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MEER OVER DE NIEUWE  
BMW 7 SERIE
Voor meer informatie over de nieuwe BMW 7 Serie 
kunt u ons uiteraard ook bezoeken op onze inter-
netsite www.bmw.nl. Of raadpleeg uw BMW dealer, 
hij is u graag van dienst en arrangeert met plezier 
een proefrit voor u. Daarnaast is er de nieuwe BMW 
Brochures app. Download de app op uw smartphone 
of tablet en ontdek de nieuwe BMW 7 Serie in al 
zijn facetten.
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Let’s talk about courage,  
and why we need it more than ever.

Courage is independent and disruptive.  
Courage questions, shatters and awakens. 

We need bold, courageous voices.  
All of us.  

We need fresh thinkers with optimism. 

We believe in the frontrunners.  
The intellectual elite, the avantgarde.  

Those who fight stagnation and backwardness. 

Well, courage only knows forward.  
Driving the pioneers of our culture  

to inspire tomorrow.  
To create a sublime kind of new.  

Reaching a superior level of excellence. 

This is where  
a new kind of luxury is born,  

in brave ideas, in the confidence  
to speak out loud.  

Even if nobody asks for it.



UITSTRALING  
IS DE KRACHT  
DIE ALLE  
AANDACHT  
OP ZICH VESTIGT. 
DOOR ELEGANTIE.  
DOOR 
VASTBERADENHEID. 
DOOR EEN  
INSTELLING  
DIE ALLES  
VERANDERT.



HET GEHEIM VAN CHARISMA:  
WIE VOL ZELFVERTROUWEN IS, 
OVERTUIGT IEDEREEN  
DIE HIJ ONTMOET.



KRACHTEN ZIJN NIET  
ZOZEER NODIG OP  
RECHTE STUKKEN, 
MAAR WORDEN GESPAARD 
VOOR OBSTAKELS  
EN UITDAGINGEN. 
HET PAD WORDT NIET  
GEËFFEND DOOR TWIJFELS, 
MAAR DOOR OVERTUIGINGEN.





DESIGN IS DE LIEFDE  
VOOR DE PERFECTE VORM.  
TECHNOLOGIE IS DE PASSIE  
VOOR GEWELDIGE IDEEËN.  
KARAKTER ONTSTAAT,  
WANNEER BEIDE SAMENKOMEN.



HEEFT LUXE EEN KLEUR?  
EEN VORM? 
OF IS HET  
HET SAMENSPEL  
VAN DUIZENDEN DETAILS, 
DAT VAN EEN  
FILOSOFIE EEN  
TASTBARE BELEVING  
MAAKT?



WIE OP DE WEG  
HET VOORTOUW NEEMT,  
ONTDEKT ALS EERSTE  
NIEUWE GEZICHTSPUNTEN.





WIE GEEN GROTE WOORDEN 
OF DADEN NODIG HEEFT 
OM ANDEREN TE OVERTUIGEN, 
KAN ZICH DE LUXE PERMITTEREN  
OM VOLKOMEN TROUW AAN  
ZICHZELF TE BLIJVEN.



IN EEN WERELD  
WAARIN VELEN ZICHZELF  
WILLEN VERBETEREN, 
IS HET DE  
GROOTSTE LUXE OM 
NOOIT AAN JEZELF  
TE TWIJFELEN.



"LUXE MOET  
EMOTIES OPWEKKEN."
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Eigentijdse perfectie zoeken en 
vinden: Adrian van Hooydonk,  
hoofd Design van BMW Group,  
over de nieuwe uitdager in het 
segment van de meest exclusieve 
automodellen.

De modellen onder de naam 
Bayerische Motoren Werke vormen 
een nieuwe dimensie binnen het 
BMW modelprogramma. Wat 
verstaat u onder eigentijdse luxe?
 
We willen onze klanten niet 
voorschrijven hoe ze luxe voor 
zichzelf definiëren, maar willen hen 
een aantrekkelijk, divers aanbod 
aanreiken. Luxe wordt over de hele 
wereld zeer verschillend ervaren. 
Maar een centraal aspect dat overal 
zichtbaar is, is het toenemende 
belang van de persoonlijke, vrije  
tijd. Die ontwikkelt zich in de 
geglobaliseerde wereld tot het 
meest waardevolle goed.

Hoe komt het streven naar perfectie 
en verfijning in mobiliteit tot uiting?
 
In de mobiliteit van vandaag 
brengen we steeds meer tijd door  
in verschillende vervoermiddelen. 
Auto’s zijn daarbij zoiets als een 
persoonlijke ruimte op wielen. Je 
wilt je er absoluut goed in voelen. 
Het stuur dat je vasthoudt en de 

materialen die je omgeven moeten 
perfect aanvoelen – en het oog  
mag niet door onzuivere lijnen of 
afzonderlijke componenten worden 
gestoord. Vooral het interieur van 
een auto wordt als leefruimte 
beschouwd. Het is belangrijk om 
door maximale zintuiglijke kwaliteit 
te zijn omringd.

Wat is de grootste uitdaging bij het 
exterieurdesign? 
 
Luxe moet een vanzelfsprekendheid 
uitstralen. In het Engels bestaat daar 
het mooie begrip 'sophistication' 
voor. Voor designers – ons  
team bestaat uit meer dan 700 
medewerkers in vier vestigingen 
wereldwijd, die elkaar voortdurend 
met ideeën beconcurreren – 
betekent dit dat elk detail, hoe klein 
ook, belangrijk is. Het design moet 
krachtige emoties opwekken en 
tegelijkertijd de hoogste kwaliteit  
en een lange levensduur uitstralen.  
Om elk ogenblik intensief met 
zinvolle en mooie dingen te kunnen 
doorbrengen. Daarom bouwen we 
een luxe-ecosysteem op, een 
modelfamilie. In verschillende 
vormen – eigentijdse limousines, 
elegante en zeer sportieve coupés, 
maar ook modellen met een 
uitgesproken luxueus ruimteaanbod.

Bij het design van de nieuwste BMW 
modellen valt een gemeenschappelijk 
kenmerk op: minder lijnen. Wilt u luxe 
sterker tot uiting brengen door luxe 
juist minder opvallend in het design  
te verwerken?
 
Het maakt het design helderder, 
moderner en aangrijpender. Een 
expressief spel van vlakken staat 
voorop, de dynamiek wordt sterker 
dan ooit door de carrosserie 
benadrukt. De weinige, maar  
zeer precieze carrosserielijnen 
onderstrepen de grafische 
vormgeving van de vlakken. Zonder 
de voor BMW typerende sportiviteit 
te verliezen, ogen de carrosserieën 
door hun royale vlakken krachtiger, 
hoogwaardiger en zintuiglijker. Dat 
kan alleen omdat we het karakter 
van elk BMW model individueel 
uitwerken. Bij een BMW moet altijd 
op het eerste gezicht duidelijk zijn 
wat u met hem kunt beleven. Vooral 
bij onze grote en bijzonder luxueuze 
modellen hechten we veel waarde 
aan een prominente verschijning  
en een zo aangenaam mogelijke 
ambiance in het interieur. Het draait 
om vrijheid – en het gevoel om zich 
in een BMW thuis te voelen.

DE VISIE



EXTERIEURDESIGN

Wie gewend is om anderen altijd een stap voor  
te zijn, zal zich perfect thuisvoelen in de nieuwe  
BMW 7 Serie. Alleen al de imposante, rechtopstaande 
voorzijde met de aan elkaar gekoppelde nieren en de 
compacte, modern geïnterpreteerde BMW koplampen 
maakt een onuitwisbare indruk. Het oog glijdt over de 
op de hoeken van de voorbumper geplaatste, licht 
gebogen Airblades, die de luchtinlaten op elegante 
wijze omsluiten. De coupé-achtig gevormde daklijn 
accentueert van opzij gezien de fascinerende sportiviteit 
van de nieuwe BMW 7 Serie. Samen met de subtiel 
gevormde, door een verfijnde lichtband verbonden 
achterlichten en de fraaie, krachtige achterbumper 
maken deze designkenmerken duidelijk:  beter dan 
met woorden kan men technologie beschrijven door 
middel van lijnen, vlakken en krommingen.

Op de hoeken van de voorbumper geplaatste, licht gebogen 
Airblades omsluiten de luchtinlaten op elegante en expressieve wijze.

De achterzijde van de nieuwe BMW 7 Serie oogt uitgesproken 
breed, en benadrukt de zelfverzekerde stand op de weg. Een 
verchroomde lijst1 rond de uitlaateindpijpen met horizontale 
verbinding creëert een bijzonder elegante uitstraling, terwijl  
de scherpe contourlijnen over de flanken de sportiviteit van  
de auto benadrukken.

GEDISTINGEERD,  
DYNAMISCH EN  
KARAKTERVOL.

DYNAMIEK OP HET EERSTE GEZICHT: 
DE VOORBUMPER.

