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BMW maakt  
rijden geweldig

THE X6  
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Meer over de highlights en prestaties van de BMW X6  
ontdekt u op onze website.

Het moderne design van de nieuwe BMW X6 benadrukt zijn krachtige persoonlijkheid. 
Dynamische proporties en markante oppervlakten geven hem een afgetrainde esthetiek. 
Het interieur biedt dankzij exclusieve materialen en een op de bestuurder gerichte cockpit 
een gelijkwaardige mate van prikkels en ontspanning.

De nieuwe BMW X6 is in elk opzicht indrukwekkend. Met vooruitstrevende technologie 
zoals het Adaptieve M onderstel Professional of de adaptieve luchtvering op voor- en 
achteras en het xOffroad Pack biedt hij ongekende rijdynamiek. De innovatieve BMW 
nierengrille ‘Iconic Glow’ en het BMW Laserlight in specifiek X design tonen zijn uitbundige 
karakter en pioniersgeest.

DE NIEUWE BMW X6.

De afgebeelde modellen in deze prijslijst kunnen zijn voorzien van opties die tegen meerprijs leverbaar zijn.
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De nieuwe BMW X6 beschikt over een 
uitgebreide standaarduitrusting met 
tal van interessante details. 

Daartoe behoren adaptieve LED-koplampen, 
elektrisch verstelbare stoelen, de nieuwe 
BMW Live Cockpit Professional en het uitge-
breide BMW Connected Pack Professional. 
Onderstaande lijst verschaft u een overzicht 
van de belangrijkste features.
 
Alvast een voorproefje? U kunt uw eigen 
BMW X6, met alle actuele motoren, kleuren 
en uitrustingen, ook samenstellen met de 
BMW Configurator op

www.bmw.nl

STANDAARDUITRUSTING.
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- B-stijlen en raamgeleiders achterportierruiten in mat zwart. ■ ■

- Sierlijsten rond de zijruiten uitgevoerd in aluminium zijdeglans. ■ ■

- BMW Individual hoogglans Shadow Line. ■ ■

- Buitenspiegels in carrosseriekleur met geïntegreerde knipperlichten. Buitenspiegelvoet in mat zwart. ■ ■

- Buitenspiegels in Cerium Grey met geïntegreerde knipperlichten. ■ ■

- Omlijsting nierengrille uitgevoerd in chroom en hoofdspijlen uitgevoerd in 'pearl chroom'. ■ ■

- Omlijsting nierengrille en hoofdspijlen uitgevoerd in Cerium Grey. ■ ■

- Uitlaatpijpen links en rechts: trapeziumvormig, uitgevoerd in chroom. ■ ■

- Uitlaatpijpen links en rechts: trapeziumvormig, uitgevoerd in Cerium Grey. ■ ■

- M Aerodynamica pakket. Inclusief M specifieke voor- en achterbumper met details in Dark Shadow. ■ ■

- Wielslotbouten. ■ ■ ■ ■

- 19 inch lichtmetalen wielen V-spaak (styling 734) in Reflex Silver. ■ ■

- 21 inch M lichtmetalen wielen Y-spaak (styling 741 M) in Bicolor Orbit Grey. ■ ■

INTERIEUR
- 5 zitplaatsen. ■ ■ ■ ■

- Bekleding leder 'Vernasca'. ■ ■

- Bekleding leder 'Vernasca' geperforeerd. ■ ■

- BMW Individual hemelbekleding in Anthrazit. ■ ■

- Bovenzijde dashboard uitgevoerd in Sensatec. ■ ■ ■ ■

- Interieurlijsten Aluminium 'Mesheffect' dunkel. ■ ■

- Interieurlijsten Aluminium Tetragon. ■ ■

- Verlichte instaplijsten met opschrift 'BMW'. ■ ■

- Verlichte instaplijsten met opschrift 'M50d'/'M50i'. ■ ■

- Vloermatten in velours. ■ ■ ■ ■

- Armsteun tussen de voorstoelen. ■ ■ ■ ■

- Sport stoelen voor. Elektrisch te verstellen, met geheugenfunctie voor bestuurder. ■ ■ ■ ■

- Met leder bekleed sportstuurwiel met bediening voor o.a. audio en telefoon. ■ ■

- Met leder bekleed M Sportstuurwiel met bediening voor o.a. audio en telefoon. ■ ■

