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BMW EfficientDynamics
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.
Elektromobiliteit op maat. De LifeDrivearchitectuur maakt de BMW i8 lichter, biedt
de mogelijkheid van open ruimtelijkheid en
verbetert de rijeigenschappen en de veiligheid.
De LifeDrive-architectuur bestaat uit twee
onafhankelijke eenheden, die elkaar echter
optimaal aanvullen: de Life-module (boven) vormt
de passagierskooi. Deze is conform het BMW
EfficientDynamics principe van intelligente lichte
constructie vervaardigd uit met koolstofvezel
versterkte kunststof - ook wel CFRP of carbon
genoemd. De optimale materiaalmix zorgt
bovendien voor maximale dynamiek met de
hoogste efficiency.

De Drive-module biedt plaats aan de elektrische
aandrijving BMW eDrive met de grote lithiumion-accu. De accucellen zijn volledig in de
wagenbodem geïntegreerd en vullen - gunstig
voor de rijdynamiek - het middelste gedeelte
van de Drive-module. Dit staat garant voor een
optimale aslastverdeling en een laag zwaartepunt.
Aluminiumprofielen omsluiten de lithium-ionaccu en beschermen deze tegen invloeden van
buitenaf. Omdat het BMW eDrive systeem als
geheel aanzienlijk compacter is geconstrueerd
dan een vergelijkbare verbrandingsmotor, kunnen
elektromotor, transmissie en aandrijfelektronica hier
ruimte-besparend boven de aangedreven achteras
worden ondergebracht.

Twee modules in unieke samenwerking: de
passagierskooi (Life-module) van uiterst sterk en
licht carbon is door middel van een innovatieve
verlijmingstechniek verbonden met het aluminium
chassis (Drive-module). Door deze revolutionaire
auto-architectuur konden de B-stijlen en de
middentunnel worden weggelaten - en dat geeft
het interieur een voor deze klasse ongekend
ruimtegevoel.
Laag zwaartepunt voor meer rijdynamiek:
aluminium onderstel, elektromotor, lithium-ionaccu en intelligente aandrijvingselektronica zijn zo
laag mogelijk gepositioneerd - en vormen samen
de Drive-module. Hierdoor heeft de nieuwe BMW i
een heel laag zwaartepunt en dat draagt bij aan de
uitstekende rijeigenschappen en de veiligheid.

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 belanghebbende lijst geselecteerd.
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BMW ConnectedDrive
De unieke link tussen bestuurder, auto en de rest van de wereld.
BMW ConnectedDrive staat voor innovatieve technologieën die uw rijplezier aanzienlijk kunnen verhogen: met BMW
ConnectedDrive heeft u de beschikking over diensten gericht op gemak, infotainment en veiligheid.

Uw BMW is standaard uitgerust met drie geavanceerde BMW ConnectedDrive diensten:
Emergency Call. In geval van nood of een onveilige situatie neemt u met één druk op de knop contact op met het BMW
callcenter. Zij waarschuwen voor u de dichtstbijzijnde hulpdiensten. Bij activering van airbags brengt de auto zelf automatisch
een verbinding tot stand, worden onder andere de locatie, letselindicatie en voertuigdetails doorgegeven.
BMW Teleservices. Met Teleservices wordt de onderhouds-behoefte 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 blijft uw BMW altijd in topconditie. Ook kan met Teleservices vanuit de auto contact opgenomen worden met
de pechhulpdienst en geeft de auto via Battery Guard een waarschuwing als de spanning van de accu te laag wordt.
BMW Remote Services. Uw BMW beschikt over intelligente ConnectedDrive-functies, die de bestuurder eenvoudig en
comfortabel met zijn smartphone kan bedienen. Met de Remote Services en de BMW Connected app kunt u bijvoorbeeld
een route vooraf plannen en op elk gewenst moment de maximale actieradius checken.
Met behulp van de smartphone-app kunt u verder altijd en overal via uw smartphone beschikken over belangrijke
autogegevens zoals oplaadtoestand van de accu en actieradius. Bovendien kunnen POI-gegevens (Point of Interest) en
oplaadstations binnen de actieradius worden gezocht en naar de auto worden gezonden.
Tevens kan de interieurtemperatuur voor de rit worden ingesteld en kan de lithium-ion-accu worden verwarmd (optioneel), ten
behoeve van een grotere actieradius en meer comfort.
Ook zijn de volgende aanvullende BMW ConnectedDrive diensten optioneel verkrijgbaar:
ConnectedDrive Services. Met deze dienst heeft u onder andere beschikking over nieuws, weer en e-mail, zoekt u
locaties op in de Google database en stuurt u eenvoudig bestemmingen en berichten naar uw BMW. Daarnaast beschikt
u ook over BMW Apps. Deze dienst vormt de basis van de aanvullende BMW ConnectedDrive diensten en is nodig om
onderstaande diensten te kunnen bestellen.
Real Time Traffic Information. Nooit meer in de file met de 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 ook voor
N-wegen en doorgaande wegen in de stad. Bij grote vertraging worden automatisch logische alternatieve routes voorgesteld.
Personal Assistant Service. Met deze dienst heeft u 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 leuk restaurant zoekt of een hotel, de dichtstbijzijnde
geldautomaat of een apotheek die weekenddienst heeft? De medewerkers in het BMW Callcenter zijn er om u te helpen.
Zij sturen een adres desgewenst direct naar uw navigatiesysteem. 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 vijf andere Europese landen. Met eenvoudige zoekfunctie, opslag van muziek op de harde schijf en door een redactie
samengestelde afspeellijsten. Het abonnement is ook op andere apparaten zoals smartphone en PC te gebruiken.
Uw BMW is standaard uitgerust met alle communicatietechnologie om BMW ConnectedDrive diensten te kunnen gebruiken.
Meer weten? Vraag uw dealer over 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 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.