BREDE, ZELFVERZEKERDE ACHTERZIJDE.In het zijaanzicht accentueert de verticaal geplaatste Air Breather 
de indrukwekkende uitstraling van de nieuwe BMW 7 Serie. Van 
hieruit loopt een verchroomde lijst over de flank, en mondt uit in 
de achterzijde. Zo onderstreept de lijst het langgerekte, elegante 
silhouet van de nieuwe BMW 7 Serie.

De bijzonder verfijnd gevormde koplampen sluiten met een  
fraaie welving aan op de BMW nierengrille. Sierlijnen naast de 
lichtbuisjes benadrukken de diepte en de hoogwaardige techniek.

ELEGANT SILHOUET.

MINIMALISTISCH DESIGN, MAXIMAAL EFFECT: 
DE VERFIJNDE KOPLAMPEN.

1 Uitsluitend leverbaar in combinatie met andere extra-uitrustingen. 

DESIGN EN HIGHLIGHTS – EXTERIEURDESIGN

29

28



Een ego ter grootte van een grand hotel bracht Bodo Janssen 
mee toen hij op 33-jarige leeftijd de familiehotelketen 
'Upstalsboom' overnam. Zijn vader was plotseling omgekomen 
bij een vliegtuigongeluk – Janssen moest het roer overnemen. 
Hij ging zijn taak zeer zelfverzekerd en op klassieke wijze aan: 
Janssen dicteerde wat er moest gebeuren. Hij duldde geen 
tegenspraak. Zijn woord was wet.

Omdat de resorts van de hotelketen aan de Duitse Noord-  
en Oostzeekust steeds slechtere resultaten opleverden  
en nieuwe medewerkers snel weer ontslag namen, startte 
Janssen in 2010 een intern onderzoek. Schokkend resultaat: 
"We hebben een andere baas nodig dan Bodo Janssen"  
en "De vis stinkt aan de kop" waren de meest gehoorde 
meningen, vertelt hij. "Als manager was ik een mislukking", 
voegt hij eraan toe. Janssen begreep dat hij zijn leidersstijl 
moest veranderen.

Hij ging naar het klooster en raakte in de ban van Anselm 
Grün, een Benedictijnerpater, bekend om zijn boeken over 
spiritualiteit en levenskunst. In het klooster en met de hulp 
van Grün vond Janssen een oplossing voor zijn problemen, 
die hem enorm veranderde. Twee jaar lang spande hij zich  
in om het leiderschap en de bedrijfscultuur in zijn bedrijf te 
veranderen: Janssen stelde zijn team sindsdien consequent 
centraal – en bleef aan zichzelf werken. "Je kunt groeien uit 
fouten, dat heb ik zelf ervaren. Wat ik van mijn medewerkers 
verwacht moet ik zelf ook doen", zegt hij.

DE WERELD VORMGEVEN EN MENSEN SUCCESVOL AANSTUREN – VOOR BEIDE IS MOED NODIG. 
DE MOED OM JEZELF CONTINU TE VERBETEREN. DE MOED OM OPEN TE STAAN, OM NIEUWE 
WEGEN TE VINDEN – NIET DE GEMAKKELIJKSTE, MAAR DE BESTE. DE MOED OM TROUW TE 
BLIJVEN AAN DE EIGEN VISIE. NET ALS DEZE DRIE 'MODERN LEADERS', DIE HUN EIGEN WEG 
NAAR SUCCES VOLGDEN.

WAT HET BETEKENT  
OM EEN MODERN LEADER TE ZIJN.

BODO JANSSEN

LUISTEREN
Vandaag ziet de 44-jarige zichzelf als hun partner en coach. 
"Ik dien de mensen. Ik ben er om ze te helpen zichzelf verder 
te ontwikkelen. Van moeten naar willen, dat is nu mijn opdracht." 
Met zijn stagiairs wandelde hij op de Zugspitze en beklom hij 
de Kilimanjaro. De laatste reis was nog extremer: "Ik was met 
onze tien stagiairs twee weken op de poolcirkel. Van het eerste 
tot het derde leerjaar waren alle stagiairs erbij. 14 dagen lang 
zagen we geen andere mensen, overnachtten we in tenten, 
beklommen we de hoogste berg van Spitsbergen en moesten 
we op elkaar vertrouwen. Deze ervaring nemen we allemaal 
mee in ons dagelijks leven. Ik wil platforms en mogelijkheden 
creëren om samen de handen in elkaar te kunnen slaan."

Zijn maatregelen hadden resultaat: ziekteverzuim en ontslagen 
daalden tot een recordlaagte. De werknemerstevredenheid 
steeg met 8  procent en 'Upstalsboom' werd meermaals 
onderscheiden als werkgever. Zo is het bedrijf bijvoorbeeld 
volgens een recente 'F.A.Z.Z.'-studie "de meest gewilde 
werkgever van Duitsland" in de hotelbranche. Sindsdien  
is ook de omzet van jaar tot jaar gestegen. De ongeveer 7  
hotels en vakantieparken van de middelgrote bedrijvengroep 
in Emden in Noord-Duitsland worden goed geboekt en er is 
pas nog een hotel op het eiland Föhr bijgekomen.

EDITORIAL: MODERN LEADERSHIP

Met een ijzeren wil schopte de autodidacte het tot topchef. 
Haar restaurant groeide uit tot een vaste plek op de culinaire 
landkaart van Europa. Haar internationale doorbraak kwam  
in 2 16 met haar optreden in de Netflix-documentaire  
'Chef’s Table'. Een jaar later werd ze door het Britse vakblad 
'Restaurant' uitgeroepen tot "The World’s Best Female Chef" 
na een rondvraag onder internationale culinaire critici, 
chef-koks en restaurantchefs. Tegenwoordig komen 
chef-koks, restaurantcritici en culinaire toeristen naar haar 
restaurant toegestroomd. Ze willen allemaal zien hoe de 
45-jarige kokkin met producten uit het Sloveense bergge-
bied steeds weer kleine wonderen creëert. Door het succes 
moest Ana Roš zich opnieuw bezinnen: "We besloten om 
het restaurant te professionaliseren om de kwaliteit verder 
te verbeteren", zegt ze.

Iedereen die zo hard naar iets verlangt, moet ook zichzelf en 
zijn team beschermen tegen te hoge ambities. Ana Roš was 
slim genoeg om de dreigende burn-out in een vroeg stadium 
te herkennen: "Ik kwam als eerste in de keuken aan en vertrok 
als laatste .... nu is dat heel anders". En ze beschermt er ook 
haar medewerkers tegen: "Vorig jaar hebben we twee vrouwen 
aangenomen, allebei zeer ambitieus", vertelt ze. "Na twee 
maanden waren ze totaal uitgeput, en ik wist dat ze op een 
bepaald moment hun dienstverband zouden opzeggen. We 
vroegen ons af: hoe kunnen we ze helpen? En kwamen tot 
een oplossing: ze doen allebei de ochtenddienst en bereiden ’s 
ochtends de gerechten voor."

Roš, moeder van twee kinderen, heeft nu 14 mensen in de 
keuken in dienst. Bij de selectie van haar personeel is de 
ambitieuze chef uiterst kieskeurig: "Het belangrijkste voor mij: 
iedereen moet een team player zijn! Techniek kun je leren, 
sociale intelligentie niet. In mijn keuken brengen de mensen 
een groot deel van hun tijd samen door in een compacte 
ruimte. Ze moeten anderen helpen, naar anderen luisteren, 
hun zorgen begrijpen. Anders werkt het niet."

Ze heeft bij jonge vrouwen overigens een ontwikkeling 
waargenomen die ze bijzonder toejuicht: "Vroeger waren 
meisjes zeer ambitieus, alles moest waanzinnig snel gaan,  
te snel soms. Ze moesten laten zien dat ze beter waren.  
Dat kan tot problemen leiden. De nieuwe generatie weet  
wat ze kan. Ze is relaxter."

Topsport, diplomatie, topgastronomie: eigenlijk hebben 
deze drie vakgebieden niet veel gemeen. De Sloveense  
Ana Roš bewees haar talent in alle drie. Op zevenjarige 
leeftijd begon ze aan een sportcarrière en klom ze op tot 
supertalent op de ski’s voor de Joegoslavische nationale 
ploeg. Daarna zou ze overeenkomstig de wens van haar 
ouders diplomaat worden. Ze studeerde in Triëst en spreekt  
nu vijf talen. Toen ontmoette ze haar man en begon ze te 
werken in het restaurant van zijn ouders, Hiša Franko in de 
Soča-vallei in de bergen van Slovenië. Ze verlangde al snel 
naar een nieuwe uitdaging en vertelde haar verbijsterde 
ouders dat ze topchef wilde worden – als amateur.

