BMW maakt
rijden geweldig

THE i3s
en THE i8.

BMW i EDITIONS.
PRIJSLIJST - SEPTEMBER 2019

THE i3s.
ROADSTYLE EDITION.
Elektrisch rijplezier: de BMW i3s RoadStyle Edition
krijgt een sterk individueel karakter door de bijzondere
carrosseriekleur Fluid Black met accenten in E-Copper,
die de nierengrille, de luchtinlaten in de voorbumper
en de dorpelverbreders sieren. Imposante 20 inch
lichtmetalen wielen in Dubbelspaakstyling in Jetblack en
het extra getinte glas in achterportierruiten en achterruit
benadrukken de markante verschijning nog meer.
Deze speciale uitvoering heeft een uitnodigend interieur
door stijlvolle en duurzame materialen, waaronder de
natuurledercombinatie Stellaric in Dalbergiabraun en
houten details in Dark Oak matt. Een bijzonder detail en
een onmiskenbaar teken van de exclusieve uitvoering: de
hoofdsteunen van de voorstoelen zijn voorzien van een
stiksel met de naam ‘Edition RoadStyle’.
De BMW i3s RoadStyle Edition is standaard rijkelijk
uitgerust met een Comfort Pakket Advanced, Connectivity
Pakket, Stoelverwarming incl. accuverwarming en een
Alarmsysteemklasse 3 (VbV/SCM). Daarnaast beschikt
de BMW i3s RoadStyle Edition over een warmtepomp om
efficient om te gaan met de energie.

- ZRS - BMW i3s Roadstyle Edition is beperkt beschikbaar tot en met productiemaand mei 2020.
- ZUS – BMW i8 Coupé en Roadster Ultimate Sophisto Edition is beperkt beschikbaar tot en met productiemaand april 2020.
In deze prijslijst vindt u de uitrusting en specificaties van de BMW i3s Roadstyle Edition en BMW i8 Coupé en Roadster Ultimate Sophisto Edition.
De genoemde prijzen zijn pakketprijzen welke worden berekend bovenop de modelprijs van de auto.
Meer informatie over de standaarduitrusting en optieprijzen van de BMW i3s en BMW i8 vindt u in de reguliere prijslijst.
Voor additionele optiekeuzes geldt de regulier geldende meerprijs, zie hiervoor de reguliere prijslijst van de BMW i3s en
BMW i8 ingaande 1 november 2019.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Prijslijst ingaande 1 september 2019. Versienummer 1.
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THE i8 COUPÉ EN ROADSTER.
ULTIMATE SOPHISTO EDITION.
Buitengewoon in ieder opzicht: de BMW i8 Ultimate
Sophisto Edition tilt innovatieve performance en
extravagant design naar een nieuw niveau. Dit wereldwijd
tot 200 stuks beperkte Edition model is als BMW i8 Coupé
en BMW i8 Roadster verkrijgbaar.
De auto onderscheidt zich met bijzondere highlights in
Sophistograu en met exclusieve lichtmetalen wielen in
E-Copper. De in kleur uitgevoerde remklauwen versterken
de sportiviteit van de BMW nog meer, terwijl het interieur
de exclusiviteit van de dynamische Plug-in Hybride
sportauto benadrukt.
Het is uitgevoerd in Accaro E-Copper en voorzien van
bijzondere features, zoals bedieningselementen van
keramiek. Er zijn bovendien markante details, waaronder
de instaplijsten met Edition logo en een aanduiding
met ‘1 van 200’ in de middenconsole als bewijs van de
gelimiteerde oplage. Ook zorgt het Head-Up Display in
deze Edition ervoor dat u altijd de juiste informatie binnen
handbereik heeft, terwijl u geniet van de ambiance van het
verlichtingspakket en het hoogwaardige geluid van het
HiFi System Harman Kardon.
De BMW i8 Ultimate Sophisto Edition is standaard rijkelijk
uitgerust met Comfort Access, een garagedeuropener
geïntegreerd in binnenspiegel, Interieurlijsten uitgevoerd in
Carbon op dashboard, middenconsole en portiergrepen,
een DAB+ tuner en Online Entertainment.
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■

STANDAARDUITRUSTING
7E5 Edition RoadStyle.

■

-C
 5D Fluid Black met accenten in E-Copper.
Nierengrille, Luchtinlaten in de voorbumper en dorpelverbreders in E-Copper.
-2
 6K 20 inch lichtmetalen wielen in Dubbelspaakstyling (styling 431) in Jet Black.
Voor 5.5 J x 20 banden 175/55 R20, achter 6 J x 20 banden 195/50 R20.**
-N
 LFT BMW i interieur design Suite (7KZ)
Bekleding natuurledercombinatie 'Stellaric' in Dalbergiabraun.
Hoofdsteunen van de voorstoelen voorzien van stiksel met naam ‘Edition RoadStyle’.
Leder bekleed stuurwiel met accent in Satinsilber.
Hemelbekleding in Carumgrau en zwart doorlopende velours vloermatten.
Interieurlijsten in edelhoutuitvoering Dark Oak matt.
Welkomstverlichting in LED Light Blue.
Verlichting in voetenruimte, deurgrepen, ambianceverlichting in Light Orange of LED Kaltweiß, LED verlichting in
kofferruimte en leeslampjes voorin.
-4
 EA Interieurlijsten Dark Oak matt.
4EA i.c.m. 7KZ - BMW i interieur design Suite.
- 420 Extra getint glas in achterportierruiten en achterruit.
7GA Comfort Pakket Advanced.
- 249 Multifunctioneel stuurwiel.
- 430 Automatisch dimmende binnen- en buitenspiegel (alleen bestuurderskant).
- 442 Bekerhouders.
- 473 Armsteun voor, verschuifbaar.
- 493 Opbergpakket.
- 521 Regen- en lichtsensor.
- 544 Cruise Control.
- 534 Automatische airconditioning 1-zone.