5

Leveringsprogramma

Max. vermogen en
koppel
kW (pk)/Nm

Netto catalogusprijs €

149.467,-

121.736,-

2.166,-

25.565,-

275 (374) / 570

42

BMW i8 Roadster

A

168.088,-

166.886,-

135.759,-

2.618,-

28.509,-

275 (374) / 570

46

CO2 uitstoot
gram/km

150.668,-

Btw 21% €

A

Bpm* €

Consumentenadviesprijs** €

Fiscale waarde* €

Energielabel*

BMW i8 Coupé

Benzine

**Consumentenadviesprijs is prijs inclusief:
Recyclingbijdrage € 157,50 (incl. 21% btw)
Registratiekosten € 49,10 (btw vrij)
Kosten rijklaar maken € 995,- (incl. 21 % btw)
Deze kosten omvatten het in- en uitwendig schoonmaken,
binnenlandse transportkosten, kentekenplaten, nul-beurt, LifeHammer,
lampenset, publieke laadkabel mode 3 en een geladen accupakket.
Consumentenprijzen en kosten rijklaar maken zijn adviesprijzen

Onderdeel van kosten rijklaar maken: deze laadkabel maakt het mogelijk om uw
i8 bij publieke laadpunten te laden op 16A (standaard).

BMW Service Inclusive

Het onderhoud aan uw BMW i8 goed geregeld:
vijf jaar voor slechts € 1.186,Vijf jaar of 100.000 km lang - het is maar wat u het eerst bereikt - onderhoud door uw BMW dealer. En de prijs
zal u zeker aanspreken. Want het is inclusief originele BMW onderdelen, vloeistoffen en het werkplaatstarief.
Vraag uw verkoopadviseur naar de voorwaarden, meer informatie vindt u op bmw.nl/serviceinclusive.
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Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Prijslijst ingaande 1 januari 2019. Versienummer 1.

Standaarduitrusting

i8 Coupé

i8 Roadster

- Metallic lak Sophisto Grau met briljanteffect.





- Carbon Fiber Reinforced Plastic dak.



Exterieur

- Softtop uitgevoerd in Schwarz.
- Black Belt design.






- B-stijlen en C-stijlen in hoogglans zwart.





- Omlijsting zijruiten in hoogglans zwart.



- Vleugeldeuren.





- Remklauwen in mat zwart met “BMW” opschrift.





- Buitenspiegels uitgevoerd in hoogglans zwart.





- Buitenspiegelvoet in carrosseriekleur.





- Witte knipperlichten en knipperlichten geïntegreerd in buitenspiegels.





- Gedeeltelijk gesloten BMW nieren grille voorzijde uitgevoerd in hoogglans zwart met BMW i Blau omlijsting.





- Achterspoiler uitgevoerd in hoogglans zwart met geïntegreerd achterlicht.





- Wielslotbouten.





- 20 inch lichtmetalen wielen Turbinespaak (styling 444) BMW EfficientDynamics.



Motorkap, dak (niet voor Roadster), en achterzijde uitgevoerd in hoogglans zwart.

Lichtmetalen wielen en banden

- 20 inch lichtmetalen wielen Radiaalspaak (styling 516).



Interieur
- BMW i interieur design Carpo.





- Velours vloermatten.





- Vier zitplaatsen (2+2)



Geperforeerd lederen bekleding ‘Spheric’ in Elfenbeinweiß (Coupé) of ‘Elfenbeinweiß/Schwarz’ (Roadster).
Leder bekleed stuurwiel met accent in Satinsilber.
Natuurleder bekleed dashboard in ‘Exklusiv Schwarz’ en leder ‘Walknappa’ Elfenbeinweiß.
Lederen deurpanelen in ‘Walknappa’ Elfenbeinweiß.
Hemelbekleding uitgevoerd in Carumgrau. (alleen voor Coupé)

- Twee zitplaatsen



- Vier hoofdsteunen, waarvan de voorste geïntegreerd zijn in de stoelen. (Voor Roadster 2 hoofdsteunen)





- Armsteun tussen de voorstoelen met opbergruimte.





- Elektrisch verstelbare voorstoelen.





- Elektrisch verwarmde voorstoelen.





- Axiaal en in hoogte verstelbare stuurkolom.





- Multifunctioneel sportstuurwiel in leder met schakelpaddles en bediening voor o.a. audio, telefoon en cruise control.





- Automatische 2-zone airconditioning.









Met links en rechts gescheiden individuele regeling van temperatuur en luchtstroom.
- Automatic Air Recirculation control (AUC).
Detecteert benzine - en dieselgeuren en past de luchttoevoer daarop aan.
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Standaarduitrusting

i8 Coupé

i8 Roadster

- Microfilter en actief koolstoffilter voor het interieur.