- Axiaal en in hoogte verstelbare stuurkolom. ■ ■ ■ ■
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INTERIEUR
- Neerklapbare achterbankleuning met doorlaadopening (40:20:40). ■ ■ ■ ■

- Veiligheidsglas; groen getint. ■ ■ ■ ■

- Interieurverlichting. ■ ■ ■ ■

AANDRIJVING. OVERBRENGING EN ONDERSTEL
- BMW TwinPower Turbo zescilinder-in-lijn benzinemotor. ■

- BMW TwinPower Turbo achtcilinder benzinemotor. ■

- BMW TwinPower Turbo zescilinder-in-lijn dieselmotor. ■ ■

- EURO 6d-TEMP normering. Testmethode WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). ■ ■ ■ ■

- BMW BluePerformance met AdBlue. ■ ■

- Automatische 8-traps Steptronic sporttransmissie inclusief schakelpaddles aan het stuurwiel. ■ ■ ■ ■

- xDrive vierwielaandrijving inclusief Hill Descent Control. ■ ■ ■ ■

- Intelligente Auto Start Stop functie. ■ ■ ■ ■

-  Driving Experience Control inclusief ECO PRO modus en Adaptive modus (optioneel). Met modi SPORT, 
COMFORT, ECO PRO and ADAPTIVE (optioneel). De Adaptive modus is een intelligent rijprogramma die automatisch een 
meer sportieve of comfortabele rijstijl ondersteunt in overeenstemming met uw rijgedrag. 

■ ■ ■ ■

- Servotronic. ■ ■ ■ ■

- Adaptief M onderstel. ■ ■

- M Sport uitlaatsysteem. ■ ■

- M Sport differentieel. ■ ■

- M Sportremsysteem. ■ ■

- Elektromechanische parkeerrem. ■ ■ ■ ■

VEILIGHEID
- Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM). ■ ■ ■ ■

- Actieve motorkap. Bevordert de voetgangersveiligheid. ■ ■ ■ ■

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

■ ■ ■ ■

-  Flankbescherming. Extra versterkte zijconstructie van de auto ter bescherming van de inzittenden bij een zijdelingse 
aanrijding.

■ ■ ■ ■

- Emergency Call. Geavanceerde noodoproep (handmatig en automatisch). ■ ■ ■ ■

- Driepunts veiligheidsgordels (twee voorin en drie achterin). ■ ■ ■ ■

- ISOFIX bevestigingssysteem voor kinderzitjes op de buitenste zitplaatsen achterin. ■ ■ ■ ■

- Airbags voor bestuurder en voorpassagier (airbag voorpassagier kan gedeactiveerd worden). ■ ■ ■ ■

- Hoofdairbags langs het oppervlak van de zijruiten. ■ ■ ■ ■

- Zijairbags voor bestuurder en voorpassagier. ■ ■ ■ ■

- Knie airbag voor bestuurder. ■ ■ ■ ■

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

■ ■ ■ ■

- Active Guard Plus. ■ ■ ■ ■

-  Attentiveness assistant. Herkent aan het stuurgedrag van de bestuurder typische tekenen van vermoeidheid en 
onoplettendheid en waarschuwt de bestuurder visueel en akoestisch voor knikkebollen.

■ ■ ■ ■

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

- Antilock Braking System (ABS) met geïntegreerde remassistent. ■ ■ ■ ■

-  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 remwerking 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.

■ ■ ■ ■
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VEILIGHEID
- Hill Start Assist. Beschermt de auto 2 seconden tegen achteruit rollen bij wegrijden op een helling. ■ ■ ■ ■

- Bandenspanningsweergavesysteem. ■ ■ ■ ■

FUNCTIONALITEIT INTERIEUR EN EXTERIEUR
-  Twee afstandsbedieningen met geïntegreerde sleutel en Keyless Engine Start. Met opslag van persoonlijk profiel in 

de afstandsbedieningen voor diverse voorkeuren, zoals eigen stoel- en radio-instellingen.
■ ■ ■ ■

- Elektrische achterklep. ■ ■ ■ ■

- Adaptieve LED koplampen en LED achterlichten. ■ ■ ■ ■

- LED mistlampen. ■ ■ ■ ■

- Welkomstverlichting en follow-me-home verlichting. ■ ■ ■ ■

-  Ambiance verlichting. Uitgebreid pakket van sfeerverlichting binnen en buiten de auto, inclusief Welcome Light Carpet. ■ ■ ■ ■

-  Automatische 2,5-zone airconditioning. Met gescheiden individuele regeling van temperatuur en luchtstroom voor 
bestuurder en passagier. Gezamenlijke temperatuurregeling voor achterpassagiers.