■

ZCP Connectivity Pakket.
- 609 Navigatiesysteem Professional.
- 654 DAB-Tuner.
- 6AM Real Time Traffic Information.

■

4T9 Warmtepomp.

■

494 Stoelverwarming incl. accuverwarming.

■

302 Alarmsysteemklasse 3 (VbV/SCM).

■

423 Velours vloermatten.

■

Uw voordeel tot: € 5.292
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Additionele opties zijn verkrijgbaar tegen de reguliere meerprijs.

EUR
excl.
21% btw.

ZRS - BMW i3s RoadStyle Edition.

EUR
incl.
21% btw.

i3s

BMW i3s ROADSTYLE
EDITION.
ZRS.

4.000

3.306
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□

7E3 - Ultimate Sophisto Edition.

■

■

- C50 - Sophisto Grey Brilliant Effect met accenten in E-Copper.

□

□

- NKED -'BMW i interieur design Accaro E-Copper (7Y6).

□

□

-2
 BQ - Remklauwen met hoogglans zwarte afwerking.
Inclusief accenten in BMW i Blau en BMW i opschrift.

□

□

-2
 EQ - 20 inch lichtmetalen i light wielen Radiaalspaak (styling 516) in E-Copper.
Voor: 7.5 J x 20 banden 215/45 R20, achter 8.5 J x 20 banden 245/40 R20.

□

□

- 423 - Velours vloermatten.

□

□

-4
 93 - Opbergpakket.
Voor BMW i8 Roadster alleen i.c.m 7LK - Travel Package.
Inclusief twee bekerhouders in center console achter, netten aan leuning voorstoelen en opbergnet in
voetenruimte voorpassagier.

□

-4
 AA - Hemelbekleding in Anthrazit uitgevoerd.
(Onderdeel van 7Y6/7Y9).

□

-4
 U1 - Keramische afwerking voor bedieningselementen.
Voor iDrive Controller, audio- en airconditioningsknoppen.

□

□

-6
 10 - BMW Head-Up Display.
Projecteert belangrijke bestuurdersinformatie op de voorruit in full-colour.

□

□

-5
 63 - Lichtpakket.
Inclusief verlichting in voetenruimte, ambianceverlichting en contourverlichting armsteunen en
ventilatieroosters. Inclusief 'i8' projectie bij geopend portier (alleen voor Roadster).

■

■

-6
 74 - HiFi System Harman Kardon.
Inclusief 11 luidsprekers en 280 watt vermogen.

□

□

STANDAARDUITRUSTING
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-3
 39 - Shadow Line
C-stijl en sierlijst rondom achterklep in hoogglans zwart.

□

-7
 LK - Travel Package.
E xtra opbergvak achter de stoelen met scheidingselementen in alcantara en een kaartvak in exclusief
Nappaleder (inclusief 493 - Opbergpakket).

□

Additionele opties zijn verkrijgbaar tegen de reguliere meerprijs.

EUR
excl.
21% btw.

i8 Roadster

□

ZUS -BMW i8 Coupé en Roadster Ultimate Sophisto Edition.
Visuele differentiatie met carroseriekleur in Sophisto Grey, met accenten in E-Copper.

EUR
incl.
21% btw.

i8 Coupé

BMW i8 ULTIMATE
SOPHISTO EDITION
ZUS.

11.495

9.500

□

■

- 319 - Garagedeuropener geïntegreerd in binnenspiegel.

□

□

- 4CQ - Interieurlijsten 'DryCarbon'.
Middenconsole, deurgrepen en dashboard inleg uitgevoerd in Carbon.

□

□

- 6WD - WiFi hotspot.

□

-6
 NW - Comfort telefoonvoorbereiding met draadloze oplaadmogelijkheid.
Bluetooth telefoonvoorbereiding inclusief dubbele microfoon en spraaksturing voor o.a. diverse
telefoon- en 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.

□

-6
 54 - DAB+ tuner.
Maakt ontvangst van digitale radio mogelijk.

□

□

-6
 FV - 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.

□

□

EUR
excl.
21% btw.

i8 Roadster

-3
 22 - Comfort Access.
Ontgrendelen en vergrendelen portieren zonder sleutel.

STANDAARDUITRUSTING

EUR
incl.
21% btw.

i8 Coupé

BMW i8 ULTIMATE
SOPHISTO EDITION
ZUS.

Uw voordeel tot: € 3.238

Additionele opties zijn verkrijgbaar tegen de reguliere meerprijs.
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BMW Service

BMW SERVICE INCLUSIVE:
VOOR WIE VERDER DENKT –
TOT WEL 200.000 KILOMETER.
BESPAREN OP KOSTEN,
NIET OP ONDERHOUD.

Met BMW Service Inclusive hoeft u zich gedurende een door u
bepaalde periode geen zorgen te maken over de kosten voor
service en onderhoud. Want al deze diensten zijn inbegrepen
in dit servicepakket, inclusief de daarbij benodigde originele
BMW onderdelen. Met BMW Service Inclusive kunt u in een keer
al het voorgeschreven onderhoud voordelig inkopen.
De omvang van het BMW Service Inclusive pakket bepaalt u
daarbij zelf.
Meer informatie vindt u op www.bmw.nl/serviceinclusive

