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MEER OVER DE
NIEUWE BMW 1 SERIE.
Voor meer informatie over de nieuwe BMW 1 Serie
kunt u ons uiteraard ook bezoeken op 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 1 Serie in al zijn facetten.

BMW maakt
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rijden geweldig

H O U D T B L I K K E N V A S T.
CREËERT MOMENTEN.

T H E 1 A N D O N LY.

HELDERE LIJNEN.

E E N D U I D E L I J K E B O O D S C H A P.

VOOR IEDEREEN DIE LIEVER IN

H E T M I D D E L P U N T Z I T D A N S T A A T.

V ERBINDT ZICH

MET UW LEVEN.

WA NNEER RIJPLE ZIER

HET DOEL IS,

K AN DE WEG NIET

LANG GENOEG ZIJN.

Lenig, spannend, authentiek – in alles nummer 1!
Beste rijdynamiek in zijn klasse BMW M135i xDrive || M sportdifferentieel || Adaptief onderstel ||
M sportremsysteem || M Sport Steering || Steptronic Sport transmissie. Sportief, compact exterieur
design Grote, als één geheel uitgevoerde, dubbele nierengrille || Adaptieve LED-koplampen || Korte
overhangen, lange wielbasis || Voor het eerst 19 inch wielen || Vlakke, brede achterzijde. Progressief,
op de bestuurder georiënteerd interieurdesign M sportstoelen || Royale beenruimte achterin ||
Grote bagageruimte || Glazen panoramadak en verlichte interieurlijsten voor het eerst in de BMW 1 Serie.
Innovatieve bestuurdersassistentiesystemen en connectiviteit BMW Intelligent Personal Assistant ||
BMW Digital Key1 || BMW Live Cockpit Professional met weergaveconcept || Head-Up Display2 ||
Driving Assistant3 || Parking Assistant4 incl. Reversing Assistant. Rijplezier zonder einde – de nieuwe
BMW 1 Serie.
Voorwaarden zijn een BMW ConnectedDrive account en een compatible smartphone met Android-besturingssysteem, NFC-technologie en geïntegreerd Secure Element.
Alleen compatibel met geselecteerde Android-smartphones met Android 8.0 of hoger. Voor klanten met niet-compatible smartphones is een hoogwaardige keycard beschikbaar.
De weergaven van het BMW Head-Up Display zijn met gepolariseerde zonnebrillen beperkt zichtbaar. De weergegeven informatie is afhankelijk van de uitrusting van uw BMW.
Voor bepaalde weergaven is de aanschaf van andere uitrustingen vereist.
3
De werking van het systeem kan in het donker, bij mist en bij sterk tegenlicht beperkt zijn.
4
De bestuurder is ervoor verantwoordelijk dat er conform de Nederlandse Wegenverkeerswet altijd toezicht is op het zelfstandig inparkeren.
1
2

Sommige van de bovenstaande uitrustingen zijn optioneel. De beschikbaarheid van sommige uitrustingen en functies is afhankelijk van de gekozen motorvariant of optionele extrauitrustingen en kan verschillen per land. Gedetailleerde informatie over looptijden, standaard- en extra-uitrustingen vindt u op www.bmw.nl, in de prijslijst en bij uw BMW dealer.

HIGHLIGHTS.

Uitrustingsmogelijkheden

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

 Standaarduitrusting
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 Extra-uitrusting

 Het M Performance pakket3
verhoogt het sportieve potentieel
van de auto en zorgt voor optimale
acceleratiewaarden. Bovendien
verbetert de gewichtsafname de
rijdynamiek merkbaar. Opvallende
designelementen in Schwarz en
18 inch lichtgewicht gesmede M
wielen maken het M Performance
pakket ook aan de buitenkant
herkenbaar.

 Model M Sport verleent de BMW 1 Serie een nog sportievere noot.
Behalve een met vele details verfijnde uitstraling van exterieur en interieur
biedt Model M Sport nog meer rijplezier. Zo optimaliseren bijvoorbeeld
het M sportonderstel en het M Aerodynamicapakket de rijdynamische
eigenschappen merkbaar.

 De M sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteun, diepe zitting, hoge
zijwangen en rugleuning met breder schoudergedeelte bieden bestuurder
en voorpassagier ook in snel genomen bochtencombinaties extra ondersteuning. Bovendien kan de stoel door de instelbare leuningbreedte individueel worden aangepast aan het postuur.