Haar vader sprak een half jaar niet met haar, haar moeder 
vond het pijnlijk. Maar toch: ze had haar roeping gevonden  
en zette door, tegen alle weerstand in.

een toespeling op hoe vaak er in de afgelopen 36 jaar al 
ontmoetingen hebben plaatsgevonden. In de '188 ' brengt 
de 5 -jarige Marc Nicholson de meest uiteenlopende 
personages samen – met als doel niets minder dan het 
redden van de wereld: "Elk nieuw bedrijf dat wordt opgericht, 
elke documentaire, elk goed doel, elk avontuur begint met 
een gesprek. Ik vind het heerlijk om nieuwe mensen te 
ontmoeten en te ontdekken wat hun plannen zijn. Als ik  
ze samen kan brengen met mensen die deze dromen 
waarmaken, des te beter."

Volgens hem hebben sociale media veel mensen beroofd  
van de mogelijkheid om interessante gesprekken in elkaars 
gezelschap te voeren. "Dit is de enige manier om problemen 
echt op te lossen." De moderne leiders die elkaar in zijn  
club ontmoeten, moeten de kans krijgen om dit vermogen  
te trainen – voor het welzijn van zichzelf, hun medewerkers  
en de wereld.

"Gesprekken kunnen de wereld veranderen. Alle grote 
projecten beginnen met gesprekken", weet Marc Nicholson 
zeker. Hij is geboren en getogen in Canada, woont al meer dan 
15 jaar in Singapore en leerde als kind al wat communicatie 
betekent. Toen hij 12 jaar oud was, was hij er altijd bij toen zijn 
vader op woensdag telkens weer politici, industriëlen, financiële 
experts, kunstenaars en inspirerende verrassingsgasten aan 
de eettafel thuis bij elkaar bracht. "Er werd een strikt schema 
gehandhaafd, het begon om 21 uur en de discussies duurden 
tot 1 uur ’s nachts." Marc mocht luisteren en meedoen, en bij 
het ontbijt de volgende ochtend werd erover nagepraat.  
Nu is hij er zeker van: "Discussies als deze dragen bij tot  
de wereldvrede."

Geïnspireerd door de kosmopolitische geest in zijn ouderlijk 
huis trok Nicholson de wereld in. Hij werkte als acteur, leidde 
een hotline, coachte het squashteam van Cyprus en zat  
op de US Navy Officers School. Totdat hij naar Singapore 
verhuisde, waar hij nu samenwoont met zijn vrouw Jean  
Low, CFO van de co-working space-keten JustCo. en hun 
twee kinderen.

In Singapore vond hij zijn missie, een exclusieve privéclub  
die het basisidee van de 'Wednesday Night' perfectioneerde: 
mensen met macht ontmoeten er mensen met ideeën. 
'188 ' is de naam van de nieuwe instelling in Singapore,  

ANA ROŠ

BESCHERMEN

MARC NICHOLSON

COMMUNICEREN

EDITORIAL: MODERN LEADERSHIP
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Wie hier eenmaal heeft plaatsgenomen weet hoe luxe 
aanvoelt: het buitengewone comfort van de Executive 
Lounge omringt u, zodra u instapt. De massagefunctie 
voor- en achterin zorgt voor aangename ontspanning, 
terwijl de zintuigen geen genoeg krijgen van het uitzicht 
door het glazen panoramadak Sky Lounge, van het 
zachte schijnsel van de ambianceverlichting en van de 
klanken van het Bowers & Wilkins Diamond Surround 
Sound System. Zo worden zowel korte ritten als lange 
reizen een onvergetelijke ervaring.

Overdag zorgt het glazen panoramadak Sky Lounge1, 2 voor een 
licht en royaal interieur met een aangenaam gevoel van ruimte  
op alle zitplaatsen. De ambiance kan met de elektrisch en 
separaat te bedienen zonweringen voor en achter individueel 
worden aangepast. ’s Nachts wordt het dak een sterrenhemel: 
met meer dan 15.  lichtpunten creëert het een bijzondere  
sfeer – uiteraard in de individueel selecteerbare kleuren van  
de ambianceverlichting.
1 Uitrusting als optie leverbaar.
2 Uitsluitend leverbaar voor de BMW 7 Serie Lang.

1 Uitrusting als optie leverbaar.
2 Uitsluitend leverbaar in combinatie met andere extra-uitrustingen.
3 Uitsluitend leverbaar voor de BMW 7 Serie Lang.
4 Voorpassagiersstoel met beperkte functionaliteit. 

1 Uitrusting als optie leverbaar.

Het Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System1 met  
twee diamond-tweeters biedt op elke zitplaats in uw BMW een 
geluidskwaliteit van topklasse. Zestien gericht gepositioneerde 
luidsprekers zorgen voor een fascinerende geluidservaring. De 
luidsprekers zijn verlicht, waardoor de voortreffelijke geluidskwaliteit 
van het systeem ook visueel wordt onderstreept.

INSTAPPEN. 
ACHTEROVER  
LEUNEN. 
WELBEVINDEN 
VERSTERKEN.

MEER DAN EEN GLAZEN DAK:  
GLAZEN PANORAMADAK SKY LOUNGE.

VERFIJND GELUID VOOR HET ZUIVERSTE 
LUISTERPLEZIER. HET BOWERS & WILKINS  
DIAMOND SURROUND SOUND SYSTEM.

ZORGT VOOR EEN AANGENAME AMBIANCE MET VEEL LICHTINVAL IN 
HET INTERIEUR VAN DE BMW 7 SERIE: HET ELEKTRISCH BEDIENDE 
GLAZEN PANORAMADAK SKY LOUNGE.

Een royale voetenruimte, een individueel in hoek verstelbare 
zitting en rugleuning, een elektrisch uitklapbare voetensteun – de 
Executive Lounge1, 2, 3 heeft alles om elke rit nog rustgevender  
of juist productiever te maken. Voor nog meer ruimte achterin  
en een comfortabele ligstand van de passagiersstoel rechts 
achterin kan de voorpassagiersstoel tot 9  mm verder naar  
voren geschoven en de rugleuning met hoofdsteun volledig 
neergeklapt worden. Zo wordt bovendien onbelemmerd zicht 
door de voorruit verschaft.4

WIE ANDEREN VOORUIT WIL ZIJN, 
SLUIT OOK ALS HET OM LUXE GAAT 
GEEN COMPROMISSEN – EN VINDT 

IN DE NIEUWE BMW 7 SERIE  
DE PERFECTE AUTO.

MEER DAN ALLEEN ZITTEN: DE EXECUTIVE LOUNGE.



INTELLIGENTE BEDIENING

Luxe betekent ook, zich op elk moment veilig en 
geborgen te kunnen voelen. In de nieuwe BMW 7 Serie 
staat een keur aan betrouwbare en intelligente 
assistenten aan uw zijde, en dankzij de innovatieve 
bedieningsmogelijkheden interageert u middels 
aanraking, gebaar of spraak bijzonder eenvoudig  
met uw BMW. Of het nu gaat om ondersteuning in 
uitdagende of monotone rijsituaties of een personal 
assistant die 24 uur per dag voor u klaarstaat – comfort, 
veiligheid en de vervulling van uw individuele wensen 
staan in de nieuwe BMW 7 Serie te allen tijde voorop.

LUXE IN ELK  
OPZICHT.

De innovatieve BMW Live Cockpit Professional inclusief BMW 
Head-Up Display en zelflerend navigatiesysteem vormt een nieuw 
hoogtepunt in de voor BMW kenmerkende centraalstelling van de 
bestuurder. Middels het weergaveconcept, bestaande uit Touch 
Control Display en volledig digitaal multifunctioneel instrumenten-
paneel, wordt alle informatie op aantrekkelijke en overzichtelijke 
wijze weergegeven. Dankzij het individueel configureerbare 
bedieningsconcept BMW Operating System 7.  is een nog 
intuïtievere bediening mogelijk via BMW Gesture Control, 
spraaksturing, aanraakscherm en de iDrive Touch Controller. 
Dankzij de uitgebreide functionaliteit van de iDrive Touch Controller 
kunnen alle Digital Services zoals apps rechtstreeks worden 
geselecteerd en heel het systeem kan volgens de persoonlijke 
voorkeuren worden ingesteld. Daarnaast projecteert het BMW 
Head-Up Display met uitgebreide functies relevante informatie in 
het directe gezichtsveld van de bestuurder op de voorruit, zodat  
de blik niet van de weg en het verkeer afgeleid wordt.

INNOVATIEVE INFORMATIEVERSTREKKING: BMW 
LIVE COCKPIT PROFESSIONAL MET INNOVATIEF 
WEERGAVE- EN BEDIENINGSCONCEPT.

Met BMW Gesture Control kunt u vastgelegde functies middels 
bepaalde bewegingen van uw hand bedienen. Voor bepaalde 
bedieningshandelingen herkent het systeem bijvoorbeeld  
de gebaren 'vegen' of 'wijzen', waarmee u onder meer een 
inkomend telefoongesprek kunt aannemen of weigeren,  
of draaibewegingen met de wijsvinger, waarmee u het 
geluidsvolume kunt bedienen.