- Veiligheidsglas; groen getint en warmtewerend.





- Cupholder voorin.





- Interieurverlichting.









- Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM).





- Centrale vergrendeling met bediening in de middenconsole en elektronische wegrijbeveiliging (EWS, klasse 1 VBV/SCM).





- Eén Display Key









- Elektrisch bedienbare portierramen voor.





- Twee afstandsbedieningen met geïntegreerde sleutel en Keyless Engine Start.





- Opbergvakken in de portieren en middenconsole.





- Automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels.

















- Driepunts veiligheidsgordels (twee voorin en twee achterin). (achterin alleen voor Coupé)





- ISOFIX bevestigingssysteem voor kinderzitjes op de zitplaatsen achterin. (alleen voor Coupé)





- Hoofd airbags voor bestuurder, voorpassagier en achterinzittenden.





- Voorairbags voor bestuurder en voorpassagier.





- Zijairbags voor bestuurder en voorpassagier.





- Flankbescherming.









Kaartleeslampjes voorin, het handschoenencompartiment en de bagageruimte achterin.
- Lichtpakket.
Inclusief verlichting in voetenruimte, ambianceverlichting en contourverlichting armsteunen en ventilatieroosters.
Functionaliteit interieur en exterieur

Afstandsbediening met LCD kleurenscherm. Toont informatie over de voertuigstatus zoals bijvoorbeeld het brandstofniveau, accustatus, de actieradius
en of de auto wel of niet gesloten is.
- Eén afstandsbediening met geïntegreerde sleutel en Keyless Engine Start.
Met opslag van persoonlijk profiel in de afstandsbedieningen voor diverse voorkeuren, zoals eigen stoel- en radioinstellingen.

Inclusief elektrisch inklapbare buitenspiegels.
- 12V aansluitingen; 1 voorin.
Passieve veiligheid
- Crash sensor.
Ontgrendelt de portieren bij een ongeval, schakelt de binnenverlichting en alarmlichten in, ontkoppelt de stroomvoorziening en activeert Emergency Call.
- 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.

Extra versterkte zijconstructie van de auto ter bescherming van de inzittenden bij een zijdelingse aanrijding.
Actieve veiligheid
- Anti-lock Braking System (ABS) met geïntegreerde remassistent.
Bevordert de bestuurbaarheid en verkleint de remweg van de auto bij een noodremactie.
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 = optie

 = standaard

Standaarduitrusting

i8 Coupé

i8 Roadster





















- Brake force display (tweefasen remlicht).





- Deactivering passagiersairbag.





- BMW TwinPower turbo technologie.





- BMW eDrive technologie.





- 2-traps Steptronic transmissie op de vooras.





- 6-traps Steptronic transmissie op de achteras.





- Hoog voltage lithium-ion-accu 11.7kWh (waarvan 9.1kWh bruikbaar).





- Elektromechanische parkeerrem.





- Lichtgewicht remschijven, geperforeerd.













- EU6 emissie.





- 42 liter tankinhoud.





- Auto Start Stop functie.













- Laadkabel mode 3 (o.a. voor publieke laadpunten).





- Laadkabel mode 2 (220 V, stopcontact).





- Bandenspanningsweergavesysteem.
	Elektronische bandenspannings- en temperatuurcontrole voor elke band, bij een spanningsverlies van meer dan 20% wordt de bestuurder
gewaarschuwd.
- 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.

Technologie: aandrijving en overbrenging

Bestaande uit 6 modules, met ieder 16 cellen.

Technologie: BMW EfficientDynamics
- BMW LifeDrive modules.
De passagierskooi (Life-module) van licht carbon verbonden met het aluminium chassis (Drive-module).
- Air Curtain.
Een kunstmatig opgewekt luchtgordijn vermindert de turbulentie en luchtweerstand bij de voorwielen.

Zet de motor automatisch af wanneer de auto tot stilstand komt en de transmissie in neutraal wordt gezet.
- Brake Energy Regeneration.
	Dit systeem bespaart brandstof doordat het de energie die vrijkomt bij het remmen omzet in elektriciteit waardoor de motor minder inspanning hoeft te
leveren om de accu te laden.
- Driving Experience Control.
Maakt het mogelijk de aandrijvings-, onderstel- en dempingskarakteristiek in te stellen in de rijprogramma’s ‘eDrive’, ‘ECO PRO’, ‘comfort’ en ‘sport’.
In ECO PRO Modus zijn alle boordsystemen erop gericht een zo laag mogelijk brandstofverbruik te realiseren.
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Standaarduitrusting

i8 Coupé

i8 Roadster

- Elektrische stuurbekrachtiging.





- Dynamic Damper Control.













- Speed Limit Info.





- Grootlichtassistent.





- Approach Control Warning met Person Recognition.













- LED-koplampen.





- U-vormige LED dagrijverlichting.





- U-vormige LED achterverlichting.





- Mistlichten achter.





- Elektrisch verwarmde en verstelbare buitenspiegels.





- Regen- en lichtsensor met geïntegreerde automatische lichtschakeling.













- Harde schijf met 20 GB geheugen voor de opslag van muziek.





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





- BMW Radio Professional met 6 speakers, 5 x 25 W versterker, RDS en verkeersinformatievoorziening (TP).