 Het glazen panoramadak biedt, wanneer geopend, veel frisse lucht en
zorgt ook gesloten voor een aangenaam licht interieur. Met één druk op de
knop of via de sleutel van uw BMW kunt u het panoramadak volledig automatisch openen en sluiten. Het is uitgerust met een schuif- en kantelfunctie, een zonwering en een windgeleider.

 De BMW Live Cockpit Professional inclusief navigatiefunctie omvat een
hoogwaardig weergave- en bedieningsconcept, bestaande uit een via aanraking bedienbaar hoge-resolutie Touch Control Display van 1 ,25 inch en
een volledig digitaal multifunctioneel instrumentenpaneel van eveneens
1 ,25 inch. Het bij deze uitrusting inbegrepen BMW Operating System 7.
is onder meer via de iDrive Touch Controller te bedienen.

 Interieurlijsten Illuminated
Boston met accent Mesh op
dashboard en portierbekleding.

 Uw autosleutel? Heeft u niet
meer nodig. Met de Digital Key1
heeft u hem digitaal op uw
Android smartphone en kunt
u deze delen met gezin en
vrienden.

 De BMW Intelligent Personal Assistant is de ziel van uw BMW en staat
altijd voor u klaar. Om met hem te communiceren hoeft u hem niet eerst
met een knop te activeren. Praat er gewoon tegen, zeg bijvoorbeeld: “Hey
BMW, wie ben jij?” Wilt u hem een andere naam geven? Dan zegt u: “Hey
BMW, verander het activeringscommando.”

 De uitrusting Driving Assistant omvat de met camera werkende
systemen Collision & Pedestrian Warning met City-remfunctie4, Speed
Limit Assist inclusief anticiperende Speed Limit Info met weergave van
inhaalverboden en Lane Departure Warning. Daarnaast omvat het pakket
de met radarsensoren werkende uitrustingen Crossing-traffic Warning
achter, Lane Change Warning en Rear Collision Prevention.

1

 Het grote full-colour BMW
Head-Up Display2 projecteert
voor het rijden relevante gegevens in het directe gezichtsveld
van de bestuurder op de voorruit.

Voorwaarden zijn een BMW ConnectedDrive account en een compatible smartphone
met Android-besturingssysteem, NFC-technologie en geïntegreerd Secure Element.
Alleen compatibel met geselecteerde Android-smartphones met Android 8.0 of hoger.
Voor klanten met niet-compatible smartphones is een hoogwaardige keycard beschikbaar.

2

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

3
4

 Het M Sportonderstel is circa
tien millimeter verlaagd en kenmerkt zich door een sportievere
afstemming.

Naar verwachting leverbaar vanaf 11/2019.
De werking van het systeem kan in het donker, bij mist en sterk tegenlicht beperkt zijn.

 De adaptieve LED-koplampen
met LED-dim- en -grootlicht
omvatten tevens LED-richtingaanwijzers en adaptieve bochtverlichting.

 Met BMW Gesture Control
kunt u specifiek vastgelegde
functies behalve met de iDrive
Touch Controller ook via gebaren
bedienen.

 De Reversing Assistant (achteruitrijassistent) slaat bij vooruitrijden met
maximaal 35 km/h de laatste 5 meter van het gereden traject op, om deze
desgewenst exact in omgekeerde richting achteruit te rijden. Daarbij wordt
het sturen van u overgenomen en kunt u zich concentreren op het in de
gaten houden van de omgeving van uw BMW.

CARROSSERIEKLEUREN.