■ ■ ■ ■

- Bekerhouders. Twee voorin in de middenconsole, twee in de achterarmsteun. ■ ■ ■ ■

- Handgrepen in de hemelbekleding. ■ ■ ■ ■

- 12V aansluitingen; 1 voorin, 1 in achterzijde centerconsole en 1 in de kofferruimte ■ ■ ■ ■

- Park Distance Control (PDC) voor en achter. ■ ■ ■ ■

- Parking Assistant inclusief achteruitrijcamera en Reversing Assistant. ■ ■ ■ ■

- Cruise control met remfunctie indien ingestelde snelheid wordt verlaagd. Inclusief Speed Limiter. ■ ■ ■ ■

- Automatisch dimmende binnen- en buitenspiegel bestuurderszijde. ■ ■ ■ ■

- Elektrisch verwarmde, verstelbare en inklapbare buitenspiegels. ■ ■ ■ ■

- Regen- en lichtsensor met geïntegreerde automatische lichtschakeling. ■ ■ ■ ■

- Verwarmde voorruitsproeiers. ■ ■ ■ ■

- Mechanische preventie tanken van verkeerde brandstof. ■ ■

NAVIGATIE, COMMUNICATIE EN INFOTAINMENT
-  USB aansluitingen; 1 USB type A aansluiting bij de bekerhouders, 1 USB type C onder de armsteun in de middenconsole. ■ ■ ■ ■

- Basis bluetooth telefoonvoorbereiding en audiostreaming met USB interface. ■ ■ ■ ■

-  Voorkeuzetoetsen. Zeven toetsen waar een iDrive functionaliteit aan toegekend kan worden, plus een Connected Drive toets. 
Bijvoorbeeld een vaak gebruikte bestemming voor het navigatiesysteem, uw favoriete radiostation, etc.

■ ■ ■ ■

- Hifi System inclusief 10 luidsprekers en 205 watt vermogen. ■ ■

-  BMW Live Cockpit Professional. Inclusief volledig digitaal instrumentenpaneel en digitaal centraal Touch Display. ■ ■ ■ ■

- BMW ConnectedDrive Services inclusief BMW Online. ■ ■ ■ ■

-  BMW Connected Pack Professional. Inclusief Remote Services, Personal Assistant, Real Time Traffic Information en Apple 
Carplay® voorbereiding.

■ ■ ■ ■

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

■ ■ ■ ■

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

■ ■ ■ ■

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

■ ■ ■ ■

- Personal Profile. Persoonlijke voorkeursinstelling voor diverse autofuncties. ■ ■ ■ ■

- Geïntegreerde handleiding in de boordcomputer, te lezen/bekijken op het Control Display. ■ ■ ■ ■
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MOTORISERINGEN.
Alle vermelde BMW modellen voldoen aan de EU6-emissienorm. De waarden voor brandstofverbruik, CO2-emissie en energielabel zijn 
afhankelijk van de gekozen wiel-/bandenmaat en kunnen mede worden beïnvloed door andere extra-uitrustingen, zoals de Steptronic 
transmissie. Meer informatie hierover vindt u in de tabel "Wielkeuze en CO2-emissie".  
 
De hier getoonde modellen kunnen zijn voorzien van opties die tegen meerprijs leverbaar zijn.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Prijslijst ingaande 1 januari 2020. Versienummer 1.

BENZINE CONSUMENTEN-
ADVIESPRIJS** €

FISCALE  
WAARDE* €

NETTO  
CATALOGUSPRIJS €

BTW 21% 
€

BPM*
€

BMW X6 xDrive40i 103.007 101.706 64.199 13.482 24.025 

BMW X6 M50i 148.952 147.651 82.547 17.335 47.769 

DIESEL CONSUMENTEN-
ADVIESPRIJS** €

FISCALE  
WAARDE* €

NETTO  
CATALOGUSPRIJS €

BTW 21% 
€

BPM*
€

BMW X6 xDrive30d 103.908 102.607 65.227 13.698 23.682 

BMW X6 M50d 141.167 139.866 86.678 18.202 34.986 

xDrive = vierwielaandrijving 

*  Bij standaard wielen en banden, raadpleeg ook de Wielkeuze en CO2-emissie tabel.
** Consumentenprijzen en kosten rijklaar maken zijn adviesprijzen.

