ Levering zonder M-aanduiding op de flanken - - -  
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Opties af fabriek

BMW Exterieur
UNI Unilak   

300 - Alpinweiß - - -   

668 - Schwarz - - -  

MET Metallic lak 1.295,- 1.070,- 225,-   

416 - Carbonschwarz metallic (exclusief leverbaar i.c.m. 337 - Design Edition M Sport)   

475 - Saphirschwarz metallic   

A52 - Spacegrau metallic   

A83 - Glaciersilber  metallic (niet leverbaar voor de BMW X6 M50d)   

A90 - Sophistograu metallic  

A96 - Mineralweiß metallic   

C06 - Flamencorot Brillanteffekt metallic   

C07 - Sparkling Storm Brillanteffekt metallic  

C2P - Atlaszeder metallic  

320 Levering zonder typeaanduiding - - -   

Met uitzondering van ‘eDrive’ aanduiding op C-stijlen en achterklep.
328 Aluminium treeplanken 587,- 485,- 102,-  

Niet leverbaar i.c.m. 337 - Design Edition M Sport
3AA Dakdraagsysteem in mat zwart (twee langsdragers) 288,- 238,- 50,-   

Niet leverbaar i.c.m. 337 - Design Edition M Sport
3AT Dakdraagsysteem in aluminium zijdeglans (twee langsdragers) 374,- 309,- 65,-   

403 Elektrisch bediend glazen schuif-/kanteldak 1.335,- 1.103,- 232,-   

715 M Aerodynamicapakket - - -   

Alleen leverbaar i.c.m. 337 - Design Edition M Sport
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Opties af fabriek

Complete BMW lichtmetalen wielset achteraf gemonteerd, prijzen excl. montage

21 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak Ferricgrau (styling 215)  
voor: 10J x 21 banden 285/35 R21,  
achter: 11.5J x 21 banden 325/30 R21

4.690,- 3.876,- 814,-   

21 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak zwart hoogglans  
(styling 215)  
voor: 10J x 21 banden 285/35 R21,  
achter: 11.5J x 21 banden 325/30 R21

4.690,- 3.876,- 814,-   

21 inch lichtmetalen wielen Sterspaak Liquid Black (styling 128)  
voor: 10J x21 banden 285/35 R 21,  
achter 11.5J x 21 banden 325/30 R21

5.350,- 4.321,- 929,-   

21 inch BMW M Performance lichtmetalen wielen Y-spaak Bicolor (styling 375)  
voor: 10J x 21 banden 285/35 R21,  
achter 11.5J x 21 banden 325/30 R21

5.600,- 4.628,- 972,-   

21 inch BMW M Performance lichtmetalen wielen Dubbelspaak Bicolor (styling 310 M)  
voor: 10J x 21 banden 285/35 R21,  
achter 11.5J x 21 banden 325/30 R21

5.700,- 4.711,- 989,-   

21 inch BMW M Performance lichtmetalen wielen Dubbelspaak Bicolor (styling 599 M)  
voor: 10J x 21 banden 285/35 R21,  
achter 11.5J x 21 banden 325/30 R21

5.700,- 4.711,- 989,-   

styling 128 styling 375 styling 215 styling 215 Black styling 446styling 310 M

styling 599 Mstyling 450 styling 467 Mstyling 449 styling 491
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Opties af fabriek

Complete BMW winterwielset, prijzen excl. montage

18 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 446)  
8.5J x 18 banden 225/55 R18

2.100,- 1.736,- 364,-   

19 inch lichtmetalen wielen V-spaak (styling 450)  
9J x 19 banden 255/50 R19

2.768,- 2.288,- 480,-   

19 inch lichtmetalen wielen Sterspaak (styling 449)  
9J x 19 banden 255/50 R19

3.020,- 2.496,- 524,-   

19 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 467 M)  
9J x 19 banden 255/50 R19

3.104,- 2.565,- 539,-   

20 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 468 M)  
voor: 10J x 20 banden 275/40 R20,  
achter: 11J x 20 banden 315/35 R20

4.820,- 3.983,- 837,-   

BMW X6 Lichtmetalen wielen en banden
258 Banden met noodloopeigenschappen - - -   

2VB Bandenspanningsweergavesysteem - - -   

2PA Wielslotbouten - - -   

2LW 19 inch lichtmetalen wielen Y-spaak (styling 594) - - -  

9 J x 19 banden 255/50 R19
2L4 19 inch lichtmetalen wielen Y-spaak (styling 595) 534,- 441,- 93,-  

9 J x 19 banden 255/50 R19
2T2 19 inch lichtmetalen wielen Sterspaak (styling 490 BMW EfficientDynamics) 534,- 441,- 93,-  

9 J x 19 banden 255/50 R19 321,- 265,- 56,-
2TW 19 inch lichtmetalen M wielen Dubbelspaak (styling 623 M) * - - -   

voor: 9 J x 19 / banden 255/50 R19, achter: 10 J x 19 / banden  
285/45 R19 - Geen mogelijkheid voor het monteren van sneeuwkettingen

Alleen leverbaar i.c.m. 337 - Design Edition M Sport
22P 20 inch lichtmetalen M wielen Dubbelspaak (styling 469 M) in Jet Black * 1.793,- 1.482,- 311,-   

voor: 10 J x 20 / banden 275/40 R20, achter: 11 J x 20 / banden 315/35 R20 - Geen mogelijkheid voor 
het monteren van sneeuwkettingen

Alleen leverbaar i.c.m. 337 - Design Edition M Sport
2LS 20 inch lichtmetalen wielen Y-spaak (styling 451) * 1.921,- 1.588,- 333,-  

 voor: 10 J x 20 / banden 275/40 R20, achter: 11 J x 20 / banden 315/35 R20 - Geen mogelijkheid 
voor het monteren van sneeuwkettingen

1.709,- 1.412,- 297,-
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2TZ 20 inch lichtmetalen wielen Sterspaak zwart hoogglans  
(styling 491) *

2.028,- 1.676,- 352,-  

voor: 10 J x 20 / banden 275/40 R20, achter: 11 J x 20 / banden 315/35 R20 - Geen mogelijkheid voor 
het monteren van sneeuwkettingen

1.815,- 1.500,- 315,-

2PW 20 inch lichtmetalen M wielen Dubbelspaak (styling 469 M) * 1.580,- 1.306,- 274,-   

voor: 10 J x 20 / banden 275/40 R20, achter: 11 J x 20 / banden 315/35 R20 - Geen mogelijkheid voor 
het monteren van sneeuwkettingen