Uitrustingsmogelijkheden

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

 Uni 300 Alpinweiß1

 Metallic A83 Glaciersilber2

 Uni 668 Schwarz2

 Metallic B39 Mineralgrau3

 Standaarduitrusting

 Metallic A96 Mineralweiß2

 Metallic 475 Black Sapphire3

[ Kleurkaarten ] Op deze en volgende pagina’s vindt u de kleuren en materialen voor de nieuwe BMW 1 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 C1R Seaside Blue2

 Metallic C10 Mediterranblau2

MODEL M SPORT

BMW INDIVIDUAL

 Metallic C1D Misano Blau4

 BMW Individual C3N Storm Bay metallic3

2
3

 Extra-uitrusting

 Metallic A75 Melbourne Rot3

Zonder meerprijs leverbaar voor Model M Sport en M135i xDrive.
Niet leverbaar voor Model M Sport en M135i xDrive.
Ook als optie leverbaar voor Model M Sport en M135i xDrive.
4
Exclusief leverbaar voor Model M Sport en M135i xDrive.
1

[ BMW Configurator ] Alvast een voorproefje? U kunt uw eigen BMW 1 Serie, met alle
actuele motoren, kleuren en uitrustingen, ook samenstellen met de BMW Configurator
op www.bmw.nl
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BEKLEDINGEN EN INTERIEURLIJSTEN.

Uitrustingsmogelijkheden

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

STOF

STOFSENSATEC
COMBINATIE

 Standaarduitrusting

LEDER

Leverbaar voor

INTERIEURLIJSTEN

Leverbaar voor

Leverbaar voor

 Basis

Stof Grid EGAT
Anthrazit

 Basis
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

Leder Dakota met
perforatie PDSW
Schwarz

 Basis

Interieurlijsten in
Quarzsilber matt
met korrelstructuur

 Model M Sport

Stof Trigon HLSW
Alcantara Schwarz,
accent Blau

 Model M Sport

Leder Dakota met
perforatie PDN4
Schwarz, accent
Blau

 Model M Sport

Interieurlijsten
Illuminated Boston
met accent Mesh
op dashboard en
portierbekleding

 Basis
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

Leder Dakota met
perforatie PDFM
Magmarot, accent
Grau

 Basis
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

Interieurlijsten
Illuminated Berlin
met accent High
Matt op dashboard
en portierbekleding

 Basis
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

Interieurlijsten
Illuminated Nizza
met accent Hexanja
op dashboard en
portierbekleding

Leverbaar voor
 Model M Sport

Stof Trigon KKSW
Sensatec Schwarz,
accent Blau

 Basis
 Model Sport Line

Stof-Sensateccombinatie KFL1
Anthrazit,
accent Grau

BMW INDIVIDUAL
HEMELBEKLEDING
 Model Sport Line

De interieurkleur is afhankelijk van de gekozen bekledingskleur.

Stof-Sensateccombinatie KFIX
Anthrazit,
accent Orange

Leverbaar voor
 Basis
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

BMW Individual
hemelbekleding
in Anthrazit
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 Extra-uitrusting

WIELEN EN BANDEN.

BMW M PERFORMANCE ACCESSOIRES.

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

 Standaarduitrusting

 Extra-uitrusting

Uitrustingsmogelijkheden
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 Originele BMW Accessoires

 Lichtmetalen BMW wielen in
sterspaak styling 517, uitgevoerd
in Ferric Grey, 7 J x 16 inch,
bandenmaat 205/55 R 16.

 Lichtmetalen BMW wielen
in multispaak styling 546,
uitgevoerd in Reflex Silver
metallic, gepolijst, 7,5 J x 17
inch, bandenmaat 225/45 R 17.

 Lichtmetalen BMW wielen
in multispaak styling 547,
uitgevoerd in Ferric Grey
metallic, gepolijst, 7,5 J x 17
inch, bandenmaat 225/45 R 17.1

 Lichtmetalen BMW wielen
in dubbelspaak styling 548,
uitgevoerd in Bicolor Orbit Grey
metallic, gepolijst, 7,5 J x 17
inch, bandenmaat 225/45 R 17.

 Lichtmetalen BMW wielen
in dubbelspaak styling 549,
uitgevoerd in Orbit Grey metallic,
gepolijst, 7,5 J x 17 inch,
bandenmaat 225/45 R 17.2

 Lichtmetalen M wielen in
dubbelspaak styling 550 M,
uitgevoerd in Bicolor Ferric Grey
metallic, gepolijst, 7,5 J x 17
inch, bandenmaat 225/45 R 17.3

 Lichtmetalen BMW wielen in
multispaak styling 488,
uitgevoerd in Bicolor Orbit Grey
metallic, gepolijst, 8 J x 18 inch,
bandenmaat 225/40 R 18.