EEN WENK, EN UW WENS WORDT VERVULD.  
BMW GESTURE CONTROL.

DESIGN EN HIGHLIGHTS – INTELLIGENTE BEDIENING
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DE BESTE MANIER OM UW EIGEN 
PERSOONLIJKHEID TE TONEN.

Een zacht geruis vult de ruimte. In de snijruimte van de BMW 
Individual Manufaktur in München ligt een groot stuk leder in 
de kleur Amarone klaar op de plaat van de elektronische 
cutter. Een zuigsysteem onder het oppervlak van de plaat 
houdt het leder vast. "Zo kan het tijdens het snijden niet 
verschuiven", legt Gottfried Nützl uit. Het hoofd van het 
lederatelier weet wat nodig is om aan de hoogste eisen te 
voldoen: hoogwaardig materiaal en een perfecte afwerking.

In de leerlooierij is het leder al volgens alle regels van  
het vakmanschap veredeld. Dat begint met de selectie  
van de grondstoffen. Alleen grote stierenhuiden van 
topkwaliteit van speciale runderrassen worden voor het  
leder Merino goedgekeurd. De leerlooierijen waarmee  
BMW samenwerkt zijn gevestigd in het Noord-Amerikaanse 
Southfield (Michigan), het Oostenrijkse Freiberg en Hehlen  
in het Duitse Niedersachsen. Zij verwerken de grondstof  
tot een zeer fijn, stabiel natuurlijk leder zonder kunstmatige 
preeg of oppervlaktebehandeling. Het natuurlijke looiproces 
maakt het ook volumineus, zacht en luchtdoorlatend. 

Bij het kleuren passen de leerlooiers een bijzonder 
voorzichtig proces toe. In de loop van deze zogenaamde 
vatpigmentatie wordt het leder Merino volledig gekleurd in  
een proces dat meerdere uren duurt, zonder de gewenste 
soepelheid te verliezen. Gottfried Nützl waardeert de hoge 
kwaliteit van het materiaal: "Dit leder blijft een autoleven  
lang mooi", zegt hij.

Een camera boven de snijplaat legt de exacte contouren  
van het leder vast en stuurt de gegevens naar de computer 
van de cutter. De vormen van de lederstukken voor vier 
hoofdsteunen en vier zijbekledingen van een BMW 74 Li  
zijn al gescand. De computer rangschikt ze zodanig op het 
oppervlak van het leder, dat zo weinig mogelijk restafval 
ontstaat. Eerder had de leerbewerker met een speciale  
stift een plekje op het leder gemarkeerd, dat niet helemaal 
onberispelijk was. De computer laat dit gemarkeerde plekje 
automatisch weg. "Leder is een natuurproduct", zegt Nützl, 
"wat betekent dat er altijd een onregelmatigheid kan zijn. 
Maar die stukken gebruiken we niet in onze auto’s. We 
verwerken alleen perfecte stukken."

VOOR DE HOOGWAARDIGE LEDERUITRUSTING MERINO BESTAAT GEEN ECHT ALTERNATIEF. 
EEN BEZOEK AAN HET LEDERATELIER VAN DE BMW INDIVIDUAL MANUFAKTUR TOONT DE 
PRECISIE WAARMEE EEN DERGELIJK INTERIEUR TOT STAND KOMT.

EDITORIAL: BMW INDIVIDUAL VOLLEDERUITRUSTING MERINO
DESIGN EN HIGHLIGHTS – EDITO
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"Naast de lak van de carrosserie biedt ook de kleur van de 
lederen bekleding een optimale gelegenheid om de eigen 
persoonlijkheid uit te drukken", aldus Nützl. De BMW Individual 
Manufaktur is er voor speciale designwensen die verder gaan 
dan de standaard uitrustingen van BMW Individual. Gottfried 
Nützl en zijn collega’s bieden exclusieve oplossingen voor 
veeleisende klanten uit de hele wereld en ontwerpen unieke 
interieurs – van geborduurde familiewapens in de hoofdsteunen 
tot een speciale kleurencombinatie voor de stoelen en diamanten 
in de interieurlijsten. De BMW Individual Manufaktur maakt 
alles mogelijk – zowel inleg van het hout van uw eigen 
kersenboom als uw handtekening op de verlichte dorpellijst.

De donkerrode lederstukken die net uit de cutter zijn gekomen, 
krijgen nu – voordat ze tot bekleding van de hoofdsteunen 
worden genaaid – een wit borduurwerk met de initialen van 
de eigenaar van de BMW: individualiteit in zijn mooiste, 
volmaakte vorm.

DE COUPE IS DE KUNST VAN DE LEERBEWERKER.
 
Een laatste controle op het scherm, dan geeft Gottfried  
Nützl de coupe vrij. De machine beweegt met een vlijmscherp 
mes over het leder en snijdt de vormen exact uit. In lederen 
stukken die later gebogen naadlijnen krijgen, worden aan de 
randen veel kleine driehoekige uitsparingen aangebracht. 
"Deze uitsparingen noemen we knipjes", legt Gottfried Nützl 
uit en buigt een van de uitgesneden lederen stukken zodat 
een kromming ontstaat. "We nemen hier wat materiaal weg 
zodat het leder niet kreukt als we het in vorm brengen."

De volgende halte van het leder is het naaiatelier. De lederen 
bekleding van een stoel bestaat uit wel 4  verschillende delen. 
Ze worden zorgvuldig met de hand samengevoegd op grote 
speciale naaimachines. De lederen stuurwielen worden zelfs 
met de hand genaaid. "Robots bestaan nog niet voor dit soort 
werk", zegt Gottfried Nützl, "dus ons vakmanschap is nog 
steeds erg belangrijk". Alleen de symmetrische stiknaden of 
de fijne luchtgaten in het geperforeerde stoelventilatieleder 
zijn volledig machinaal bewerkt.

EDITORIAL: BMW INDIVIDUAL VOLLEDERUITRUSTING MERINO



INNOVATIE,  
OMGEZET IN  

EMOTIE.

3

DE VISIE

Ideeën werden geboren,  
de uitvoering ervan tot het  

einde doorgedacht en knowhow  
tot het uiterste gedreven. De meest 
innovatieve technologieën werden 
ontwikkeld, comfort en efficiëntie 
verhoogd en het prestatieniveau 

opgevoerd. Maar dat alles werd niet 
gedaan om kennis, kunnen en 

pioniersgeest te etaleren – maar  
om dat ene bijzondere gevoel  

nog voelbaarder te maken:  
rijplezier. Innovatie wordt  

emotie – Bayerische  
Motoren Werke.
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ONDERSTEUNEN  
ZONDER AF TE LEIDEN.

BESTUURDERSASSISTENTIESYSTEMEN

Ook bij het inparkeren demonstreert de nieuwe BMW 7 Serie zijn 
innovatieve karakter tot in het kleinste detail: met de functie 
Remote Parking1, 2, 3, 4 kan de bestuurder zijn nieuwe BMW 7 Serie 
van buitenaf voor- en achteruit laten rijden, heel comfortabel met 
de BMW Display Key. Zo vormen ook smalle parkeerplekken geen 
obstakel meer.

PAST IN DE SMALSTE VAKKEN:  
MET REMOTE PARKING.

Voor elk model van de Bayerische Motoren Werke zijn 
de intelligente assistenten van BMW Personal CoPilot 
beschikbaar. Die assisteren u in alle rijsituaties en 
verhogen de veiligheid en het comfort. Zo garanderen 
ze dat u ontspannen vooruit kunt kijken en u zich 
volledig kunt concentreren op waar het in een BMW 
om draait: puur rijplezier. Vandaag, morgen en ook 
in de toekomst: de bestuurdersassistentiesystemen 
in een auto van de Bayerische Motoren Werke laten 
zien wat technisch haalbaar is – en zorgen er zo 
als betrouwbare bijrijders voor dat u elke uitdaging 
moeiteloos aankunt.

De uitrusting Driving Assistant Professional1 assisteert de bestuurder 
met intelligente functies voor deels autonoom rijden, bijvoorbeeld 
op monotone trajecten, in de file of in onoverzichtelijke situaties. 
De Active Cruise Control met Stop & Go-functie inclusief 
botswaarschuwing voor met remfunctie houdt bij een snelheid  
tot 210 km/h de gewenste snelheid en afstand tot de voorligger 
aan. Eveneens tot 210 km/h helpen de Steering & Lane Control 
Assistant en de Lane Change Warning om de auto veilig in de 
rijbaan te houden en veilig van rijbaan te wisselen. De Lane 
Keeping Assistant met actieve bescherming tegen zijdelingse 
botsingen kan middels een stuurcorrectie voorkomen dat de  
auto onbedoeld zijn rijbaan verlaat en botst met een auto in de 
naastgelegen rijbaan of een rijbaanafzetting.