Recyclingbijdrage.
Inschrijving voertuig in kentekenregister.
Kosten tenaamstelling.
Kosten rijklaar maken.
Totaal:

 €       35,00  incl. btw
 €       40,70  btw vrij
 €       10,40  btw vrij
 € 1.215,00  incl. btw
 € 1.301,10  incl. btw

De kosten voor het rijklaar maken omvatten:
- Kentekenplaten - Volle tank brandstof
- Binnenlandse transportkosten  -  Life Hammer (incl. montage)
- Nulbeurt - Flacon motorolie
- Poetsen van interieur en exterieur 
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De waarden voor brandstofverbruik, CO2-emissie en energielabel zijn afhankelijk van de gekozen wiel-/bandenmaat en kunnen mede worden beïnvloed door andere extra 
uitrustingen, zoals de Steptronic transmissie.

* De vermelde NEDC waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terugbepaald naar de waarden overeenkomstig de oude NEDC-testmethodiek.

Meer informatie over officiële brandstofverbruiks- en CO2-emissiewaarden van nieuwe auto's vindt u overzichtelijk gerangschikt in het Brandstofverbruiksboekje, dat wordt  
uitgegeven door de RDW. Dit boekje is te downloaden van de website van de RDW – www.rdw.nl – en is kosteloos verkrijgbaar bij elke BMW dealer.
De CO2-efficiëntiewaarden worden bepaald volgens de richtlijn 1999/94/EG en de Pkw-EnVKV in de actuele versie en zijn gebaseerd op de brandstofverbruiks- en CO2-waarden 
van de NEDC voor classificering.

BENZINE Energielabel Cilinders / 
inhoud (l)

Max. vermogen / koppel 
kW (pk) / Nm

CO2-uitstoot* 
gram / km

BMW X6 xDrive40i D 6 / 3,0 250 (340) / 450 181

BMW X6 M50i G 8 / 4,4 390 (530) / 750 237

DIESEL Energielabel Cilinders / 
inhoud (l)

Max. vermogen / koppel 
kW (pk) / Nm

CO2-uitstoot*
gram / km

BMW X6 xDrive30d D 6 / 3,0 195 (265) / 620 159

BMW X6 M50d E 6 / 3,0 294 (400) / 760 181
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WIELKEUZE EN CO2-EMISSIE.

OPTIECODE 1SA (std)
1PA / 1PQ / 1S9 / 1SM

1SE / 1TC
1TA / 1XB / 1XD / 1XN (std M50i/d)

BANDENMAAT 19 inch - 265/50 R19 
21 inch - 275/40 R21 | 315/35 R21 (runflat) 
22 inch - 275/35 R 22 | 315/30 R 22

19 inch - 265/50 R19 (runflat)
20 inch - 275/45 R20 | 305/40 R20 
(runflat)
21 inch - 275/40 R21 | 315/35 R21 (runflat)
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X6 xDrive40i 181 8,0 € -  185 8,1  € 1.696 

X6 M50i 237 10,4  € -   237 10,4  € -   

X6 xDrive30d 159 6,1 € -   161 6,2  € 1.028 

X6 M50d 181 6,9  € -   181 6,9  € -   

* De vermelde NEDC waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terugbepaald naar de waarden overeenkomstig de oude NEDC-testmethodiek.
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UITVOERINGEN.
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255 Sportstuurwiel met leder bekleed ■ ■

302 Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM) ■ ■ ■ ■

508 Park Distance Control (PDC) voor en achter. 
Inclusief optische weergave in het Control Display en akoestisch via luidsprekersysteem.

■ ■ ■ ■

534 2-zone automatische airconditioning 
Inclusief automatische temperatuur- en luchthoeveelheidsregeling voor bestuurder en voorpassagier, maximaal koelen, 
solarsensor, condenssensor, automatische recirculatieregeling, restwarmtebenutting, standventilatie en microfilter.