 Lichtmetalen M wielen
in V-spaak styling 554 M,
uitgevoerd in Orbit Grey metallic,
8 J x 18 inch, bandenmaat
225/40 R 18.3

 Design met effect: de achterspoiler uit PUR in Schwarz hoogglans geeft
een sportief-atletisch accent aan de achterzijde. Tegelijk draagt hij bij tot
een betere aerodynamica. De spoiler is perfect afgestemd op het design
van de BMW en kan worden uitgevoerd in carrosseriekleur.

 De markante buitenspiegelkap in nieuwe, unieke carbonlook onderstreept het hightech
karakter van de auto en legt een
individueel sportief accent.

 Sterke argumenten: het
stuurwiel met Alcantara
handgrepen ligt bijzonder
aangenaam en vast in de hand –
voor een directer stuurgevoel.

 Lichtmetalen M wielen in
dubbelspaak styling 556 M,
uitgevoerd in Bicolor Cerium
Grey mat, gepolijst, 8 J x 18 inch
met bandenmaat 225/40 R 18.4

 Lichtmetalen M wielen in
dubbelspaak styling 819 M,
uitgevoerd in Bicolor Cerium
Grey metallic, gepolijst, 8 J x 18
inch, bandenmaat 225/40 R 18.3

 Lichtmetalen M wielen in
dubbelspaak styling 552 M,
uitgevoerd in Bicolor Jet Black,
gepolijst, 8 J x 19 inch,
bandenmaat 235/35 R 19.3

 Lichtmetalen M wielen in
V-spaak styling 557 M,
uitgevoerd in Bicolor Cerium
Grey metallic, 8 J x 19 inch,
bandenmaat 235/35 R 19.4

 Voor een schitterend sportief voorkomen: de M Performance frontsplitter in hoogglans zwart zorgt voor een sterk verbeterde aerodynamica en
brengt de mannelijke verschijning van de auto bijzonder exclusief tot uiting.
Individuele autosportlook die de meest veeleisenden tevreden stelt.

 De achterdiffusor in nieuwe
carbonlook versterkt op indrukwekkende wijze de sportieve
uitstraling van de auto.

 19 inch lichtmetalen M
Performance wielen in
dubbelspaak styling 555 M
met geoptimaliseerd gewicht,
uitgevoerd in Bicolor Jet Black
matt, hoogglans gepolijst.
Complete RDC zomerwielset.

1
2

Uitsluitend leverbaar in combinatie met Model Luxury Line.
Uitsluitend leverbaar in combinatie met Model Sport Line.

3
4

Uitsluitend leverbaar in combinatie met Model M Sport.
Uitsluitend leverbaar voor M135i xDrive.

Ook de ontwikkeling van op maat gesneden accessoires hebben wij zelf ter hand genomen. Originele BMW Accessoires onderscheiden zich door hun design, innovatie, functionaliteit en
kwaliteit. Het aanbod kenmerkt zich door zijn diversiteit – voor exterieur, interieur, communicatie & informatie en transport & bagage. Uw BMW dealer of BMW Erkend Service Partner geeft
u graag meer informatie over het complete aanbod van Originele BMW Accessoires en over BMW M Performance Accessoires. Voor meer informatie kunt u ook kijken op shop.bmw.nl.
Of breng online een bezoek aan shop.bmw.nl.

TECHNISCHE GEGEVENS.

1434
1434

Gewicht en inhoud
Ledig gewicht (xDrive)1

kg

1365 [1395]

([1600])

1450 [1460]

1475 [1505]

([1590])

Toelaatbaar totaalgewicht (xDrive)

kg

1845 [1870]

([2085])

1925 [1940]

1950 [1980]

([2065])

Laadvermogen (xDrive)

kg

555 [550]

([560])

550 [555]

550 [550]

([550])

Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd (xDrive)

kg

680 [695]

–

[730]

735 [750]

([750])

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

kg

1300 [1300]

–

1300 [1300]

1300 [1300]

([1500])

1565
1565

1565
1565

380 –1200

380 –1200

380 –1200

380 –1200

380 –1200

1799
1799

2 81
2081

Inhoud bagageruimte
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120d xDrive