Alleen leverbaar i.c.m. 337 - Design Edition M Sport
2V9 20 inch M lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 468 M) * 1.580,- 1.306,- 274,- 

voor: 10 J x 20 / banden 275/40 R20, achter: 11 J x 20 / banden 315/35 R20 - Geen mogelijkheid voor 
het monteren van sneeuwkettingen

22Y 21 inch M lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 599 M) in Orbitgrau * 2.776,- 2.294,- 482,-   

voor: 10 J x 21 / banden 285/35 R21, achter: 11 1/2 J x 21 / banden 325/30 R21 - Geen mogelijkheid 
voor het monteren van sneeuwkettingen

Alleen leverbaar i.c.m. 337 - Design Edition M Sport en 2VF - Adaptief M onderstel
300 Reservewiel 160,- 132,- 28,-   

Maximum snelheid 80 km/h) 
*  Raadpleeg de tabel ‘Wielkeuze en CO2-emissie BMW X6’ i.v.m. verhoogde bpm-heffing ten 

gevolge van hogere CO2-emissie door bredere banden

styling 451 styling 490styling 468 M styling 491styling 469 M

styling 612 M styling 612 M
Black

styling 595 styling 623 Mstyling 594 styling 611 M

styling 469 M  
Jet Black
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Complete BMW lichtmetalen wielset achteraf gemonteerd, prijzen excl. montage

21 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak Ferricgrau (styling 215)  
voor: 10J x 21 banden 285/35 R21,  
achter: 11.5J x 21 banden 325/30 R21

4.690,- 3.876,- 814,-   

21 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak zwart hoogglans (styling 215)  
voor: 10J x 21 banden 285/35 R21,  
achter: 11.5J x 21 banden 325/30 R21

4.690,- 3.876,- 814,-   

21 inch lichtmetalen wielen Sterspaak Liquid Black (styling 128)  
voor: 10J x21 banden 285/35 R 21,  
achter 11.5J x 21 banden 325/30 R21

5.350,- 4.421,- 929,-   

21 inch BMW M Performance lichtmetalen wielen Y-spaak Bicolor (styling 375)  
voor: 10J x 21 banden 285/35 R21,  
achter 11.5J x 21 banden 325/30 R21

5.600,- 4.628,- 972,-   

21 inch BMW M Performance lichtmetalen wielen Dubbelspaak Bicolor (styling 310 M)  
voor: 10J x 21 banden 285/35 R21,  
achter 11.5J x 21 banden 325/30 R21

5.700,- 4.711,- 989,-   

21 inch BMW M Performance lichtmetalen wielen Dubbelspaak Bicolor (styling 599 M)  
voor: 10J x 21 banden 285/35 R21,  
achter 11.5J x 21 banden 325/30 R21

5.700,- 4.711,- 989,-   

Opties af fabriek

styling 128 styling 375 styling 215 styling 446styling 310 M

styling 599 Mstyling 450 styling 467 Mstyling 449 styling 491

styling 215 Black

Complete BMW winterwielset, prijzen excl. montage

19 inch lichtmetalen wielen V-spaak (styling 594)  
9J x 19 banden 255/50 R19

2.768,- 2.288,- 480,-   

19 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 623 M)  
9J x 19 banden 255/50 R19

3.440,- 2.843,- 597,-   

20 inch lichtmetalen wielen Sterspaak Bicolor (styling 491)  
voor: 10J x 20 banden 275/40 R20,  
achter: 11J x 20 banden 315/35 R20

4.320,- 3.570,- 750,-   
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BMW Interieur
GM Alcantara / leder combinatie - - -   

Alleen leverbaar i.c.m. 337 + 481en niet i.c.m. 4FF / 4UB / 456 / 7S5 / 7S6
GMAT - Alcantara / leder combinatie Anthrazit | Schwarz

LC Leder ‘Dakota’ - - -   

LCB8 - Leder ‘Dakota’ Terra | Schwarz   

LCCY - Leder ‘Dakota’ Canberrabeige | Canberrabeige   

LCD1 - Leder ‘Dakota’ Korallrot (alleen i.c.m. 456 / 481)   

LCEW - Leder ‘Dakota’ Elfenbeinweiß | Schwarz (niet leverbaar i.c.m. 456 / 4M5)   

LCRI - Leder ‘Dakota’ Cognac | Schwarz (niet leverbaar i.c.m. 456 / 4M5)   

LCSW - Leder ‘Dakota’ Schwarz | Schwarz   

NA Exklusivleder ‘Nappa’ uitgebreid - - -   

Alleen leverbaar i.c.m. 456 en BMW Interieurdesign (7KU / 7KV / 7LA / 7LB)
NAEN - Exklusivleder ‘Nappa’ uitgebreid tweekleurig uitgevoerd in Elfenbeinweiß en Schwarz met 
contrasterend stiksel

NARQ - Exklusivleder ‘Nappa’ uitgebreid tweekleurig uitgevoerd in Cognac en Schwarz met 
contrasterend stiksel

423 Velours vloermatten - - -   

4DY Interieurlijsten Oxidsilber dunkel mat - - -  

Niet leverbaar i.c.m. 7KU / 7KV / 7LA / 7LB / 7S5 / 7S6
4AC Interieurlijsten Edelhoutuitvoering Pappel Maser hell 587,- 485,- 102,-  

213,- 176,- 37,- 

4B9 Interieurlijsten Aluminium Feinschliff 374,- 309,- 65,-  

- - - 

4CV Interieurlijsten Edelhoutuitvoering Amerikanische Eiche 587,- 485,- 102,-  

213,- 176,- 37,- 

4DD Interieurlijsten ‘Fineline Pur’ 587,- 485,- 102,-  

213,- 176,- 37,- 

4D0 Interieurlijsten ‘Fineline’ Stripe 587,- 485,- 102,-  

213,- 176,- 37,- 

4U1 Keramische afwerking voor bedieningselementen 587,- 485,- 102,-   

Voor versnellingskeuzehendel, iDrive controller, audio- en airconditioningknoppen
493 Opbergpakket 363,- 300,- 63,-   

Inclusief 4 verplaatsbare bevestigingsogen op rails in bagageruimte, spanbanden in bagageruimte 
links en rechts.