Technologie: onderstel

Aanpasbare demperkarakteristiek aan wisselende weg- en rijomstandigheden voor extra comfort of sportiviteit.
Technologie: bestuurdersassistentiesystemen
- Park Distance Control (PDC) voor en achter.
Geeft de afstand tot een obstakel 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.

Waarschuwt (en remt indient nodig) op hogere snelheid voor dreigende aanrijdingen met andere voertuigen en op lager snelheid voor voetgangers.
- Surround View.
Weergave van beelden van bovenaf gezien van de zijkanten en de achterkant van de auto
- Side View.
Camerabeelden van de linker- en rechtervoorzijde van de auto.
Technologie: licht en zicht

	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.
Audio en navigatie
- Navigatiesysteem Professional.
Pijl- en 3D kaartweergave met satellietbeelden.
3 jaar Over the Air kaartupdates, tot 4 maal per jaar.
BMW i Range Assistant en BMW i Eco Route.
BMW i dynamische weergave oplaadpunten
BMW i Intermodaal reisadviesfunctie voor openbaar vervoer
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 = optie

 = standaard

Standaarduitrusting

i8 Coupé

i8 Roadster

- Centraal op het dashboard geplaatst 8,8 inch Control Display met iDrive Controller.





- 8,8 inch multifunctioneel instrumentenpaneel met LED-technologie.





- Voice control.





- Voorkeuzetoetsen.













- Personal Profile, persoonlijke voorkeursinstelling voor diverse autofuncties.





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





























Communicatie en rijdersinformatie

Voorzien van een anti-reflecterende coating.

	Acht toetsen waar een iDrive functionaliteit aan toegekend kan worden. Bijvoorbeeld een vaak gebruikte bestemming voor het navigatiesysteem, uw
favoriete radiostation, etc.
- 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.
- Boordcomputer inclusief buitentemperatuurmeter en Check Control in info display.
	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.

BMW ConnectedDrive
- BMW TeleServices.
Autonoom systeem dat de gekozen BMW Servicepartner proactief 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.
- ConnectedDrive Services (BMW Online).
Inclusief nieuws, weer, office, Local Search en Send-to-Car. Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Europa.
- Real Time Traffic Information.
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, Noorwegen, Polen en Tsjechië.
- Personal Assistant Service.
24/7 onbeperkt beschikking over een Personal Assistant. Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Europa.
- BMW Connected eDrive Services.
Op afstand bedienen van de auto (o.a. airconditioning, laadproces) via BMW Connected App (beschikbaar voor iPhone en Android).
Overige
- BMW Pure Impulse Carbon Card.
Exclusief lidmaatschap met drie jaar lang toegang tot het Pure Impulse Experience programma.
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Optiepakketten

2BQ

Remklauwen met hoogglans zwarte afwerking

i8 Roadster

Progressive Package

i8 Coupé

Code
ZPK





Inclusief accenten in BMW i Blau en BMW i opschrift
319

Garagedeuropener geïntegreerd in binnenspiegel





322

Comfort Access





Ontgrendelen en vergrendelen portieren zonder sleutel.
3CM

Motorafdekking uitgevoerd in mat zwart leder



493

Opbergpakket



Inclusief twee bekerhouders in center console achter, netten aan leuning voorstoelen, opbergnet in voetenruimte voorpassagier en 12 volt
aansluiting.
4U9

Akoestische voetgangersbescherming

























Kunstmatig geluid gegenereerd tot een snelheid van 30km/u dat voetgangers attendeert op toenaderend voertuig.
610

BMW Head-Up Display
Projecteert belangrijke bestuurdersinformatie op de voorruit in full-colour.

654

DAB+ tuner
Maakt ontvangst van digitale radio mogelijk.

674

HiFi System Harman Kardon
Inclusief 11 luidsprekers en 280 watt vermogen.

6FV

Online Entertainment
1 jaar onbeperkt toegang tot online muziekdatabase met meer dan 22 miljoen 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.

6NS

Uitgebreide bluetooth telefoonvoorbereiding
Inclusief spraaksturing van o.a. diverse telefoon- en navigatiefuncties en telefoonhouder in middenarmsteun voor.

7LK

Travel Package



Extra opbergvak achter de stoelen met scheidingselementen in alcantara en een kaartvak in exclusief Nappaleder (inclusief 473 - Opbergpakket).
Coupé
Prijs losse opties
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€

6.974,-

Roadster
€

4.992,-

Consumentenprijs

€

5.368,-

€

3.715,-

Consumentenprijs

€

6.495,-

€

4.495,-

Uw voordeel

€

479,-

€

497,-

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

 = optie

 = standaard

Opties af fabriek

i8 Coupé

i8 Roadster

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €
-

-

-





C23 - Sophistograu met briljanteffect met accent in BMW i Blau

-

-

-





813,-

672,-

141,-





B96 - Kristallweiß pareleffect met accent in Frozen Grey metallic

1.780,-

1.471,-

309,-





B97 - Kristallweiß pareleffect met accent in BMW i Blau

1.780,-

1.471,-

309,-





490 - BMW Individual Donington Grau met accent in Frozen Grey metallic

1.780,-

1.471,-

309,-





194,-

160,-

34,-

711,-

588,-

123,-



-

-

-



-

-

-

-

-

-





3.508,-

2.899,-

609,-





3.000,-

2.479,-

521,-





Code
C22 - Sophistograu met briljanteffect met accent in Frozen Grey metallic

Exterieur
MET

Metallic lak

C1U - E-Copper met accent in Frozen Grey metallic

339

Shadow Line



C-stijl en sierlijst rondom achterklep in hoogglans zwart.
7AR

Aerodynamic Package



Frontsplitter links en rechts en een achterspoiler voor verbeterde aerodynamica.
Interieur
NGEK