118d

116d

M135i xDrive

118i

BMW 1 Serie

Technische gegevens

l

Max. vermogen/toerental
Max. koppel/toerental

–
cm3
kW (pk)/
1/min
Nm/ 1/min

3/4

4/4

3/4

4/4

4/4

1499

1998

1496

1995

1995

103 (140)/
4600 – 6500

225 (306)/
5000 – 6250

85 (116)/
4000

110 (150)/
4000

140 (190)/
4000

220/1480 – 4200

450/1750 – 4500

270/1750 – 2250

350/1750 – 2500

400/1750 – 2500

995566

Cilinders/kleppen per cilinder
Cilinderinhoud

110119
9

BMW TwinPower Turbo motor 2

Krachtoverbrenging
Aandrijfwijze

–

voorwielen

voor- en
achterwielen

voorwielen

voorwielen

voor- en
achterwielen

Standaardtransmissie

–

6-versnellingsbak
handgeschakeld

8-traps
Steptronic Sport

6-versnellingsbak
handgeschakeld

6-versnellingsbak
handgeschakeld

8-traps Steptronic

Rijprestaties2
Topsnelheid (xDrive)

857
857

213 [213]

([250])

200 [200]

218 [216]

([230])

s

8,5 [8,5]

([4,8])

10,3 [10,1]

8,5 [8,4]

([7,0])

l/100 km

7,1–7,0
[6,5 – 6,4]

([8,3 – 8,2])

4,6 – 4,5
[4,5 – 4,3]

4,9 – 4,8
[5,0]

([5,2 – 5,1])

Verbruik buiten bebouwde kom (xDrive)

l/100 km

4,4 – 4,3
[4,3 – 4,2]

([6,1– 6,0])

3,6 – 3,5
[3,6 – 3,5]

3,8
[3,8 – 3,7]

([4,2 – 4,1])

Verbruik gemiddeld (xDrive)

l/100 km

5,4 – 5,3
[5,1– 5,0]

([6,9 – 6,8])

3,9 – 3,8
[3,9 – 3,8]

4,2 – 4,1
[4,3 – 4,2]

([4,5])

Acceleratie 0 –100 km/h (xDrive)

km/h

4

267
2670

792
792

4319
4319

Emissienorm (typegoedkeuring)

–

EU6d-temp

EU6d-temp

EU6d

EU6d-temp

EU6d-temp

CO2-emissie gemiddeld (xDrive)

g/km

123 –121
[116 –114]

([157– 155])

103 –100
[103 –100]

110 –108
[111–109]

([119 –117])

l

42

50

42

42

50

225/45 R17 94 Y XL

Tankinhoud, ca.

143
1430

Verbruik binnen bebouwde kom (xDrive)

1442
1442

Verbruik en emissie2, 3

Wielen en banden
Bandenmaat

–

205/55 R16 91 W

225/40 R18 92 Y XL

205/55 R16 91 W

205/55 R16 91 W

Wielmaat

–

7J x 16

8J x 18

7J x 16

7J x 16

7,5J x 17

Materiaal

–

lichtmetaal

lichtmetaal

staal

lichtmetaal

lichtmetaal

De waarden voor rijprestaties, verbruik en CO2-emissie gelden voor uitvoeringen met standaardtransmissie. Waarden tussen [ ] gelden voor uitvoeringen met Steptronic transmissie.
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.
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 hier vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie zijn vastgesteld op basis van de voorgeschreven meetprocedure VO (EU) 2007/715 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. Voor het berekenen
van belastingen en andere voertuiggerelateerde heffingen die (ook) rekening houden met de CO2-emissie kunnen andere dan de hier vermelde waarden gelden.
4
Elektronisch begrensd.
1

2

BMW M135i xDRIVE:
M TwinPower Turbo 4-cilinder benzinemotor met 225 kW (3 6 pk), 19-inch
lichtmetalen M wielen in V-spaak styling 557 M, uitgevoerd in Cerium Grey matt,
hoogglans gepolijst, carrosseriekleur Misano Blau metallic, M sportstoelen in
stof Trigon/Alcantara Schwarz, interieurlijsten in Illuminated Boston.
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: augustus 2 19.
© BMW AG, München/Duitsland. Nadruk, geheel of gedeeltelijk, uitsluitend met
schriftelijke toestemming van BMW AG, München.
411

1 292 65 2 2 19 CB. Gedrukt in Duitsland 2 19.