PARAAT INDIEN NODIG:  
DRIVING ASSISTANT PROFESSIONAL.

De Speed Limit Assist1, 2 past de Active Cruise Control na hand-
matige bevestiging van de bestuurder aan de maximumsnelheid 
voor het naderende traject aan. Deze wordt geregistreerd door 
het navigatiesysteem voor de gehele waarschijnlijke route  
en gecontroleerd door de camera. De beschikbaar gestelde 
gegevens worden doorlopend geactualiseerd door alle BMW 
modellen op de weg.

RIJPLEZIER BELEVEN AAN EEN  
SNELHEIDSBEPERKING: SPEED LIMIT ASSIST.

De Reversing Assistant1 (achteruitrijassistent) biedt uitkomst bij 
het achteruitrijden op smalle, kronkelige trajecten. Deze slaat 
tijdens het vooruitrijden (met maximaal 35 km/h) de laatste 5  
meter van het afgelegde traject op. Bij het achteruitrijden kan  
de assistent deze desgewenst exact in omgekeerde richting  
terug rijden, waarbij hij het sturen van u overneemt.

MET LOSSE HANDEN: DE REVERSING ASSISTANT.

1 Uitrusting als optie leverbaar.

1 Uitrusting als optie leverbaar.
2 Onderdeel van de uitrusting Driving Assistant Professional.

1 Onderdeel van de uitrusting Parking Assistant (standaard voor Nederland).

1 Uitrusting als optie leverbaar.
2 Uitsluitend leverbaar in combinatie met andere extra-uitrustingen.
3 Niet leverbaar voor de BMW 745e, 745Le en 745Le xDrive.
4 Naar verwachting activeerbaar vanaf derde kwartaal 2 19. 



VERBONDEN TOT  
IN HET KLEINSTE DETAIL.

CONNECTIVITEIT EN INFOTAINMENT

Altijd en overal met uw wereld verbonden: ook wat 
betreft connectiviteit en infotainment willen de 
Bayerische Motoren Werke geen trends volgen, 
maar normen bepalen. Met BMW ConnectedDrive 
bent u in uw BMW overal optimaal verbonden en 
hebt u de volledige beschikking over het totale 
pakket van communicatie, informatie en entertainment. 
Daarnaast begeleidt de persoonlijke mobiliteitsassistent 
BMW Connected u ook buiten de BMW op uw 
smartphone en staat hij tot uw beschikking in het 
dagelijkse leven – want rijplezier begint al lang voor 
het instappen en houdt niet op na het uitstappen.

Zo eenvoudig kunt u uw wensen kenbaar maken: de BMW Intelligent 
Personal Assistant reageert op de eenvoudige, gesproken begroeting 
"Hey BMW" en maakt een natuurlijke interactie met uw nieuwe 
BMW 7 Serie mogelijk. Deze zelflerende, digitale assistent staat 
steeds open voor uw vragen en wensen, en is veelzijdig inzetbaar: 
of het nu gaat om informatie over de BMW, het oproepen van de 
Personal Assistant Service, navigatiefuncties, de bediening van het 
infotainmentsysteem of het activeren van een op uw stemming 
aangepaste interieurambiance – uw nieuwe BMW 7 Serie reageert 
dankzij de BMW Intelligent Personal Assistant op uw stem en 
vervult uw wensen.

BMW INTELLIGENT PERSONAL ASSISTANT.

INNO
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Altijd ontspannen arriveren – de functies van Connected Navigation1 
assisteren de bestuurder op elke meter van zijn route. Zo onthoudt  
de auto niet alleen individuele bestemmingen en geeft u een  
seintje wanneer u het beste kunt vertrekken om op tijd te zijn, maar 
kent dankzij Real Time Traffic Information (RTTI) ook de actuele 
verkeerssituatie en stelt de snelste en meest ontspannen route voor. 
Ook eigen Points of Interest kunnen heel comfortabel vanuit de 
auto worden georganiseerd, en zelfs het vinden, boeken en betalen 
van vrije parkeerplekken wordt hiermee fascinerend eenvoudig.

VAN START TOT FINISH UITMUNTEND:  
CONNECTED NAVIGATION.

Uw BMW moet up-to-date zijn en voorzien van de nieuwste software? 
Met Remote Software Upgrade is de software van uw BMW altijd 
actueel. Comfortabel, veilig en stressvrij, zonder dat u een bezoek hoeft 
te brengen aan uw BMW Service Partner. De upgrades worden 
'over the air' geïnstalleerd, zoals u dat ook kent van de smartphone.

ALTIJD UP-TO-DATE, ZONDER  
BEZOEK AAN UW BMW DEALER:  
REMOTE SOFTWARE UPGRADE.

1 Onderdeel van de uitrusting Connected Package Professional  
 (standaard voor Nederland). 



MET ALLE ZINTUIGEN BELEVEN.

COMFORT EN FUNCTIONALITEIT

Auto’s van de Bayerische Motoren Werke zijn niet 
alleen synoniem voor grenzeloos rijplezier, maar ook 
voor bijzonder verfijnd rijplezier. Alles om u heen  
is gericht op maximaal comfort met maximale 
functionaliteit. Van sfeervolle lichtensceneringen bij 
het instappen via een perfect geluid uit het high-end-
soundsystem tot aangename verrassingen zoals de 
massagefunctie van de multifunctionele stoelen: hier 
is elk detail ontworpen met als doel om zelfs van een 
dagelijkse rit een buitengewone rijervaring te maken.

HET BOWERS & WILKINS DIAMOND SURROUND SOUND SYSTEM¹ 
BIEDT DE GELUIDSKWALITEIT VAN EEN STUDIO OP ALLE 
ZITPLAATSEN IN DE AUTO.

ZORGT VOOR GEKOELDE DRANKEN: DE IN DE RUGLEUNING 
ACHTERIN GEÏNTEGREERDE EN UITNEEMBARE BMW INDIVIDUAL 
KOELBOX¹ ².

Het Ambient Air pakket1, 2 omvat een geur- en luchtionisatiefunctie. 
U kunt kiezen uit verschillende geuren die speciaal voor de BMW 
zijn samengesteld. Het is mogelijk om telkens twee daarvan parallel 
aan elkaar te plaatsen en deze afwisselend te gebruiken.

De uitrusting Entertainment Experience1, 2 achterin, inclusief twee 
Full-HD-touchscreens van 1 ,2 inch, Blu-ray-speler en HDMI-aansluiting, 
zorgt met tal van entertainmentfuncties voor topamusement op de 
zitplaatsen achterin. Dankzij diverse systeeminterfaces kunnen ook 
externe apparaten worden aangesloten. Het systeem wordt bediend 
via touch-functie of de BMW Touch Command.

VOOR EEN INDIVIDUALISEERBARE GEUR IN HET 
INTERIEUR: AMBIENT AIR PAKKET.

ENTERTAINMENT EXPERIENCE ACHTERIN.

1 Uitrusting als optie leverbaar.

1 Uitrusting als optie leverbaar.
2 Uitsluitend leverbaar in combinatie met andere extra-uitrustingen.

1 Uitrusting als optie leverbaar.
2 Onderdeel van de uitrusting Executive Lounge.

1 Uitrusting als optie leverbaar.
2 Niet leverbaar voor de BMW 745e, 745Le en 745Le xDrive.

,
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ALLEEN DE EIGEN  
WEG LEIDT NAAR 
EIGEN DOELEN.

4

Exclusieve materialen – zorgvuldig 
geselecteerd en met de hand afgewerkt. 

Kleuren, vlakken en vormen, zo persoonlijk 
als de ogen die ze bekijken. Wensen en 

verwachtingen worden zonder compromis 
vervuld – en overtroffen. Emotie als 

consequentie van geraffineerd design: 
Bayerische Motoren Werke.

DE VISIE



EXCLUSIVITEIT OP MAAT.
BMW INDIVIDUAL.

ONTDEK HET EXCLUSIEVE EN VEELZIJDIGE AANBOD VAN BMW INDIVIDUAL 
VOOR DIT MODEL. MET DE BMW BROCHURES APP VOOR IOS EN ANDROID.

De voor de nieuwe BMW 7 Serie beschikbare matte carrosseriekleuren van BMW Individual springen door 
hun karakteristieke, direct herkenbare zijdeachtige glans in het oog. Dit wordt gerealiseerd door een speciale 
pigmentering binnen het meerlaagse lakprocédé. De basis is hierbij telkens een metallic carrosseriekleur. 
Vervolgens zorgt een perfect afgestemde, matte transparante lak voor de perfecte afwerking. Hierdoor ontstaat 
een uitermate fraai zijdemat oppervlak, zoals de hier afgebeelde BMW Individual carrosseriekleur Frozen Dark 
Silver metallic op indrukwekkende wijze toont.