Alleen leverbaar i.c.m. 575
4UY Ski- en snowboardfoedraal 182,- 150,- 32,-   

Niet i.c.m. 300 / 493
441 Rokersuitvoering - - -   

Z41 Niet-rokersuitvoering - - -   
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Aandrijving en onderstel
BMW BluePerformance (EU6) met AdBlue® - - -   

Driving Experience Control inclusief ECO PRO modus - - -   

Inclusief automatische hold-functie
2TB Steptronic sporttransmissie 267,- 221,- 46,-   

8-traps automaat inclusief Launch Control en schakelpaddles aan het stuurwiel. 
Snellere respons van motor en versnellingsbak in sportstand.

Alleen leverbaar i.c.m. 255 / 710
2TB i.c.m. 337 - Design Edition M Sport - - -  

2VF Adaptief M onderstel - - -   

Extra sportief afgestelde Dynamic Damper Control en luchtvering achter.
Alleen leverbaar i.c.m. 337 - Design Edition M Sport

2VM Adaptief onderstel ‘Comfort’ 1.921,- 1.588,- 333,-  

Inclusief aanpasbare demperkarakteristiek aan wisselende weg- en rijomstandigheden voor extra 
comfort of sportiviteit (Dynamic Damper Control) en luchtvering achter.

Niet leverbaar i.c.m. 337 Design Edition M Sport
2VM i.c.m. 4UB - Derde zitrij 1.067,- 882,- 185,-

2VP Adaptief onderstel ‘Dynamic’ 3.524,- 2.912,- 612,- 

Actieve stabilisatoren op de voor- en achterassen voor een verbeterd weggedrag. 
Het zogenaamde “overhellen” of “rollen” van de koets wordt hiermee geminimaliseerd.

3AC Trekhaak met elektrisch wegklapbare kogel 1.281,- 1.059,- 222,-   

Inclusief aanhangerstabiliteitsregeling, mechanische vergrendeling en versterkte vering. Maximale 
aanhangerlast 3.500 kg. Genoemde trekgewichten niet van toepassing op achteraf gemonteerde 
trekhaak.

233 Verhoogde aanhangerlast (inbegrepen bij 3AC) - - -   

Elektrische voorzieningen
302 Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM) - - -   

316 Elektrisch op afstand volledig te openen en te sluiten achterklep - - -   

319 Geïntegreerde universele afstandsbediening 277,- 229,- 48,-   

Te gebruiken voor automatische garagedeuren of toegangshekken (raadpleeg www.homelink.com 
voor de compatibiliteitslijst)

(alleen i.c.m. 302 Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM))
322 Comfort Access 1.058,- 874,- 184,-   

Ontgrendelen en vergrendelen portieren zonder sleutel inclusief instapverlichting in all portiergrepen. 
Tevens contactloos kunnen openen van de achterklep met een voetbeweging onder de 
achterbumper (functionaliteit voor contactloos openen van de achterklep niet leverbaar i.c.m. 7KG - 
Exterieurdesign Pure Extravagance).

323 Soft Close Automatic (onderdeel van High Executive) 684,- 565,- 119,-   

Zorgt voor een zachte en geruisloze automatische sluiting van de portieren.
3AG Achteruitrijcamera (onderdeel van BMW Innovation Pack) 480,- 397,- 83,-   

Alleen leverbaar i.c.m. 508 - Park Distance Control (PDC) voor- en achterzijde
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5DL Surround View 790,- 653,- 137,-   

Brengt de omgeving van de auto in beeld (360°) m.b.v. diverse camera’s geïntegreerd in de 
zijspiegels, voorbumper en achterklep. Dit stelt de bestuurder in staat ook tegemoetkomend verkeer 
waar te nemen daar waar het zicht belemmerd is.

Alleen leverbaar i.c.m. 3AG + 430 + 508
430 Automatisch dimmende binnenspiegel en buitenspiegel aan bestuurderszijde (onderdeel 

van High Executive)
416,- 344,- 72,-   

Inclusief elektrisch inklapbare buitenspiegels en automatische parkeerfunctie voor rechter 
buitenspiegel.

508 Park Distance Control (PDC) voorzijde 363,- 300,- 63,-   

Inclusief optische weergave in het Control Display.
5DP Parking Assistant 374,- 309,- 65,-   

Zoekt met ultrasone sensoren naar een geschikte parkeerplaats en parkeert de auto volledig 
automatisch (sturen, remmen en gas geven). Functie alleen bruikbaar voor fileparkeren.

Alleen leverbaar i.c.m. 3AG + 508
522 Xenon lampen voor dimlicht en grootlicht - - -  

502 Koplampsproeiers - - -   

524 Adaptieve koplampen 640,- 529,- 111,-  

Variabele lichtverdeling voor betere verlichting over een grotere afstand en in bochten.  
Inclusief korte-afstand bochtenverlichting tot een maximum snelheid van 35 km/h.
Inclusief grootlichtassistent (5AC).

552 Adaptieve LED koplampen (onderdeel van High Executive) 2.125,- 1.756,- 369,-   

Koplampen en mistlampen (5A1) met verhoogde lichtopbrengst door LED-techniek. Variabele 
lichtverdeling voor betere verlichting over een  grotere afstand en in bochten en korte-afstand 
bochtenverlichting tot een maximum snelheid van 35 km/u. Inclusief grootlichtassistent (5AC).

5A1 LED mistlampen voor (onderdeel van High Executive) 224,- 185,- 39,-   

Niet leverbaar i.c.m. 5A3 - BMW Night Vision met persoonsherkenning en dynamic light spot
5A1 i.c.m. 552 - Adaptieve LED koplampen - - -  

5AC Grootlichtassistent (onderdeel van High Executive) 139,- 115,- 24,-   

Past het grootlicht automatisch aan afhankelijk van de verkeerssituatie en voorkomt zo dat 
tegenliggers verblindt worden.

i.c.m. 524 / 552 - - -  

5A3 BMW Night Vision met persoonsherkenning en dynamic light spot 2.242,- 1.853,- 389,-   

Toont ‘s nachts het beeld van een warmtebeeldcamera in het control display en verlicht met een 
gerichte lichtbundel personen en dieren voor de auto en waarschuwt zo voor een dreigende 
aanrijding (ook met acoustisch signaal).

Alleen leverbaar i.c.m. 5AC en 524 / 552
563 Uitgebreid verlichtingspakket - - -   

Interieurverlichting met LED-techniek in negen voorgedefinieerde lichtontwerpen bestaande uit drie 
kleuren. Verlichting in de voetenruimte voor en achter. Leeslampjes voor en achter en verlichting in de 
deurpanelen.
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Elektrische voorzieningen
5AS Driving Assistant - - -   

Inclusief Lane Departure Warning (waarschuwt met een vibratie in het stuurwiel voor het onbedoeld 
verlaten van een rijbaan) en Approach Control Warning (waarschuwt op hogere snelheid voor 
dreigende aanrijdingen met andere voertuigen).