BMW i interieur design Carpo ‘Elfenbeinweiß’
- Geperforeerd lederen bekleding ‘Spheric’ in Elfenbeinweiß
- Leder bekleed stuurwiel met accent in Satinsilber
- Natuurleder bekleed dashboard in ‘Exklusiv Schwarz’ en leder ‘Walknappa’ Elfenbeinweiß
- Lederen deurpanelen in Elfenbeinweiß

NGEF

BMW i interieur design Carpo ‘Elfenbeinweiß/Schwarz’



- Geperforeerd lederen bekleding ‘Spheric’ in Elfenbeinweiß/Schwarz
- Leder bekleed stuurwiel met accent in Satinsilber
- Natuurleder bekleed dashboard in ‘Exklusiv Schwarz’ en leder ‘Walknappa’ Elfenbeinweiß
- Lederen deurpanelen in Elfenbeinweiß
NGHA

BMW i interieur design Carpo ‘Amido’
- Geperforeerd lederen bekleding ‘Spheric’ in Amido
- Leder bekleed stuurwiel met accent in Satinsilber
- Natuurleder bekleed dashboard in ‘Exklusiv Schwarz’ en ‘Walknappa’ Amido
- Lederen deurpanelen in Amido

NKED

BMW i interieur design Accaro ‘E-Copper’

/ 7Y6

- Bekleding natuurleder ‘Exklusiv’ met stof accenten in Anthrazit/E-Copper.
- Leder bekleed stuurwiel met accent in Satinsilber
- Natuurleder bekleed dashboard in ‘Exklusiv Schwarz’ en ‘Walknappa’ Amido
- 4AA Hemelbekleding in Anthrazit (alleen voor Coupé)
- Lederen deurpanelen in Amido

NKFD

BMW i interieur design Halo ‘Dalbergiabraun’

/ 7Y9

- Bekleding natuurleder ‘Exklusiv’ met stofaccent in Dalbergiabraun met contrasterend sticksel in BMW i Blau
- Leder bekleed stuurwiel in Dalbergiabraun met accent in BMW i Blau
- Natuurleder bekleed dashboard in ‘Exklusiv’ Dalbergiabraun en leder ‘Walknappa’ Carumgrau
- Lederen deurpanelen in ‘Walknappa’ Carumgrau
- 4AA Hemelbekleding in Anthrazit (alleen voor Coupé)
- 4FG Veiligheidgordels uitgevoerd in BMW i Blau
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Opties af fabriek

Armsteun voor met opbergruimte

493

Opbergpakket

i8 Roadster

473

i8 Coupé

Motorafdekking uitgevoerd in mat zwart leder

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €

Code
3CM

1.321,-

1.092,-

229,-



-

-

-



295,-

244,-

51,-



386,-

319,-

67,-



1.983,-

1.639,-

344,-





407,-

336,-

71,-





580,-

479,-

101,-





600,-

496,-

104,-

-

-

-

-

-

-

1.526,-

1.261,-

265,-





1.831,-

1.513,-

318,-





1.526,-

1.261,-

265,-





1.831,-

1.513,-

318,-





356,-

294,-

62,-







Inclusief twee bekerhouders in center console achter, netten aan leuning voorstoelen, opbergnet in
voetenruimte voorpassagier en 12 volt aansluiting.
4AA

Hemelbekleding in Anthrazit uitgevoerd

4CQ

Interieurlijsten 'DryCarbon'
Middenconsole, deurgrepen en dashboard inleg uitgevoerd in Carbon.

4FG

Veiligheidsgordels uitgevoerd in BMW i Blau
(4FG niet mogelijk i.c.m. 7Y6)

4U1

Keramische afwerking voor bedieningselementen
Voor iDrive Controller (inclusief i8 opschrift), transmissiehendel, audio- en airconditioningsknoppen.

7LK

Travel Package



Extra opbergvak achter de stoelen met scheidingselementen in alcantara en een kaartvak in exclusief
Nappaleder (inclusief 473 - Opbergpakket).
BMW lichtmetalen wielen en banden
2G4

20 inch lichtmetalen i light wielen Turbine (styling 444)





Voor: 7 J x 20 banden 195/50 R20, achter 7.5 J x 20 banden 215/45 R20
2KQ

20 inch lichtmetalen i light wielen Radiaalspaak (styling 516)



Voor: 7 J x 20 banden 195/50 R20, achter 7.5 J x 20 banden 215/45 R20
2ES

20 inch lichtmetalen i light wielen Radiaalspaak (styling 516) in Jet Black
Voor: 7.5 J x 20 banden 215/45 R20, achter 8.5 J x 20 banden 245/40 R20