BMW maakt  
rijden geweldig

UITRUSTINGSM
O

GELIJKHEDEN – BM
W
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Wanneer uw eigen ideeën centraal staan, bevindt u zich in de wereld van  
BMW Individual: hier kan nagenoeg alles wat denkbaar is worden gerealiseerd, 
want uw smaak en voorstellingsvermogen vormen de enige grenzen. Maak uw 
keuze uit buitengewone, exclusieve uitrustingsmogelijkheden of stel uw nieuwe 
BMW 7 Serie geheel naar eigen ideeën samen – bij BMW Individual wordt uw 
droom van een geheel persoonlijke BMW 7 Serie werkelijkheid!

UW KARAKTER. UW UITSTRALING.  
DE NIEUWE BMW 7 SERIE – INSPIRED  
BY BMW INDIVIDUAL.

De BMW Individual interieurlijsten in Pianolack 
Schwarz benadrukken de exclusiviteit van de 
voor BMW Individual geselecteerde materialen 
alsmede de zorgvuldige afwerking ervan: op 
zwart gekleurd fineer van tulpenhout worden 
meerdere lagen heldere lak aangebracht 
en gepolijst totdat het karakteristieke diepe 
hoogglanseffect ontstaat.

De dorpellijsten met opschrift 'BMW Individual' wijzen bij het openen van het portier op 
het luxueuze en individueel vormgegeven interieur. In combinatie met de BMW Individual 
vollederuitrusting Merino onderstrepen ze het hoge kwaliteitsniveau van BMW Individual.



BMW maakt  
rijden geweldig

ONTDEK HET EXCLUSIEVE EN VEELZIJDIGE AANBOD VAN BMW INDIVIDUAL 
VOOR DIT MODEL. MET DE BMW BROCHURES APP VOOR IOS EN ANDROID.

EXCLUSIVITEIT, UITGEDRUKT IN UW EIGEN  
SMAAK: IN DE NIEUWE BMW 7 SERIE ONTDEKT  
U EEN NIEUWE DIMENSIE – DE UWE.

UITRUSTINGSM
O

GELIJKHEDEN – BM
W

 INDIVIDUAL

53

52



WELKE KLEUR HEEFT  
UW RIJPLEZIER?

CARROSSERIEKLEUREN

[ BMW Configurator ] Alvast een voorproefje? U kunt uw eigen nieuwe BMW 7 Serie, met alle actuele motoren, kleuren en uitrustingen, ook samenstellen met de BMW Configurator  
op www.bmw.nl.

[ Kleurkaarten ] Op deze en volgende pagina’s vindt u de kleuren en materialen voor de nieuwe BMW 7 Serie. Laat de combinaties van uw voorkeur op u inwerken of vergelijk de diverse mogelijkheden. 
De kleurkaarten geven u een eerste indruk. De ervaring leert dat kleuren en materialen in druk niet altijd natuurgetrouw kunnen worden weergegeven. Wij adviseren u dan ook om uw keuze te bespreken 
met uw BMW dealer. Hij toont u graag de originele kleurstalen, adviseert u met plezier over de combinatiemogelijkheden en heeft een actuele prijslijst voor u klaarliggen.

 Metallic C3E Berninagrau Bernsteineffekt2

 Uni 668 Schwarz

 Metallic C25  
Royal Burgundy Red Brillanteffekt

 Metallic A9  Sophistograu Brillanteffekt

 Metallic 475 Black Sapphire2

 Metallic C27 Arktikgrau Brillanteffekt

 Metallic A89 Imperialblau Brillanteffekt Metallic A83 Glaciersilber2

 Metallic A72 Kaschmirsilber

 Uni 3  Alpinweiß1

 Metallic A96 Mineralweiß2

Berninagrau Bernsteineffekt metallic of Royal Burgundy Red Brillanteffekt metallic?  
Donington Grau metallic of Azuritschwarz metallic? Het extraverte metallic-kleurenpalet  

voor de nieuwe BMW 7 Serie biedt u ruime keuze. Welke carrosseriekleur het ook wordt:  
u kiest altijd voor toonaangevend design met compromisloze dynamiek en u geeft  

blijk van passie en karakter. 

 STANDAARDUITRUSTING   EXTRA-UITRUSTING
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1 Ook leverbaar voor het M Sportpakket.
2 Ook als optie leverbaar voor het M Sportpakket.
3 De hier getoonde carrosseriekleuren zijn behalve in combinatie met het M Sportpakket ook leverbaar voor de BMW M760Li xDrive.

BMW INDIVIDUAL

 BMW Individual carrosseriekleur  
Frozen Arctic Grey metallic

 BMW Individual X1C  
Aventurinrot II metallic

 BMW Individual carrosseriekleur  
Frozen Dark Brown metallic

 BMW Individual carrosseriekleur 
Brillantweiß metallic

 BMW Individual C3Z Tansanitblau metallic

 BMW Individual S34  
Azuritschwarz metallic

 BMW Individual C36 Dravitgrau metallic

 BMW Individual X14  
Almandinbraun metallic

 BMW Individual carrosseriekleur  
Frozen Brilliant White metallic

 BMW Individual carrosseriekleur  
Frozen Cashmere Silver metallic

 BMW Individual carrosseriekleur  
Pure metal Silber

 BMW Individual carrosseriekleur  
Frozen Dark Silver metallic

M SPORTPAKKET 

 Metallic 416 Carbonschwarz3  Metallic C28 Donington Grau3
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HET EXKLUSIVLEDER NAPPA IN COGNAC MET UITGEBREIDE  
OMVANG¹ ² OOGT BIJZONDER LUXUEUS. ZIJN ZACHTE OPPERVLAK  
EN ELEGANTIE NODIGEN UIT OM EROP PLAATS TE NEMEN.

EEN AMBIANCE VAN LUXUEUZE 
EXCLUSIVITEIT.

FRAAI, ZACHT, HOOGWAARDIG ‒ EN DAT IS NOG MAAR HET BEGIN

AAN DE NAUWKEURIG VERWERKTE METAALINLEG IS HET 
GERAFFINEERDE HANDWERK AF TE LEZEN, DAT HET INTERIEUR  
VAN DE NIEUWE BMW 7 SERIE KENMERKT.

Uitmuntend in kleur en karakter: het Exklusivleder 
Nappa met uitgebreid stiksel1, 2 omvat de stoelen,  
de armsteunen in de portieren, de middenconsole 
voorin en, in combinatie met de uitrusting Executive 
Lounge2, ook de middenconsole achterin. In de kleur 
Cognac verleent deze uitrusting het interieur een 
hoogwaardige uitstraling, die door het markante 
stiksel nog eens wordt geaccentueerd, en ook de 
interieurlijsten in edelhoutuitvoering Amerikanische 
Eiche dunkel met metaalinleg2 laten onmiskenbaar 
zien: hier worden uitsluitend materialen van 
onberispelijke kwaliteit toegepast.
1 Uitsluitend leverbaar in combinatie met andere extra-uitrustingen. 
2 Uitrusting als optie leverbaar. 

1 Uitsluitend leverbaar in combinatie met andere extra-uitrustingen. 
2 Uitrusting als optie leverbaar. 

,



LUXUEUZE SPORTIVITEIT, TOT 
UITING KOMEND IN HET DESIGN.

LEDER, HOUT, ALCANTARA – EN ADRENALINE

DE EXCLUSIEVE VLAM VAN DE BMW INDIVIDUAL INTERIEURLIJSTEN IN  
EDELHOUTUITVOERING ESCHE MASER SCHWARZROT HOOGGLANS¹ 
CREËERT IN COMBINATIE MET DE MARKANTE KLEUR EEN INTERIEUR 
DAT TOT IN HET KLEINSTE DETAIL KOSTBAARHEID UITSTRAALT.

Onder de BMW Individual hemelbekleding in 
Alcantara1 Anthrazit bevindt zich een wereld vol luxe  
en sportiviteit: in het interieur van de nieuwe BMW 7 
Serie creëert de verfijnde combinatie van de BMW 
Individual vollederuitrusting Merino1 Amarone met 
BMW Individual interieurlijsten in edelhoutuitvoering 
Esche Maser Schwarzrot hoogglans1 een ambiance 
die fascineert met een geheel eigen, exclusieve noot.

DE DIEPE, KARAKTERVOLLE TINT VAN DE BMW INDIVIDUAL 
VOLLEDERUITRUSTING MERINO¹ IN DE KLEUR AMARONE VERLEENT 
HET INTERIEUR EEN HOOGWAARDIGE AMBIANCE, DIE GEDOMINEERD 
WORDT DOOR ZELFVERZEKERD UNDERSTATEMENT.
1 Uitrusting als optie leverbaar. 
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EEN MEESTERWERK VAN  
TIJDLOZE ELEGANTIE.

PIANOLACK SCHWARZ VERENIGD MET RAUCHWEISS

DE BMW INDIVIDUAL VOLLEDERUITRUSTING MERINO¹ IN RAUCHWEISS 
OOGT TIJDLOOS, ELEGANT EN HELDER. DE UITRUSTING OVERTUIGT 
MET ZIJN BIJZONDER ZACHTE LEDER EN DE BUITENGEWOON 
NAUWKEURIGE AFWERKING.