5AT Driving Assistant Plus 1.430,- 1.182,- 248,-   

Functies van Driving Assistant aangevuld Active Cruise Control met Stop&Go (30-210km/h).
Alleen leverbaar i.c.m. 5AR en 609; niet leverbaar i.c.m. 5AS / 5DF

5AG Lane Change Warning 662,- 547,- 115,-   

Waarschuwt voor verkeer in de dode hoek door een vibratie in het stuurwiel en een knipperend 
symbool in de buitenspiegel (actief vanaf 20 km/h).

Alleen leverbaar i.c.m. 430 - Automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels
5AR Traffic Jam Assistant - - -   

Helpt de bestuurder in de juiste rijbaan te blijven bij filerijden 
(tot 60 km/uur) door middel van corrigerende stuurbewegingen.

Alleen leverbaar i.c.m. 609 + 5AT
8TH Speed Limit Info 341,- 282,- 59,-   

Weergave van snelheidslimieten en inhaalverboden in instrumentencluster en/of BMW Head-Up 
Display. Alleen leverbaar i.c.m. 609 - Navigatiesysteem Professional

575 Extra 12-Volt aansluitingen 42,- 35,- 7,-   

1 aansluiting in opbergvak middenconsole, 2 aansluitingen in de middenconsole achterin.
575 i.c.m. 493 - Opbergpakket - - -   

5AL Active Protection 374,- 309,- 65,-   

Omvat o.a. actieve gordelspanners voor, sluitfunctie op ramen en indien aanwezig ook op het 
elektrisch bediend glazen schuif-/kanteldak.
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Stoelen en zitcomfort
456 Comfortstoelen voor (onderdeel van High Executive) 2.413,- 1.994,- 419,-  

Met elektrische verstelling, lendensteunen (488), actieve comfort hoofdsteunen, geheugen op beide 
voorzetels, zittinglengte-verstelling, leuningbreedte-verstelling, elektrisch verstelbaar stuurwiel met 
instaphulp.

566,- 468,- 98,- 

456 i.c.m. 337 Design Edition M Sport 566,- 468,- 98,-  

Alleen leverbaar i.c.m. 488 + LC / NA / ZA en niet leverbaar i.c.m. 459 / 481
481 Sportstoelen 523,- 432,- 91,-   

Alleen leverbaar i.c.m. 459 + GM / LC / NA / ZA en niet leverbaar i.c.m. 453
459 Elektrisch verstelbare voorstoelen 1.175,- 971,- 204,-   

Inclusief geheugenfunctie voor 2 posities op de bestuurdersstoel, elektrisch verstelbaar stuurwiel 
met instaphulp en automatische parkeerfunctie voor rechter buitenspiegel.

i.c.m. 337 - Design Edition M Sport - - -  

488 Elektrisch verstelbare lendensteunen voor de voorstoelen 288,- 238,- 50,-   

i.c.m. 456 Comfortstoelen met elektrische verstelling - - -   

494 Elektrisch verwarmde voorstoelen (onderdeel van High Executive) 405,- 335,- 70,-   

496 Elektrisch verwarmde achterstoelen 449,- 371,- 78,-   

Alleen leverbaar i.c.m. 494 + 575 + LC / LK / NA / X3 / ZA
453 Stoelventilatie voor de voorstoelen 865,- 715,- 150,-   

Alleen leverbaar i.c.m. 456 + 494 + LCCY / LCSW / NA / ZA (bij LC alleen geperforeerd leder voor  
de voorstoelen, bij andere ledersoorten ook geperforeerd leder voor de achterstoelen).

5DA Deactivering passagiersairbag 42,- 35,- 7,-   

Door middel van sleutelschakelaar aan de passagierzijde. Inclusief indicatielampje bij de 
binnenverlichtingbediening.

Stuurwielen
255 Multifunctioneel sportstuurwiel met leder bekleed - - -  

710 Multifunctioneel M Sportstuurwiel met leder bekleed 267,- 221,- 46,-   

248 Stuurwielverwarming 267,- 221,- 46,-   
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Klimaatbeheersing
534 Automatische 2-zone airconditioning - - -   

Inclusief links/rechts gescheiden automatische regeling, automatisch re-circulatie regeling, condens- 
en zonnesensor en actief koolstoffilter.

4NB Automatische 4-zone airconditioning 502,- 415,- 87,-   

Inclusief voor, achter, links en rechts gescheiden automatische regeling, automatisch re-circulatie 
regeling, condens- en zonnesensor en actief koolstoffilter. Extra bedieningpaneel tussen de 
voorstoelen met bekerhouders en extra uitstroomopeningen in de B-stijl voor de achterpassagiers

4NC Additionele verwarming en ventilatie - - -   

Extra verwarming- en ventilatieconsole tussen de stoelen van de derde zitrij voor de bediening, 
uitstroomopeningen en bekerhouders.

Alleen leverbaar i.c.m. 4UB - Derde zitrij
536 Interieurvoorverwarming 1.655,- 1.368,- 287,-   

Bedienbaar via iDrive-controller en afstandsbediening. Indien gecombineerd met Remote Services 
(6AP) ook te bediening met behulp van de smart phone app ‘My BMW Remote’.

420 Extra getint glas in achterruiten 480,- 397,- 83,-   

417 Handbediende zonneschermen voor achterportierramen 267,- 221,- 46,-   

Entertainment en communicatie
Basis bluetooth telefoonvoorbereiding incl. USB-aansluiting - - -  

Inclusief bluetooth audio streaming (zonder telefoonhouder in middenarmsteun voor)
6NS Uitgebreide bluetooth telefoonvoorbereiding (onderdeel van High Executive) 587,- 485,- 102,-   

Inclusief bluetooth audio streaming (incl. aansluiting voor audio files op smartphone en audio cover 
weergave) en spraaksturing van o.a. diverse telefoon- en navigatiefuncties en telefoonhouder in 
middenarmsteun voor.