27K

20 inch lichtmetalen i light wielen Radiaalspaak (styling 516) in Bicolor
Voor: 7.5 J x 20 banden 215/45 R20, achter 8.5 J x 20 banden 245/40 R20

2W8

20 inch lichtmetalen i light wielen W-spaak (styling 470)
Voor: 7.5 J x 20 banden 215/45 R20, achter 8.5 J x 20 banden 245/40 R20

2HP

20 inch lichtmetalen i light wielen Turbine (styling 625)
Voor: 7.5 J x 20 banden 215/45 R20, achter 8.5 J x 20 banden 245/40 R20

2BQ

Remklauwen met hoogglans zwarte afwerking
Inclusief accenten in BMW i Blau en BMW i opschrift
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 = optie

 = standaard

Opties af fabriek
Netto catalogusprijs €

i8 Coupé

i8 Roadster

2.079,-

437,-





-

-

-





-

-

-





-

-

-





-

-

-





-

-

-





264,-

218,-

46,-





966,-

798,-

168,-





-

-

-





-

-

-





Btw 21% €

Consumentenprijs* €

Code

2.516,-

Complete BMW winterwielset, prijzen excl. montage
20 inch lichtmetalen i light winterwielen Turbine (styling 444)
7 J x 20 banden 215/45 R20

styling 444

styling 470

styling 516

styling 516
JetBlack

styling 516
Bicolor

styling 625

Aandrijving en onderstel
223

Dynamic Damper Control
Aanpasbare demperkarakteristiek aan wisselende weg- en rijomstandigheden voor extra comfort of sportiviteit.

2VB

Bandenspanningsweergavesysteem
Elektronische bandenspannings- en temperatuurcontrole voor elke band, bij een spanningsverlies van meer dan
25% wordt de bestuurder gewaarschuwd.

2VC

Banden reparatieset
Inclusief 12 v compressor.

4U2

Driving Experience Control inclusief ECO PRO+ modus
Elektrische voorzieningen

302

Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM)

319

Garagedeuropener geïntegreerd in binnenspiegel
Garagedeuropener geïntegreerd in binnenspiegel

322

Comfort Access
Ontgrendelen en vergrendelen portieren zonder sleutel.

3DS

BMW Display Key
Afstandsbediening met LCD kleurenscherm. Toont informatie over de voertuigstatus zoals bijvoorbeeld het
brandstofniveau, de actieradius en of de auto wel of niet gesloten is.

430

Automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels
Inclusief elektrisch inklapbare buitenspiegels.
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Opties af fabriek

i8 Coupé

i8 Roadster

Akoestische voetgangersbescherming

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €

Code
4U9

102,-

84,-

18,-





-

-

-





-

-

-





-

-

-





-

-

-





-

-

-





-

-

-





6.395,-

5.285,-

1.110,-





-

-

-





-

-

-





-

-

-





-

-

-





-

-

-





Kunstmatig geluid gegenereerd tot een snelheid van 30km/u dat voetgangers attendeert op toenaderend
voertuig.
508

Park Distance Control voor/achter (PDC)
Inclusief optische weergave in het Control Display.

521

Regen- en lichtsensor
Automatische activatie van ruitenwissers en verlichting.

544

Cruise control
Inclusief remfunctie indien ingestelde snelheid wordt verlaagd.

563

Lichtpakket
Inclusief verlichting in voetenruimte, ambianceverlichting en contourverlichting armsteunen en ventilatieroosters.
Inclusief ‘i8’ projectie bij geopend portier (alleen voor Roadster).

5A4

LED koplampen
Inclusief bochtverlichting en dagrij- en parkeerverlichting in LED.

5AS

Driving Assistant
Inclusief Speed Limit info en weergave in instrumentencluster, grootlichtassistent, Approach Control Warning
met person recognition (waarschuwt op hogere snelheid voor dreigende aanrijdingen met andere voertuigen en
op lager snelheid voor voetgangers), Surround View (weergave van beelden van bovenaf gezien van de zijkanten
en de achterkant van de auto) en Side View (beelden van de linker- en rechtervoorzijde van de auto).

5AZ

BMW Laserlicht
LED koplampen inclusief grootlicht met laser boost functionaliteit dat het bereik verhoogt tot wel 600m.

5DA

Deactivering passagiersairbag
Stoelen en zitcomfort

458

Elektrisch verstelbare voorstoelen
Inclusief geheugenfunctie voor bestuurdersstoel. (alleen voor Roadster)

494

Elektrisch verwarmde voorstoelen
Stuurwielen

249

Multifunctioneel stuurwiel
Klimaatbeheersing

534

Automatische airconditioning 2-zone
Inclusief links en rechts gescheiden automatische regeling, AUC, condens- en zonnesensor en actief
koolstoffilter.
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Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

 = optie

 = standaard

Opties af fabriek

i8 Coupé

i8 Roadster

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €

Code

-

-

-





1.464,-

1.210,-

254,-





468,-

387,-

81,-





915,-

756,-

159,-





305,-

252,-

53,-





600,-

420,-

104,-





702,-

580,-

122,-



102,-

84,-

18,-



-

-

-

Entertainment en communicatie
609

Navigatiesysteem Professional
- Bediening via iDrive Touch Controller met 7 Direct Access-toetsen of Touch Screen Display.
- Display (8,8 inch) met 1280x480 pixel resolutie
- Dubbele tuner met RDS / TMC
- Pijl- en 3D kaartweergave met satellietbeelden
- Updaten van kaarten, en het uploaden van muziek mogelijk via USB-aansluiting
- Geïntegreerde elektronische BMW handleiding en BMW onderhoudsboek
- Harde schijf met 20 GB geheugen voor de opslag van muziek
- Voice control
- BMW i Range Assistant
- BMW i Eco Route
- BMW i dynamische weergave oplaadpunten

610

BMW Head-Up Display
Projecteert belangrijke bestuurdersinformatie op de voorruit in full-colour.