Niet eerder zag modern design er zo luxueus uit:  
de BMW Individual vollederuitrusting Merino1 in 
Rauchweiß met nauwkeurig gevlochten biezen in 
Schwarz en uitgebreid stiksel2 creëert een exclusieve 
ambiance en trekt de aandacht. Voor een krachtig 
contrast hiermee zorgen de interieurlijsten: in BMW 
Individual Pianolack Schwarz1 vestigen ze luxueuze 
highlights in een moderne ambiance – voor een 
interieur dat elke reis nog aangenamer maakt.

BIJ DE BMW INDIVIDUAL INTERIEURLIJSTEN IN PIANOLACK SCHWARZ¹ 
WORDEN OP ZWART GEKLEURD FINEER VAN TULPENHOUT MEERDERE 
LAGEN HELDERE LAK AANGEBRACHT EN GEPOLIJST TOTDAT HET 
KARAKTERISTIEKE DIEPE HOOGGLANSEFFECT ONTSTAAT.

1 Uitrusting als optie leverbaar. 
2 Uitsluitend leverbaar in combinatie met andere extra-uitrustingen. 



De interieurkleur is afhankelijk van de gekozen bekledingskleur. 

LEDER

 Exklusivleder Nappa met uitgebreide 
omvang NAEW Elfenbeinweiß,  
interieurkleur Schwarz1, 2

 Leder Dakota LCRI Cognac,  
interieurkleur Schwarz 

 Exklusivleder Nappa met uitgebreide 
omvang NARI Cognac,  
interieurkleur Schwarz1, 2

 Exklusivleder Nappa met uitgebreide 
omvang NAMI Schwarz met M bies1, 3

 Exklusivleder Nappa met uitgebreide 
omvang NACY Canberrabeige,  
interieurkleur Canberrabeige1, 2

 Exklusivleder Nappa met uitgebreide 
omvang NAMY Mokka,  
interieurkleur Schwarz1, 2

 Exklusivleder Nappa met uitgebreide 
omvang NADQ Canberrabeige,  
interieurkleur Canberrabeige/Dark Coffee1, 2

 Exklusivleder Nappa met uitgebreide 
omvang/stiksels NMMY Mokka, 
interieurkleur Schwarz1

 Exklusivleder Nappa met uitgebreide 
omvang/stiksels NMRI Cognac, 
interieurkleur Schwarz1

 Exklusivleder Nappa met uitgebreide 
omvang NAFZ Zagorabeige,  
interieurkleur Schwarz1, 2

 Leder Dakota LCSW Schwarz, 
interieurkleur Schwarz 

 Leder Dakota LCEW Elfenbeinweiß, 
interieurkleur Schwarz 

 Leder Dakota LCCY Canberrabeige, 
interieurkleur Canberrabeige 

 Leder Dakota LCMY Mokka, 
interieurkleur Schwarz 

 Leder Dakota LCDQ Canberrabeige, 
interieurkleur Canberrabeige/Dark Coffee 

 Exklusivleder Nappa met uitgebreide 
omvang NASW Schwarz,  
interieurkleur Schwarz1, 2

DE PERSOONLIJKSTE MANIER  
OM UW STIJL TE TONEN.

BEKLEDINGEN, INTERIEURLIJSTEN/KLEUREN EN HEMELBEKLEDINGEN

Exklusivleder Nappa in Cognac gecombineerd met interieurlijsten  
in edelhoutuitvoering Amerikanische Eiche dunkel met metaalinleg?  

Of toch een andere geraffineerde combinatie? Ongeacht uw keuze geniet  
u van een harmonieus samenspel van kleuren en materialen in het  

interieur van uw BMW 7 Serie.

 STANDAARDUITRUSTING   EXTRA-UITRUSTING
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1 Uitsluitend leverbaar in combinatie met andere extra-uitrustingen. 
2 Standaard voor de BMW M76 Li xDrive.
3 Exclusief leverbaar in combinatie met het M Sportpakket alsmede voor de BMW M76 Li xDrive.
4 Zonder meerprijs leverbaar in combinatie met het M Sportpakket.

De kleur van de BMW Individual hemelbekleding in Alcantara is afhankelijk van de voor de 
BMW Individual vollederuitrusting gekozen kleur. 

 Edelhoutuitvoering Pappel Maser Grau2, 4

 Edelhoutuitvoering Fineline Schwarz 
hoogglans met metaaleffect2, 4

 Edelhoutuitvoering Fineline hoogglans

 Edelhoutuitvoering Pappel Maser Grau-
metallic hoogglans4

 BMW Individual vollederuitrusting 
Merino Feinnarbe ZBFQ Fionarot1

 BMW Individual vollederuitrusting 
Merino Feinnarbe ZBFU Amarone1

 BMW Individual vollederuitrusting 
Merino Feinnarbe ZBKS Kaschmirbeige1

 BMW Individual vollederuitrusting 
Merino Feinnarbe ZBFU Rauchweiß1

 BMW Individual vollederuitrusting 
Merino Feinnarbe ZBTQ Tartufo1

 BMW Individual vollederuitrusting 
Merino Feinnarbe ZBSW Schwarz1

 Edelhoutuitvoering Esche Maser Marone 
met houtinleg

 Edelhoutuitvoering Fineline hoogglans met 
aluminium sierelement

 BMW Individual interieurlijsten Pianolack 
Schwarz

 BMW Individual edelhoutuitvoering 
Esche Maser Schwarzrot hoogglans

 BMW Individual hemelbekleding 775 
Anthrazit4 

 BMW Individual hemelbekleding XD5 
Alcantara Tartufo1

 BMW Individual hemelbekleding 776 
Alcantara Anthrazit1, 2

 BMW Individual edelhoutuitvoering 
Eukalyptus Riegel Rauchbraun hoogglans

 Edelhoutuitvoering Amerikanische Eiche 
dunkel met metaalinleg

INTERIEURLIJSTEN

BMW INDIVIDUAL HEMELBEKLEDINGEN

BMW INDIVIDUAL INTERIEURLIJSTEN

BMW INDIVIDUAL LEDER

 BMW Individual hemelbekleding XD5 
Alcantara Rauchweiß1 

 BMW Individual hemelbekleding XD5 
Alcantara Oyster1 



TECHNISCHE GEGEVENS.

740i/Li 
740Li xDrive

750i/ 
Li xDrive

M760Li 
xDrive 

730d/Ld 
730d/Ld xDrive 

740d/Ld 
xDrive

750d/Ld 
xDrive

745e/Le  
745Le xDrive

Gewicht en inhoud

Ledig gewicht1 kg 1835/1880 – – 1900/1945 – – 2070/2110

Ledig gewicht (xDrive)1 kg 1935 2040/2075 2295 1955/2005 1990/2025 2035/2075 2160

Toelaatbaar totaalgewicht kg 2445/2500 – – 2510/2560 – – 2655/2670

Toelaatbaar totaalgewicht 
(xDrive) kg 2555 2640/2675 2840 2560/2625 2605/2645 2640/2690 2705

Laadvermogen kg 685/695 – – 685/690 – – 660/635

Laadvermogen (xDrive) kg 695 675/675 620 680/695 690/695 680/690 620

Toelaatbaar aanhangergewicht 
ongeremd kg 750/750 – – 750/750 – – –

Toelaatbaar aanhangergewicht 
ongeremd (xDrive) kg 750 750/750 – 750/750 750/750 750/750 –

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

kg 2100/2100
(2100/2100) – – 2100/2100

(2100/2100) – – –

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

kg 2300/2300 2300/2300 
(2300/2300) – 2100/2100 

(2100/2100)
2300/2300 

(2300/2300)
2300/2300 

(2300/2300) –

Inhoud bagageruimte l 515 515 515 515 515 515 420

BMW TwinPower Turbo motor2

Cilinders/kleppen per cilinder 6/4 8/4 12/4 6/4 6/4 6/4 6/4

Cilinderinhoud cm3 2998 4395 6592 2993 2993 2993 2998

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

250 (340)/ 
5500 – 6500

390 (530)/ 
5500 – 6000

430 (585)/ 
5250 – 5750 195 (265)/4000 235 (320)/4400 294 (400)/4400 210 (286)/ 

5000 – 6000

Max. koppel/toerental Nm/1/
min 450/1500 – 5200 750/1800 – 4600 850/1600 – 4500 620/2000 – 2500 680/1750 – 2250 760/2000 – 3000 450/1500 – 3500

eDrive motor 

Max. vermogen kW (pk) – – – – – – 83 (113)

Max. koppel Nm – – – – – – 265

Systeemvermogen kW (pk) – – – – – – 290 (394)