480,- 397,- 83,-

6NS i.c.m. 609 - Navigatiesysteem Professional 480,- 397,- 83,-  

6NW Comfort telefoonvoorbereiding met draadloze oplaadmogelijkheid 629,- 520,- 109,-   

Zelfde functionaliteit als optie 6NS - Uitgebreide telefoonvoorbereiding en smartphone connectiviteit 
aangevuld met smartphone-houder in de middenconsole voor draadloos opladen (inductieladen 
conform QI-standaard; alleen bruikbaar voor smartphones die geschikt zijn voor inductieladen). 
Inclusief LED-laadindicator en waarschuwingssignaal om te voorkomen dat de smartphone wordt 
vergeten bij het uitstappen.

Alleen leverbaar i.c.m. 609- Navigatiesysteem Professional / 601 - TV-functie en 575 - Extra 12-Volt 
aansluitingen
6NW i.c.m. High Executive 42,- 35,- 7,-   

6WD WiFi hotspot - - -   

Biedt draadloos toegang tot het internet via de SIM-kaart van de auto. Voor deze dienst is een 
abonnement benodigd bij een internetprovider.

Alleen leverbaar i.c.m. 6NW - Comfort telefoonvoorbereiding met draadloze oplaadmogelijkheid
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609 Navigatiesysteem Professional (onderdeel van High Executive) 2.765,- 2.285,- 480,-   

-  Bediening via iDrive Touch controller met 7 Direct Access-toetsen of   Touch Screen Display.
- Touch Screen Display (10,25 inch) met 1440 x 540 pixel resolutie. 
- Trippel tuner met RDS / TMC. 
- Pijl- en 3D kaartweergave met satellietbeelden. 
-  Updaten van kaarten, en het uploaden van muziek mogelijk via USB-aansluiting.
- Drie jaar kosteloos updaten van de kaarten bij uw BMW dealer. 
-  Geïntegreerde elektronische BMW handleiding en BMW onderhoudsboek.
- Harde schijf met 20 GB geheugen voor de opslag van muziek. 
- Voice control voor navigatiefuncties.
- Afspeelmogelijkheid voor video DVD. (alleen bij stilstand)

6WB Multifunctioneel instrumentenpaneel 416,- 344,- 72,-   

10,25 inch display in Black-panel technologie. Ronde instrumenten met chroomringen.
610 BMW Head-Up Display 1.483,- 1.226,- 257,-   

Projecteert belangrijke bestuurdersinformatie op de voorruit in full-colour, zoals rijsnelheid (optioneel 
navigatie aanwijzingen en snelheidsbeperkingen).

654 DAB-tuner 405,- 335,- 70,-   

Voor digitale radio ontvangst incl. DAB+
6CP Apple Carplay® voorbereiding 321,- 265,- 56,-   

3 jaar onbeperkt gebruik van de Apple® specifieke interface voor draadloos en comfortabel gebruik van uw 
iPhone. Bediening van o.a. iMessages, SMS en entertainment via iDrive Touch Controller en weergave op 
het Centraal Informatie Display.

Alleen leverbaar i.c.m. 609 - Navigatiesysteem Professional en 6AK - ConnectedDrive Services
676 HiFi luidsprekersysteem (onderdeel van High Executive) 523,- 432,- 91,-   

Omvat 9 luidsprekers en 205 watt vermogen.
688 Harman Kardon Surround Sound systeem 1.164,- 962,- 202,-  

Met 16 luidsprekers en 600 watt vermogen. 640,- 529,- 111,- 

688 i.c.m. High Executive 640,- 529,- 111,-  

6F2 Bang & Olufsen high end Surround Sound system 4.217,- 3.485,- 732,-  

Met 16 luidsprekers en 1200 Watt vermogen. 3.694,- 3.053,- 641,- 

Alleen leverbaar i.c.m. 609 - Navigatiesysteem Professional
6F2 i.c.m. High Executive 3.694,- 3.053,- 641,-  

6FH Entertainment systeem Professional voor achterpassagiers 2.669,- 2.206,- 463,-   

Omvat twee kantelbare 10,2"-beeldschermen met een beeldresolutie van 1280 x 720, 
aansluitmogelijkheden voor game consoles, MP3 players, aansluitmogelijkheden voor (draadloze) 
hoofdtelefoons (niet meegeleverd)).

Alleen leverbaar i.c.m. lederen bekleding, 575 + 609
601 TV-functie 1.228,- 1.015,- 213,-   

Digitale en analoge TV ontvangst mogelijk (DVB-T). Voor de veiligheid werkt deze functie alleen bij 
stilstand van de auto.

Alleen leverbaar i.c.m. 609 - Navigatiesysteem Professional
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BMW Connected Drive (meer informatie vindt u op pagina 5)
6AC Emergency Call - - -   

Geavanceerde noodoproep (handmatig en automatisch)
6AE BMW TeleServices - - -   

Automatische en handmatige melding van servicebehoefte, oproep voor pechhulpdienst en Battery 
Guard.

6AK ConnectedDrive Services (BMW Online en BMW Apps) (onderdeel van High Executive) 356,- 294,- 62,-   

BMW Online inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Europa. Bestaat o.a. uit: nieuws, weer, office, Local 
Search en Send-to-Car.

6AM Real Time Traffic Information 162,- 134,- 28,-   

Inclusief gedetailleerde verkeersinformatie voor de geplande route en het aanbod van alternatieve 
routes. Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, 
Italië, Engeland, Ierland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Zweden en Noorwegen.

Alleen leverbaar i.c.m. 6AK + 609
6AN Personal Assistant Service 254,- 210,- 44,-   

24/7 onbeperkt beschikking over een Personal Assistant. 
Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Europa.

Alleen leverbaar i.c.m. 6AK - ConnectedDrive Services (BMW Online en BMW Apps)
6AP Remote Services 81,- 67,- 14,-   

Op afstand bedienen van de auto via My BMW Remote App (beschikbaar voor iPhone en Android).
Alleen leverbaar i.c.m. 6AK - ConnectedDrive Services (BMW Online en BMW Apps)

6FV Online Entertainment 224,- 185,- 39,-   

1 jaar onbeperkt toegang tot online muziekdatabase met vele miljoenen nummers in Nederland 
en 5 andere Europese landen. Te gebruiken in de auto en andere ondersteunde apparaten zoals 
smartphone. Opslag- en afspeelmogelijkheden op harde schijf.