■ ■ ■ ■

5A1 LED mistlampen voor ■ ■ ■ ■

6U3 BMW Live Cockpit Professional. 
- Volledig digitaal instrumentenpaneel (12,3 inch) die naar eigen inzicht in te delen is.
- Volledig digitaal centraal touch display (12,3 inch) met split screen functie.
- Intelligent Personal Assistant.
- Adaptieve navigatie o.b.v. actuele verkeersinformatie.
- Driedimensionale kaartweergave vanuit diverse perspectieven en auto-zoom.
- Weergave van satellietbeelden, bebouwing en gedetailleerd straatzicht tot op een schaal van 10 m.
- Automatische ‘Over the Air’-kaartupdates tot viermaal per jaar voor de duur van drie jaar.
- BMW Operating system 7.0 (ID7)
-  Bediening naar voorkeur met iDrive Touch Controller, touch screen, 'natuurlijke' Voice Control of (optioneel) Gesture 

Control.
- Driedubbele tuner met RDS / TMC.
- Harde schijf met 20 GB geheugen voor de opslag van bijvoorbeeld muziek.
- 4G LTE connectiviteit voorziening.

■ ■ ■ ■

6C3 BMW Connected Package Professional.
Op afstand bedienen van de auto via de BMW Connected App (beschikbaar voor iPhone en Android). 
-  Remote Services. 

Inclusief op afstand bedienen van de auto, het naar de auto zenden van navigatie adressen en weergave van de 
voertuiglocatie. (BMW Connected app beschikbaar voor iPhone en Android). Inclusief 1 jaar onbeperkt gebruik.

-  Personal Assistant. 
24/7 onbeperkt beschikking over een Personal Assistant via het BMW Callcenter. Deze kan u assisteren bijvoorbeeld 
bij het vinden van een bestemming, planning van uw reis, openingstijden van restaurants en zelfs het boeken van 
hotels. Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Europa.

-  Real Time Traffic Information. 
Inclusief gedetailleerde verkeersinformatie voor de geplande route, aanbod van alternatieve routes. Inclusief 3 jaar 
onbeperkt gebruik in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Engeland, Ierland, Oostenrijk, 
Zwitserland, Denemarken, Noorwegen, Polen en Tsjechië.

-  Apple Carplay® voorbereiding. 
1 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.

■ ■ ■ ■
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VA BMW Individual uitgebreide lederuitrusting 'Merino'. □ □ □ □

255 Sportstuurwiel met leder bekleed ■ ■

302 Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM) ■ ■ ■ ■

456 Comfortstoelen voor 
Inclusief volledig elektrische verstelling, lendensteunen (488), actieve comfort hoofdsteunen, memory-functie op 
beide voorstoelen, zittinglengte-verstelling, leuningbreedte-verstelling en bovenste deel rugleuning separaat in hoek 
verstelbaar.

□ □ □ □

4HA + 
4HB

Warmte Comfort Pack. 
Stuurwielverwarming, verwarmde stoelen voor, verwarmde stoelen achter, verwarmde armsteunen in de portieren voor 
en verwarmde middenarmsteun voor.

□ □ □ □

508 Park Distance Control (PDC) voor en achter. 
Inclusief optische weergave in het Control Display en akoestisch via luidsprekersysteem.

■ ■ ■ ■

534 2-zone automatische airconditioning 
Inclusief automatische temperatuur- en luchthoeveelheidsregeling voor bestuurder en voorpassagier, maximaal koelen, 
solarsensor, condenssensor, automatische recirculatieregeling, restwarmtebenutting, standventilatie en microfilter.

■ ■ ■ ■

5A1 LED mistlampen voor ■ ■ ■ ■

5AZ BMW Laserlight. 
Zelfde functionaliteit als optie 552 - Adaptieve LED koplampen aangevuld met een lasermodule voor het grootlicht. De 
lasermodule genereert een zeer sterke en intense lichtbundel die tot wel 600 m ver reikt.

□ □ □ □

6U3 BMW Live Cockpit Professional. 
- Volledig digitaal instrumentenpaneel (12,3 inch) die naar eigen inzicht in te delen is.
- Volledig digitaal centraal touch display (12,3 inch) met split screen functie.
- Adaptieve navigatie o.b.v. actuele verkeersinformatie.
- Driedimensionale kaartweergave vanuit diverse perspectieven en auto-zoom.
- Weergave van satellietbeelden, bebouwing en gedetailleerd straatzicht tot op een schaal van 10 m.
- Automatische ‘Over the Air’-kaartupdates tot viermaal per jaar voor de duur van drie jaar.
- BMW Operating system 7.0 (ID7)
-  Bediening naar voorkeur met iDrive Touch Controller, touch screen, "natuurlijke" Voice Control of (optioneel) Gesture 

Control.
- Driedubbele tuner met RDS / TMC.
- Harde schijf met 20 GB geheugen voor de opslag van bijvoorbeeld muziek.
- 4G LTE connectiviteit voorziening.