654

DAB+ tuner
Maakt ontvangst van digitale radio mogelijk.

674

HiFi System Harman Kardon
Inclusief 11 luidsprekers en 280 watt vermogen.

6CP

Apple Carplay® voorbereiding
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.

6NS

Uitgebreide bluetooth telefoonvoorbereiding
Inclusief spraaksturing van o.a. diverse telefoon- en navigatiefuncties en telefoonhouder in middenarmsteun
voor.

6NW

Comfort telefoonvoorbereiding met draadloze oplaadmogelijkheid
Bluetooth telefoonvoorbereiding inclusief dubbele microfoon en spraaksturing voor o.a. diverse telefoonen navigatiefuncties. Mogelijkheid om te telefoneren via de (8 watt) dakantenne van de auto. Bevat
parallele bluetoothverbinding voor de koppeling van twee smartphones en één audiospeler. Draadloze
oplaadmogelijkheid voor smartphones die geschikt zijn voor inductieladen.
6NW i.c.m. ZPK

6WD

WiFi hotspot





Biedt voor maximaal 10 apparaten draadloos toegang tot het Internet via de SIM-kaart van de auto met een
maximum snelheid van 100 Mbit/s.
Let op: Voor deze dienst is een abonnement benodigd bij een internetprovider.
(alleen i.c.m. 6NW)
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Originele
Opties
BMW
af fabriek
Accessoires

i8 Coupé

i8 Roadster

Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €

Code

-

-

-





-

-

-





-

-

-





-

-

-





-

-

-





-

-

-





224,-

185,-

39,-





BMW Connected Drive (meer informatie vindt u op pagina 5)
6AC

Emergency Call
Geavanceerde noodoproep (handmatig en automatisch)

6AE

BMW TeleServices
Inclusief automatische en handmatige melding van servicebehoefte, oproep voor pechhulpdienst en Battery
Guard.

6AK

ConnectedDrive Services (BMW Online)
Inclusief nieuws, weer, office, Local Search en Send-to-Car. Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Europa.

6AM

Real Time Traffic Information
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, Noorwegen, Polen en Tsjechië.

6AN

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

6AU

Connected eDrive Services
Remote Services maakt het op afstand bedienen van de auto mogelijk (o.a. airconditioning, laadproces) via
BMW Connected App (beschikbaar voor iPhone en Android).
Inclusief eDrive Services en 3 jaar Digital Charging Services.

6FV

Online Entertainment
1 jaar onbeperkt toegang tot online muziekdatabase met meer dan 22 miljoen 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.
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Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

 = optie

 = standaard

Originele BMW Accessoires
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 Laden
BMW i Wallbox Plus.
Laadpunt voor thuis of kantoor. Uw BMW i is in minder dan 3 uur opgeladen (0-80% lading). Exclusief installatie.
BMW i Wallbox Connect.
Laadpunt voor thuis of kantoor. Uw BMW i is in minder dan 3 uur opgeladen (0-80% lading). Exclusief installatie.

€ 1.040,€ 1.100,-

BMW Communicatie & Informatie
BMW Advanced Car Eye.
Full HD-camera inclusief geheugen voor detectie van kritieke situaties tijdens de rit en parkeren, vanuit de auto

€ 278,-

gezien.
BMW snap-in adapter Connect.
Voorzien van ventilatie. Voor iPhone 6 en 6S.
BMW snap-in adapter universeel voor Apple.
Voorzien van ventilatie. Geschikt voor iPhone 5, 5S, 5C, 6, 6S, 6 Plus en 7.
BMW snap-in adapter universeel.
Geschikt voor mobiele telefoons met micro-USB aansluiting. Optimale verbinding door aansluiting op

€ 198,€ 198,€ 145,-

telefoonantenne.
BMW Click & Drive System: smartphone-houder.
Houder inclusief adapterbeugel. De houder neemt uw smartphone veilig op en past goed in het interieur van uw

€ 113,-

BMW. De houder is eenvoudig aan de voorruit te bevestigen.
BMW USB oplader.
Voor het opladen van apparatuur met USB-interface aan het 12-V boordstopcontact.
BMW dual-USB oplader.
Voor het dubbel opladen van apparatuur met USB-interface aan het 12-V boordstopcontact.

€ 16,€ 27,-

BMW Exterieur
BMW i sneeuwkettingen.
Voor de bandenmaat 215/45 R20.