Alleen leverbaar i.c.m. 6AK + 609
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BMW Individual prijslijst
BMW Individual exterieur

IND BMW Individual metallic lak 2.455,- 2.029,- 426,-   

S34 - Azuritschwarz metallic   

X01 - Perlsilber metallic   

X03 - Rubinschwarz metallic   

X13 - Pyritbraun metallic   

3MB BMW Individual Exterieur Line Aluminium satiniert 469,- 388,- 81,-  

Sierlijsten zijruiten IN Aluminium satiniert, buitenspiegeldelen en B en C-zuilen in hoogglans zwart. - - - 

Niet leverbaar i.c.m. 7KG
760 BMW Individual hoogglans Shadow line 438,- 362,- 76,-   

Sierlijsten zijruiten, buitenspiegeldelen en B en C-zuilen in hoogglans zwart.
760 i.c.m. 7KG - - -  

BMW Individual lichtmetalen wielen
2V0 20 inch BMW Individual lichtmetalen wielen V-spaak (styling 551 I) * 3.096,- 2.559,- 537,-  

voor: 10 J x 20 / banden 275/40 R20, achter: 11 J x 20 / banden 315/35 R20 -  
Geen mogelijkheid voor het monteren van sneeuwkettingen

2.028,- 1.676,- 352,-

2V0 voor BMW X6 2.028,- 1.676,- 352,-  

*  Raadpleeg de tabel ‘Wielkeuze en CO2-emissie’ i.v.m. verhoogde bpm-heffing ten gevolge van 
hogere CO2-emissie door bredere banden
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BMW Individual interieur
ZA BMW Individual uitgebreid lederen bekleding Leder ‘Merino’ 1.815,- 1.500,- 315,-   

Alleen leverbaar i.c.m. 775 / 776 / XD5 + 456 / 481 en niet i.c.m. 4M5.
ZAFU - BMW Individual uitgebreid lederen bekleding Leder ‘Merino’ Rauchweiss | Schwarz
ZAML - BMW Individual uitgebreid lederen bekleding Leder ‘Merino’ Muskat | Schwarz
ZAN3 - BMW Individual uitgebreid lederen bekleding Leder ‘Merino’ Taupe | Schwarz
ZAP3 - BMW Individual uitgebreid lederen bekleding Leder ‘Merino’ Criollobraun | Schwarz
ZAP5 - BMW Individual uitgebreid lederen bekleding Leder ‘Merino’ Amarobraun | Schwarz

4M5 BMW Individual dashboard met leder bekleed 1.548,- 1.279,- 269,-   

Bovenzijde dashboard en bovenzijde deurpanelen in zwart, onderzijde dashboard in interieurkleur.
Niet leverbaar i.c.m. AV / ZA / 7KU / 7KV / 7LA / 7LB / 7S5 / 7S6 / 7S7 / 7S8. Voor BMW X6M50d 
wel mogelijk i.c.m. 7KU / 7KV / 7S5 / 7S6

XT1 BMW Individual dashboard in leder 2.616,- 2.162,- 454,-   

Bovenzijde van dashboard en deurbekleding in Walknappa leder en onderzijde dashboard in leder 
Merino overeenkomstig de kleur van de ledere bekleding. Contrasterend stiksel in de bekleding van 
het dashboard.

Alleen leverbaar i.c.m. ZA - BMW Individual uitgebreid lederen bekleding Leder ‘Merino’
775 BMW Individual hemelbekleding in Anthrazit uitgevoerd 405,- 335,- 70,-  

- - - 

776 BMW Individual hemelbekleding in Alcantara Anthrazit 1.494,- 1.235,- 259,-  

1.089,- 900,- 189,- 

XD5 BMW Individual hemelbekleding Alcantara in kleurstelling afgestemd op de gekozen 
bekleding

1.494,- 1.235,- 259,-  

- i.c.m. ZAP3 / ZAP5 / ZAFU in Rauchweiss 1.089,- 900,- 189,- 

778 Instaplijsten met BMW Individual opschrift (voor verlicht) - - -  

Alleen leverbaar i.c.m. ZA / IND en niet i.c.m. 337 - Design Edition M Sport
4WC BMW Individual interieurlijsten Edelhoutuitvoering Esche Vulcano Braun 1.036,- 856,- 180,-  

405,- 335,- 70,-
651,- 538,- 113,- 

XE7 BMW Individual interieurlijsten Pianolak Schwarz 1.036,- 856,- 180,-  

405,- 335,- 70,-
651,- 538,- 113,- 

XEW BMW Individual interieurlijsten Edelhoutuitvoering Sen Hellbraun 1.036,- 856,- 180,-  

405,- 335,- 70,-
651,- 538,- 113,- 

BMW Individual stuurwielen
XL4 BMW Individual met leder bekleed stuurwiel met Edelhouten inleg 587,- 485,- 102,-  

Alleen leverbaar i.c.m. 4WC / XE7 / XEW + 255 + 2TB
XL5 BMW Individual met leder bekleed stuurwiel afgewerkt in Pianolak Schwarz 587,- 485,- 102,-  

Alleen leverbaar i.c.m. 255 en 2TB. Niet leverbaar i.c.m. XE7
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BMW Onderhoudspakketten
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  €

BMW Service Inclusive.

Vooruit denken is besparen.

U rijdt altijd in een perfect onderhouden BMW - voor een aantrekkelijke, vaste prijs vooraf. Dat is BMW Service Inclusive 
Unieke en veelomvattende onderhoudscontracten voor uw BMW. Daarmee bent u veel voordeliger uit dan wanneer u voor 
elk werkplaatsbezoek apart betaalt.

Er is keuze uit verschillende pakketten met diverse looptijden/kilometrages (afhankelijk van wat het eerst bereikt wordt). 
BMW Service Inclusive is een onderhoudscontract dat al het voorgeschreven onderhoud omvat. 

BMW Service Inclusive omvat:

- Onderhoud volgens BMW richtlijnen

- Motorolie verversen

- Oliefilter vervangen

- Luchtfilter(s) vervangen

- Interieurfilter(s)

- Brandstoffilter(s)

- Bougies

- Remvloeistof

07US 3 jaar/40.000 km Service Inclusive 424,- 350,- 74,-

07DD 4 jaar/60.000 km Service Inclusive 908,- 750,- 158,-

07NH 5 jaar/100.000 km Service Inclusive 1.513,- 1.250,- 263,-

07UF 8 jaar/160.000 km Service Inclusive 2.626,- 2.170,- 456,-

07T4 10 jaar/200.000 km Service Inclusive 3.654,- 3.020,- 634,-

Zie voor alle beschikbare pakketten, meer informatie en de voorwaarden van BMW onderhoudscontracten:  
www.bmw.nl/serviceinclusive

* exclusief BMW X6 M. Voor deze modellen gelden afwijkende tarieven.
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Originele BMW Accessoires worden achteraf gemonteerd. Genoemde prijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW 
en exclusief eventuele montage en spuitkosten. Uitgebreide informatie over Originele BMW Accessoires vindt 
u in de gelijknamige brochure en prijslijst of via de website.
www.bmw.nl/accessoires

Originele BMW Accessoires zijn ook online te bestellen. 
www.bmw.nl/shop

BMW Laadfaciliteiten voor Plug-in Hybride
BMW Wallbox Plus. 
Voor de BMW X5 40e. Exclusief installatie.