■ ■ ■ ■

UITVOERINGEN.
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6C3 BMW Connected Pack Professional. 
Op afstand bedienen van de auto via de BMW Connected App (beschikbaar voor iPhone en Android).
-  Remote Services 

Inclusief op afstand bedienen van de auto, het naar de auto zenden van navigatie adressen en weergave van de 
voertuiglocatie. (BMW Connected app beschikbaar voor iPhone en Android). Inclusief 1 jaar onbeperkt gebruik.

-  Personal Assistant Service 
24/7 onbeperkt beschikking over een Personal Assistant via het BMW Callcenter. Deze kan u assisteren bijvoorbeeld 
bij het vinden van een bestemming, planning van uw reis, openingstijden van restaurants en zelfs het boeken van 
hotels. 
Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Europa.

-  Real Time Traffic Information 
Inclusief gedetailleerde verkeersinformatie voor de geplande route, aanbod van alternatieve routes. 
Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Engeland, Ierland, 
Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Noorwegen, Polen en Tsjechië.

-  Apple Carplay® voorbereiding 
1 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.

■ ■ ■ ■

€  3.495 /  €  2.888                   UW VOORDEEL €  1.843

UITVOERINGEN.
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5AS Driving Assistant 
- Lane Change Warning.
- Crossing-traffic Warning achter.
- Botswaarschuwing achter.
- Speed limit Info incl. Speed Limit Assist

□ □ □ □

5AL Active Protection 
Systeem van preventieve beschermingsvoorzieningen bij een dreigende aanrijding.

□ □ □ □

€  1.295 /  €  1.070                   UW VOORDEEL €  467

OPTIEPAKKETTEN.

ZM6 AUDIO MEDIA PACK xD
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654 DAB+ tuner 
Inclusief een brede keuze aan additionele radiozenders. Ontvangst van digitale radio met geluidskwaliteit vergelijkbaar 
met CD.

□ □

676 HiFi System 
Inclusief 10 luidsprekers en 205 watt vermogen.

□ □

6NW 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 
de BMW Display Key en bruikbaar voor smartphones die geschikt zijn voor inductieladen. Inclusief LED-laadindicator en 
waarschuwingssignaal om te voorkomen dat de smartphone wordt vergeten bij het uitstappen.

□ □

6WD WiFi hotspot 
Biedt draadloos toegang tot het internet via de SIM-kaart van de auto. Voor deze dienst is een abonnement benodigd 
bij een internetprovider. Alleen leverbaar i.c.m. 6NW - Comfort telefoonvoorbereiding met draadloze oplaadmogelijkheid

□ □

€  995 /  €  822                   UW VOORDEEL €  500



13

ZT6 BMW PERSONAL COPILOT PACK xD
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(ZT6 alleen in combinatie met / als uitbreiding op  ZS5 - Safety Pack en ZH5 - High Executive)

5AU Driving Assistant Professional. 
Active Cruise Control.
Steering and Lane Control Assistant.
Crossing-traffic Warning voor en Wrong-way Warning.
Avoidance Assistance
Side Collision Warning

□ □ □ □

5DN Parking Assistant Plus. 
- Surround View.
- Remote 3D View.

□ □ □ □

322 Comfort Access. 
Ontgrendelen en vergrendelen van de voorportieren en de achterklep zonder sleutel. Inclusief instapverlichting in alle 
portiergrepen. De achterklep is tevens te openen door middel van een voetbeweging onder de achterbumper.

□ □ □ □

€  2.595 /  €  2.145                   UW VOORDEEL €  548

OPTIEPAKKETTEN.
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BMW MODELLEN.

EXTERIEUR
- 1MA M Sport uitlaatsysteem.
-  1TC 20 inch M lichtmetalen wielen Sterspaak  

(styling 740 M) in Bicolor Orbit Grey.
- 2NH M Sport remsysteem.
- 2VF Adaptief M onderstel.
- 760 BMW Individual hoogglans Shadow line.
- 715 M Aerodynamicapakket.
- Uitlaatpijpen links en rechts: dubbel, trapeziumvormig.
- Opschrift 'M' links en rechts op het voorste zijpaneel.