Systeemkoppel Nm – – – – – – 600

Hoogvoltage lithium-ion-accu

Accutype/netto accu-inhoud kWh – – – – – – Li-Ion/10,4

Elektrische actieradius3/
max. actieradius gecombineerd3 km – – – – – – –6/–6

Oplaadtijd (0 – 80 %)/(0 – 100 %) h – – – – – – 3/6

Krachtoverbrenging

Aandrijfwijze achterwielen/voor- 
en achterwielen

voor- en 
achterwielen

voor- en 
achterwielen

achterwielen/voor- 
en achterwielen

voor- en 
achterwielen

voor- en 
achterwielen

achterwielen/voor- 
en achterwielen

Standaardtransmissie Steptronic – – Steptronic – – Steptronic

Standaardtransmissie (xDrive) Steptronic Steptronic Steptronic Sport 
transmissie Steptronic Steptronic Steptronic Steptronic

Rijprestaties2

Topsnelheid km/h 2505/2505 – – 2505/2505 – – 2505/2505

Topsnelheid (xDrive) km/h 2505 2505/2505 2505 2505/2505 2505/2505 2505/2505 2505

Topsnelheid elektrisch km/h – – – – – – 1405/1405

Topsnelheid elektrisch (xDrive) km/h – – – – – – 1405

Acceleratie 0 – 100 km/h s 5,5/5,6 – – 6,1/6,2 – – 5,2/5,3

Acceleratie 0 – 100 km/h (xDrive) s 5,1 4,0/4,1 3,8 5,8/5,9 5,3/5,4 4,6/4,7 5,1
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1 Fabrieksopgave. De RDW-gewichten liggen 1  kg lager. Ledig gewicht geldt voor modellen in standaarduitvoering. Extra-uitrustingen en accessoires kunnen dit gewicht verhogen,  
 het laadvermogen en, bij invloed op de aerodynamica, de topsnelheid veranderen.
2 De bij de benzinemotoren vermelde waarden voor vermogen, rijprestaties en verbruik gelden bij gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 98. Gegevens over het verbruik hebben  
 betrekking op gebruik met referentiebrandstof volgens VO (EU) 2 7/715. De benzinemotoren zijn geschikt voor een brandstofkwaliteit van RON 91 en hoger, met een maximaal  
 ethanolaandeel van 1  % (E1 ). Het gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 95 wordt aangeraden.
3 De actieradius is afhankelijk van uiteenlopende factoren, zoals de individuele rijstijl, uitrusting van de auto, routecondities, buitentemperatuur en gebruik van verwarming/airconditioning  
 en voorverwarming/-verkoeling (preconditioning-functie).
4 De hier vermelde waarden voor brandstofverbruik, stroomverbruik en CO2-emissie zijn vastgesteld op basis van de voorgeschreven meetprocedure VO (EU) 2 7/715 in de versie die geldt  
 voor typegoedkeuring van de auto. De waarden gelden voor modellen in standaarduitvoering en zijn afhankelijk van de gekozen wiel-/bandenmaat (de laagste waarde geldt telkens in combinatie  
 met de standaard geleverde wielen, de hoogste voor optionele wielen). Andere extra-uitrustingen en de persoonlijke rijstijl kunnen deze waarden eveneens beïnvloeden. De waarden zijn reeds  
 op basis van de nieuwe WLTP-testcyclus vastgesteld en voor een betere vergelijkbaarheid omgerekend naar NEDC. 
5 Elektronisch begrensd.
6 Ontbrekende waarden waren nog niet bekend bij redactiesluiting.

740i/Li 
740Li xDrive

750i/ 
Li xDrive

M760Li 
xDrive 

730d/Ld 
730d/Ld xDrive 

740d/Ld 
xDrive

750d/Ld 
xDrive

745e/Le  
745Le xDrive

Verbruik en emissie2, 4

Verbruik binnen  
bebouwde kom l/100 km 9,1 – 9,0/9,3 – 9,0 – – 6,5 – 6,2/6,3 – – –6/–6

Verbruik binnen  
bebouwde kom (xDrive) l/100 km 9,7 – 9,2 13,2 – 13,1/ 

13,2 – 13,1 18,3 – 18,1 6,5 – 6,3/ 
6,7 – 6,5

7,1– 6,9/ 
7,3 – 7,0

6,8 – 6,7/ 
7,1 – 6,8 –6

Verbruik buiten  
bebouwde kom l/100 km 6,2 – 5,9/6,4 – 6,1 – – 4,9 – 4,6/5,0 – 4,8 – – –6/–6

Verbruik buiten  
bebouwde kom (xDrive) l/100 km 6,9 – 6,7 7,4/7,5 9,2 – 8,9 5,2 – 5,0/5,3 – 5,1 5,2 – 4,9/5,2 – 4,9 5,5 – 5,3/5,4 –6

Verbruik gemiddeld l/100 km 7,3 – 7,0/7,4 – 7,2 – – 5,4 – 5,3/5,5 – 5,3 – – 2,2 – 2,1/2,3 – 2,2

Verbruik gemiddeld (xDrive) l/100 km 7,9 – 7,6 9,5/9,6 – 9,5 12,5 – 12,4 5,6 – 5,5/5,8 – 5,6 5,9 – 5,6/5,9 – 5,7 5,9 – 5,8/6,0 – 5,9 2,5 – 2,3

Stroomverbruik gemiddeld / 
Stroomverbruik gemiddeld 
(xDrive)

kWh/100  
km – – – – – – –6/–6/–6

Emissienorm (typegoedkeuring) 
/ Emissienorm 
(typegoedkeuring) (xDrive)

–6/–6/–6/–6 –/–6/–6 –/–6 –6/–6/–6/–6 –/–6/–6 –/–6/–6 –6/–6/–6

CO2-emissie gemiddeld g/km 166 – 161/ 
170 – 164 – – 142 – 138/ 

143 – 139 – – 51 – 48/53 – 50

CO2-emissie gemiddeld (xDrive) g/km 180 – 174 217/218 285 – 282 148– 143/ 
151 – 147

155 – 148/ 
156 – 149

156 – 152/ 
158 – 155 57 – 52

Tankinhoud, ca. l 78 78 78 78 78 78 46

Wielen en banden

Bandenmaat 245/50 R 18 99Y 245/45 R19 102Y 245/40 ZR20 99Y //  
275/35 ZR20 102Y 245/50 R 18 99Y 245/50 R18 100Y 245/50 R18 100Y 245/50 R18 100Y

Wielmaat 8 J x 18 8,5 J x 19 8,5 J x 20 // 10 J x 
20 8 J x 18 8 J x 18 8 J x 18 8 J x 18

Materiaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal

BMW 7 SERIE LANGBMW 7 SERIE



Deze brochure behandelt de Nederlandse versies. De afgebeelde 
uitvoeringen bevatten deels opties die niet tot de standaarduitrusting 
behoren. In andere lidstaten van de Europese Unie zijn, op grond van 
onder meer wettelijke bepalingen, afwijkingen mogelijk van de hier 
beschreven uitvoeringen en uitrustingen, in standaard- en/of optionele 
specificaties. Sommige uitvoeringen kunnen achteraf niet in dezelfde 
mate als andere uitvoeringen worden aangepast of worden voorzien  
van accessoires. Raadpleeg altijd uw BMW dealer over de door hem 
aangeboden uitvoeringsconfiguraties en de aanpassings- en 
uitbreidingsmogelijkheden daarvan. Wijzigingen in constructie en/of 
uitrusting en/of mogelijkheden, alsmede drukfouten, voorbehouden. 
Stand: februari 2 19.

© BMW AG, München/Duitsland. Nadruk, geheel of gedeeltelijk, 
uitsluitend met schriftelijke toestemming van BMW AG, München.
 
4 11 7 28 65 1 2 19 CB. Gedrukt in Duitsland 2 19.

De afgebeelde modellen:

BMW 750Li xDrive met Exterior & Interior Design Pure Excellence  
BMW TwinPower Turbo 8-cilinder-in-V benzinemotor met 39  kW (53  pk), 
2 -inch lichtmetalen BMW wielen in multispaak styling 777 Bicolor met bredere 
achterbanden, carrosseriekleur Berninagrau Bernsteineffekt metallic, comfortstoelen 
met bekleding in Exklusivleder Nappa met uitgebreide omvang en stiksel in Cognac, 
interieurlijsten in edelhoutuitvoering Amerikanische Eiche dunkel met metaalinleg.

BMW 745e met M Sportpakket  
BMW TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn benzinemotor en elektromotor (Plug-In 
Hybride) met een systeemvermogen van 29  kW (394 pk), 2 -inch lichtmetalen  
M wielen in sterspaak styling 817 M met bredere achterbanden, carrosseriekleur 
Mineralweiß metallic, BMW Individual hoogglans Shadow Line met uitgebreide 
omvang, comfortstoelen met bekleding in Exklusivleder Nappa met uitgebreide 
omvang in Schwarz met M biezen, interieurlijsten in edelhoutuitvoering Fineline 
Schwarz hoogglans met metaaleffect. 