€ 307,-
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Originele BMW Accessoires
BMW Interieur
BMW i beschermmat bagageruimte-laadrand.
BMW i vouwbox.
BMW i boardtas.
BMW EHBO-set.
Met zwarte tas.
BMW Veiligheidsvest.
Set van 2

€ 54,€ 65,€ 86,€ 28,€ 15,-

Beveiligingssystemen en rittenregistratie
Voertuigvolgsysteem (VVS+) van Moving Intelligence.
Mi50 voertuigvolgsysteem met startblokkering. SCM gecertificeerd. Auto niet te starten bij diefstal. Bestand tegen

€ 895,-

sabotage en jamming. Via MiApp bedienbaar. Prijs inclusief montage en BTW. Exclusief abonnemenskosten vanaf
€ 16,95 ex. BTW per maand.
Rittenregistratie van Moving Intelligence.
Mi50 geschikt voor rittenregistratie, live volgen en aanvullende diensten. Prijs inclusief montage en BTW. Exclusief

€ 563,-

abonnementskosten vanaf € 8,05 ex. BTW per maand.
Peilzender van Moving Intelligence.
Mi6 peilzender, werkt op GSM en RF (radio)signalen. Klein opspsoringssyteem. Kan zelfstandig of ter aanvulling/

€ 286,-

ondersteuning van voertuigvolgsysteem (VVS+) worden toegepast. Prijs inclusief montage en BTW. Exclusief
abonnementskosten vanaf € 8,27 ex. BTW per maand.
BMW Car Care
Hout- en kenafverzorging met bio-sandelhoutextract.
300 ml.
Leder- en bekledingreiniger met bio-sinaasappelolie.
300 ml.
Lederverzorging-balsam met bio-olijfolie.
300 ml.
Ruitenreiniger met bio grapefruit-extract.
300 ml.
Ruitensproeiervloeistof voor elk seizoen, met bio-gemberextract.
2000 ml.
BMW PureCare set.
Omvat ruitenreiniger met bio-grapefruit extract (300 ml), en leder- en bekledingreiniger met bio-sinaasappelolie (300 ml).
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€ 16,€ 14,€ 16,€ 8,€ 9,€ 27,-

BMW Lifestyle
Plezier maakt nieuwsgierig. BMW Lifestyle is gemaakt voor een leven in beweging. Gemaakt voor elke dag.
Genoemde prijzen zijn adviesprijzen inclusief btw.
www.bmw.nl/lifestyle
BMW Lifestyle is ook online te bestellen.
www.bmw.nl/shop

BMW Collection
BMW i sweatvest. Voor heren. Kleur: grijs melange. Maat S-XXL.
BMW i T-shirt Vision. Voor heren. Kleur: wit. Maat S-XXL.
BMW i T-shirt i8. Voor heren. Kleur: grijs melange. Maat S-XXL.
BMW i jas. Voor heren. Kleur: carbon grey. Maat S-XXL.
BMW i sweatvest. Voor dames. Kleur: grijs melange. Maat XS-XL.
BMW i T-shirt. Voor dames. Kleur: blauw. Maat XS-XL.
BMW i top. Voor dames. Kleur: wit. Maat XS-XL.
BMW i Cardigan. Voor dames. Kleur: carbon grey. Maat XS-XL.
BMW i jumpsuit. Voor dames. Kleur: carbon grey. Maat S-L.
BMW i jas. Voor dames. Kleur: carbon grey. Maat XS-XL.
BMW i T-shirt kids interactive. Kleur: wit. Maat 104-128.
BMW i T-shirt kinderen i8. Kleur: grijs. Maat 104-152.
BMW i cap Vision. Kleur: wit, blauw.
BMW i balpen.
BMW i notitieboek.
BMW i thermosbeker.
BMW i mok.
BMW i bureau-organizer.
BMW i telefoonhoesje. Kleur: carbon grey.
BMW i tablethoes. Kleur: carbon grey.
BMW i keyring.
BMW i bluetooth luidspreker.
BMW i powerbank.
BMW i USB-stick. 32 GB.
BMW i tas.
BMW i rugzak. Kleur: carbon grey, blauw.
BMW i laptoptas. Kleur: carbon grey, blauw.
BMW i weekendtas. Kleur: carbon grey.
BMW i tas leder. Kleur: carbon grey.
BMW i8 computermuis.
BMW i cap uniseks.
BMW i sleutelhanger.
BMW i bureau-organizer. Kleur: Electric blue, grijs.
BMW i drinkfles.
BMW i3 miniatuur. Schaal 1:43. Kleur: Iconic silver/Solar orange/Andersit silver.
BMW i3 miniatuur. Schaal 1:64.
BMW i8 miniatuur. Schaal 1:18. Kleur: Protonic blue/Crystal white/Sophisto grey.
BMW i8 miniatuur. Schaal 1:43. Kleur: Protonic blue/Crystal white/Sophisto grey.

€ 99,€ 49,€ 40,€ 321,€ 99,€ 49,€ 150,€ 150,€ 280,€ 321,€ 40,€ 30,€ 35,€ 20,€ 30,€ 30,€ 15,€ 15,€ 40,€ 49,€ 30,€ 145,€ 49,€ 40,€ 99,€ 120,€ 120,€ 691,€ 431,€ 40,€ 30,€ 23,€ 69,€ 35,€ 35,€ 6,€ 99,€ 35,-
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i8 Roadster
i8 Coupé
Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €

Code

22

i8 Roadster
i8 Coupé
Btw 21% €

Netto catalogusprijs €

Consumentenprijs* €

Code

23

BMW maakt
rijden geweldig

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