INTERIEUR
- 710 M Sportstuurwiel met leder bekleed.
-  775 BMW Individual hemelbekleding in Anthrazit 

uitgevoerd.
- M interieur pakket.
- Verlichte dorpellijsten voorzien van opschrift "BMW M".
- Instrumentenpaneel voorzien van M weergave.
- M voetensteun en pedalen bestuurder.
- M specifieke sleutel.

EXTERIEUR
-  1SE 20 inch lichtmetalen wielen V-spaak (styling 738)* 

Bicolor in Ferric Grey.**
- 3AT Dakrailing in aluminium zijdeglans.
- 3MB BMW Individual Exterior Line aluminium satiniert.
- Spijlen van grille in aluminium zijdeglans uitgevoerd.
- Uitlaatpijpen uitgevoerd in mat aluminium.
-  Beschermdelen in voor- en achterbumper uitgevoerd in 

respectievelijk carosseriekleur en mat zwart.
-  Accenten bij de luchtinlaten in de voorbumper uitgevoerd 

in mat aluminium.
-  Air Breather omlijsting uitgevoerd in aluminium 

zijdeglans.
- Waterafvoer voorruit uitgevoerd in zwart hoogglans.

M SPORTPAKKET 337

MODEL XLINE 7HW
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M SPORTPAKKET
337. 

* Raadpleeg de tabel voor wielkeuze / energielabels / extra BPM heffing op CO2 bij optionele wielkeuze.
** Geen mogelijkheid tot het monteren van sneeuwkettingen.
Note: De overige opties naast bekledingen, interieurlijsten en lichtmetalen wielen vindt u bij de reguliere opties.
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M Sportpakket □ ■ □ ■  5.795  4.789 

EXTERIEUR
-  1MA M Sport uitlaatsysteem. 

Technisch / mechanisch geoptimaliseerd uitlaatsysteem voor sportieve sound.
■ ■ ■ ■  -    -   

-  1TC 20 inch lichtmetalen M wielen Sterspaak (styling 740 M)* in Bicolor Orbit Grey.** 
Voor: 9 J x 20 banden 275/45 R20, achter: 10,5 J x 20 banden 305/40 R20. 
(alleen i.c.m. 258 - banden met noodloopeigenschappen)

■ ■  -    -   

- 1XN 21 inch M lichtmetalen wielen Y-spaak (styling 741 M)* in Bicolor Orbit Grey.** □ □  1.067  882 

    Voor: 9,5 J x 21 banden 275/40 R21, achter: 10,5 J x 21 banden 315/35 R21. 
(alleen i.c.m. 258 - banden met noodloopeigenschappen)

■ ■  -    -   

- 1PA 22 inch M lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 742 M)* in Bicolor Jet Black.** □ □  1.709  1.412 

   Voor: 9,5 J x 22 banden 275/35 R22, achter 10,5 J x 22 banden 315/30 R22. □ □  695  574 

- 1PQ 22 inch lichtmetalen M wielen Dubbelspaak (styling 742 M)* in Jet Black.** □ □  1.975  1.632 

   Voor: 9,5 J x 22 banden 275/35 R22, achter 10,5 J x 22 banden 315/30 R22. □ □  961  794 

-  1S9 22 inch lichtmetalen BMW Individual wielen V-spaak (styling 746 I)* in Orbit Grey.** □ □  2.082  1.721 

   Voor: 9,5 J x 22 banden 275/35 R22, achter 10,5 J x 22 banden 315/30 R22. □ □  1.014  838 

-  2NH M Sportremsysteem. 
Remschijven en remklauwen voor en achter uitgevoerd in Dunkelblau met M logo.

■ ■ ■ ■  -    -   

-  2VF Adaptief M onderstel. 
Verlaagd onderstel met M Performance specifieke afstelling. Eigenschappen: dynamischer / 
sportiever dan standaard onderstel. (niet mogelijk i.c.m. 2VR, 2T4 en 4UB)

■ ■ ■ ■  -    -   

-  2VR Adaptief onderstel met luchtvering op voor- en achteras. 
Onderstel met handmatig instelbare rijhoogte (20mm tot 35 km per uur). Automatisch verlaging met 
10mm boven de 120 km per uur. Totale hoogte instelling mogelijk tot 80mm. 