€ 1.040,-

BMW M Performance Accessoires
Aandrijving
BMW M Performance Power Kit.  
Voor de BMW xDrive30d en xDrive35i. Vermogenstoename van maximaal 15 kW en 50 Nm.

vanaf € 1.010,-

BMW M Performance uitlaatsysteem.  
Voor de BMW xDrive35i.

vanaf € 1.180,-

Exterieur
BMW M Performance nieren, zwart.  
Voor uitvoeringen zonder Night Vision met persoonsherkenning en Dynamic Light Spot (SA5A3).

€ 168,-

BMW M Performance frontsplitter, carbon.  
Alleen in combinatie met BMW M Performance achterspoiler. Voor uitvoeringen met M Aerodynamicapakket 
(SA715) of M Sportpakket (SA337).

€ 1.330,-

BMW M Performance diffusor, carbon. € 1.060,-
BMW M Performance achterbumperspoilers, carbon.  
Voor uitvoeringen met M Aerodynamicapakket (SA715) of M Sportpakket (SA337).

€ 1.056,-

BMW M Performance achterspoiler.  
In hoogglans zwart. Voor de BMW X5.

€ 267,-

BMW M Performance achterspoiler, carbon. 
Voor de BMW X6.

€ 639,-

BMW M Performance buitenspiegelkappen, carbon.  
Voor uitvoeringen met M Aerodynamicapakket (SA715) of M Sportpakket (SA337).

€ 648,-

BMW M Performance folie voor dorpels.  
Folieset voor dorpels met M Performance opschrift.

€ 135,-

Onderstel
21 inch BMW M Performance lichtmetalen wielen Dubbelspaak Bicolor (styling 599 M).  
Alleen incombinatie met 20 inch wielkastranden en 21 inch wielkastverbreders.

€ 5.700,-

21 inch BMW M Performance lichtmetalen wielen Dubbelspaak Bicolor (styling 310 M).  
Alleen incombinatie met 20 inch wielkastranden en 21 inch wielkastverbreders.

€ 5.700,-

21 inch BMW M Performance lichtmetalen wielen Y-spaak Bicolor (styling 375).  
Alleen incombinatie met 20 inch wielkastranden en 21 inch wielkastverbreders.

€ 5.600,-

BMW M Performance 19 inch remsysteem.  
Sportsysteem voor de voor- en achteras met lichtgewicht remschijven. Remklauwen in blauw.

€ 3.120,-

Cockpit
BMW M Performance dorpellijsten LED.  
Met wit oplichtend M Performance opschrift.

€ 266,-
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BMW M Performance paneel voor transmissiehendel, carbon.  
Voor uitvoeringen met automatische sporttransmissie (SA2TB).

€ 191,-

BMW M Performance stuurwiel, alcantara/carbon.  
Stuurwielkrans met witte kruissteeknaad en rode centreerstrook.  Voor uitvoeringen zonder Traffic Jam 
Assistent (SA5AR)

€ 883,-

BMW M Performance pedalen, roestvrijstaal. € 137,-
BMW M Performance voetsteun, roestvrijstaal.  
Voor uitvoeringen zonder M Sportpakket (SA337).

€ 128,-

BMW Transportsystemen & Bagage
BMW raillingdrager.  
Voor uitvoeringen met dakrailling (SA3AA of SA3AT). Maximaal toelaatbaar gewicht: 100 kg.

€ 219,-

BMW dakbox 320 liter.  
Dakbox, afsluitbaar. Voor de BMW basisdrager. 191/63/39 cm (l/b/h). In diverse kleurencombinaties.

€ 359,-

BMW dakbox 420 liter.  
Dakbox, afsluitbaar. Voor de BMW basisdrager. 206/80/41 cm (l/b/h).

€ 661,-

BMW dakbox 520 liter.  
Dakbox, afsluitbaar. Voor de BMW basisdrager. 235/94/41 cm (l/b/h).

€ 837,-

BMW fietshouder.  
Afsluitbaar. Voor één fiets. Voor de BMW basisdrager. Er kunnen maximaal 4 fietsenhouders worden 
gemonteerd.

€ 97,-

BMW racefietshouder.  
Afsluitbaar. Voor één fiets. Voor de BMW basisdrager. Er kunnen maximaal 4 fietsenhouders worden 
gemonteerd.

€ 97,-

BMW ski- en snowboardhouder.  
Afsluitbaar. Voor de BMW basisdrager.

€ 118,-

BMW surfplankhouder.  
Voor de BMW basisdrager.

€ 77,-

Fietshouder Pro 2.0 voor op de trekhaak.  
Voor 2 fietsen, uit te breiden naar maximaal 3 fietsen. Ook voor E-bikes geoptimaliseerd. Inklapbaar en 
eenvoudig te monteren. Maximaal laadgewicht: 60 kg.

vanaf € 499,-

BMW Communicatie & Informatie
BMW Universele tablethouder voor Travel & Comfort System.  
Alleen in combinatie met Safety Case + Travel & Comfort basisdrager.

€ 105,-

BMW Safety Case. 
Alleen in combinatie met Universele tablethouder voor Travel & Comfort basisdrager.

€ 47,-

BMW Travel & Comfort System basisdrager. € 22,-
BMW Advanced Car Eye.  
Full HD-camera inclusief geheugen voor detectie van kritieke situaties tijdens de rit en parkeren, vanuit de auto 
gezien.

€ 278,-

BMW snap-in adapter Connect.  
Voorzien van ventilatie. Voor iPhone 6 en 6S.

€ 198,-

BMW snap-in adapter universeel voor Apple.  
Voorzien van ventilatie. Geschikt voor iPhone 5, 5S, 5C, 6, 6S, 6 Plus en 7.

€ 198,-

BMW snap-in adapter universeel.  
Geschikt voor mobiele telefoons met micro-USB aansluiting. Optimale verbinding door aansluiting op 
telefoonantenne.

€ 145,-
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BMW Click & Drive System: smartphone-houder.  
Houder inclusief adapterbeugel. De houder neemt uw smartphone veilig op en past goed in het interieur van uw 
BMW. De houder is eenvoudig aan de voorruit te bevestigen.

€ 113,-

BMW USB oplader.  
Voor het opladen van apparatuur met USB-interface aan het 12-V boordstopcontact.

€ 16,-

BMW dual-USB oplader.  
Voor het dubbel opladen van apparatuur met USB-interface aan het 12-V boordstopcontact.

€ 27,-

BMW Exterieur
BMW spatlappen.  
Voor uitvoeringen met 18, 19 of 20 inch wielen.

vanaf € 172,-

BMW sneeuwkettingen Comfort.  
Voor de bandenmaten 255/55 R18, 255/55 R19.

€ 408,-

BMW sneeuwkettingen Easy Fit.  
Voor de bandenmaten 255/55 R18, 255/55 R19.

€ 429,-

BMW Interieur
BMW Baby Seat 0+.  
Voor een kind met een gewicht tot ca. 13 kg (leeftijd tot ca. 15 maanden). Aanbevolen wordt om de Baby Seat 
0+ met de ISOFIX Base aan de ISOFIX houder van de auto vast te maken; hij kan echter ook alleen met de 
autogordel worden bevestigd.

€ 312,-

BMW Junior Seat 1.  
Voor een kind met een gewicht van ca. 9 tot 18 kg (leeftijd ca. 12 maanden tot 4 jaar). Alleen in combinatie met 
ISOFIX Base voor de bevestiging van de BMW Junior Seat 1 aan de ISOFIX houder van de auto.

vanaf € 334,-

BMW ISOFIX Base.  
Passend voor de BMW Baby Seat 0+ en BMW Junior Seat 1.

€ 232,-

BMW Junior Seat 2/3.  
Voor een kind met een gewicht van 15 tot ca. 36 kg (leeftijd ca. 3 tot 12 jaar). Bevestiging door middel van de 
autogordel. Kan aanvullend met de ISOFIX-connectors worden vastgezet.

€ 362,-

BMW leuningtas. 
Zwart/grijs met blauwe accenten.

€ 81,-

BMW opbergtas voor achterin.  
Zwart. Met schouderriem om buiten de auto te dragen en met twee geintergreerde flessenhouders.

€ 134,-

BMW sleuteletui. € 32,-
BMW kledinghanger voor Travel & Comfort System.  
Alleen in combinatie met Travel & Comfort basisdrager.

€ 62,-

BMW opklaptafel.  
Alleen in combinatie met Travel & Comfort basisdrager.

€ 94,-

BMW universele haak.  
Alleen in combinatie met Travel & Comfort basisdrager.

€ 27,-

BMW Travel & Comfort System basisdrager. € 22,-
BMW zonnescherm.  
Voor de achterste zijruiten. Inclusief tas. Eéndelig.

€ 84,-

BMW allweather automatten.  
Set automatten.

vanaf € 131,-

BMW dorpellijsten LED.  
Dorpellijsten vóór. Geborsteld in roestvrijstalen look, met wit oplichtend BMW opschrift.

€ 267,-

BMW EHBO-set.  
Met zwarte tas.

€ 28,-
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BMW Poederblusser.  
Poederblusser 1 kg. Inclusief montagedelen voor bevestiging aan de voorpassagierstoel.

vanaf € 911,-

BMW Veiligheidsvest.  
Set van 2

€ 15,-

BMW Startkabels.  
Met veiligheidsschakeling. In originele BMW tas.

vanaf € 78,-

Beveiligingssystemen en rittenregistratie
Voertuigvolgsysteem (VVS+) van Moving Intelligence. 
Mi50 voertuigvolgsysteem met startblokkering. SCM gecertificeerd. Auto niet te starten bij diefstal. 
Bestand tegen sabotage en jamming. Via MiApp bedienbaar. Prijs inclusief montage en BTW. Exclusief 
abonnemenskosten vanaf € 16,95 ex. BTW per maand.

€ 895,-

Rittenregistratie van Moving Intelligence. 
Mi50 geschikt voor rittenregistratie, live volgen en aanvullende diensten. Prijs inclusief montage en BTW. 
Exclusief abonnementskosten vanaf € 8,05 ex. BTW per maand.

€ 563,-

Peilzender van Moving Intelligence. 
Mi6 peilzender, werkt op GSM en RF (radio)signalen. Klein opspsoringssyteem. Kan zelfstandig of ter 
aanvulling/ondersteuning van voertuigvolgsysteem (VVS+) worden toegepast. Prijs inclusief montage en BTW. 
Exclusief abonnementskosten vanaf € 8,27 ex. BTW per maand.

€ 286,-

BMW Car Care
BMW Natural Air starterkit interieurgeur.  
Omvat een houder en een stick met de geur Sparkling Raindrops.

€ 20,-

BMW autopolish. 500 ml. € 13,-
BMW autoshampoo. 1000 ml. € 9,-
BMW express was. 500 ml. € 14,-
BMW hardwas met nanotechnologie. 
Inclusief 3 poetsdoeken. 500 ml.

€ 22,-

BMW interieurreiniger. 250 ml. € 8,-
BMW ruitenreiniger. 500 ml. € 8,-
BMW insectenverwijderaar. 500 ml. € 11,-
BMW velgenreiniger. 500 ml. € 17,-
BMW velgenborstels.  
Set met drie opzetborstels.

€ 33,-

BMW onderhoudset voor leder.  
Met UV-bescherming. Bevat 250 ml lederlotion, drie sponzen en vijf reinigingsdoeken.

€ 24,-

BMW Alcantara- en bekledingreiniger. 300 ml. € 11,-
BMW winteronderhoudset.  
Omvat een tas met ruitensproeivloeistof met antivries (1000 ml), ruitontdooier (500 ml), interieurreiniger (250 
ml) en ijskrabber.

€ 47,-

BMW onderhoudset zomer.  
Omvat een tas met velgenreiniger (500 ml), ruitensproeivloeistof zonder antivries (1000 ml) en 
insectenverwijderaar (500 ml).

€ 51,-



RIJPLEZIER GEGARANDEERD.
Als u vraagt naar de prijs van uw nieuwe BMW, vraag dan meteen een offerte van BMW Financial Services.
Voor leasing, financiering of verzekering op maat, u kunt er op wachten. Zo kan de lease- en financieringsmaatschappij
van het huis uw rijplezier nog aanzienlijk verhogen.

BMW FINANCIAL SERVICES

BMW maakt  
rijden geweldig