□ □  1.335  1.103 

-  2VW Adaptief M onderstel Professional. 
Onderstel zonder verlaging maar inclusief rol stabilisatie. Eigenschappen: dynamischer / sportiever 
dan standaard onderstel en onderstel met luchtvering. Comfortabeler dan standaard onderstel 
maar minder comfortabel dan onderstel met luchtvering. Inclusief 2VH - Integral Active Steering en 
2T4 - M Sport differentieel.

□ □  4.911  4.059 

-  715 M Aerodynamicapakket. 
Aerodynamische onderdelen in carrosseriekleur. M specifieke voor- en achterbumper met details in 
Dark Shadow.

■ ■ ■ ■  -    -   

-  760 BMW Individual hoogglans Shadow line 
Sierlijsten zijruiten, buitenspiegeldelen en B en C-stijlen in hoogglans zwart.

■ □ ■ □  -    -   

-  3MB BMW Individual Exterior Line aluminium satiniert. 
Sierlijsten om zijruiten in aluminium zijdeglans. Buitenspiegeldelen en B-stijlen in hoogglans zwart.

□ □ □ □  -    -   

- 3DZ Levering zonder M aanduiding op de flanken. □ □ □ □  -    -   

- Opschrift 'M' links en rechts op het voorste zijpaneel. ■ ■ ■ ■  -    -   

-  Optie zonder meerprijs
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M SPORTPAKKET
337. 

INTERIEUR xD
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- M interieur pakket. 
- Verlichte dorpellijsten voorzien van opschrift 'BMW M'.
- M specifieke voetensteun en pedalen. 
- M specifiek instrumentenpaneel.
- M specifieke afstandsbedieningen.

■ ■ ■ ■  -    -   

- 4KK Interieurlijsten Aluminium Tetragon. □ ■ □ ■  -    -   

- 4MC - Interieurlijsten 'Carbon Fibre'. □ □ □ □  1.281  1.059 

-  XET - BMW Individual interieurlijsten in edelhoutuitvoering 'Fineline' schwarz met 
aluminium inleg

□ □ □ □  854  706 

- 710 M Sportstuurwiel met leder bekleed. ■ ■ ■ ■  -    -   

- 775 BMW Individual hemelbekleding in Anthrazit uitgevoerd. ■ ■ ■ ■  -    -   

- 776 - BMW Individual hemelbekleding in Alcantara Anthrazit. □ □ □ □  1.281  1.059 

- XD5 - BMW Individual hemelbekleding in Alcantara. □ □ □ □  1.281  1.059 

-  Optie zonder meerprijs
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MODEL XLINE
7HW.

* Raadpleeg de tabel voor wielkeuze / energielabels / extra BPM heffing op CO2 bij optionele wielkeuze.
** Geen mogelijkheid tot het monteren van sneeuwkettingen.
Note: De overige opties naast bekledingen, interieurlijsten en lichtmetalen wielen vindt u bij de reguliere opties.
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xLine □ □  2.694  2.226 

EXTERIEUR
-  1SE 20 inch lichtmetalen wielen V-spaak (styling 738)* Bicolor in Ferric Grey.** 

Voor: 9 J × 20 / tyres 275/45 R 20; achter: 10.5 J × 20 / tyres 305/40 R 20. 
(1SE alleen i.c.m. 258 - banden met noodloopeigenschappen)

■ ■  -    -   

-  1TA - 20 inch lichtmetalen wielen Sterspaak (styling 736)* in Ferric Grey.** 
Voor: 9 J x 20 / banden 275/45 R20, achter: 10,5 J x 20 / banden 305/40 R20. 
(1TA alleen i.c.m. 258 - banden met noodloopeigenschappen)

□ □  -    -   

-  1XB 21 inch lichtmetalen wielen Y-spaak (styling 744)* in Orbit Grey.** 
Voor: 9,5 J x 21 / banden 275/40 R21, achter: 10,5 J x 21 / banden 315/35 R21. 
(1XB alleen i.c.m. 258 - banden met noodloopeigenschappen)

□ □  1.281  1.059 

-  1XD 21 inch lichtmetalen wielen Y-spaak (styling 744)* in Bi-colour Orbit Grey.** 
Voor: 9,5 J x 21 / banden 275/40 R21, achter: 10,5 J x 21 / banden 315/35 R21 
(1XD alleen i.c.m. 258 - banden met noodloopeigenschappen)

□ □  1.067  882 

-  1S9 - 22 inch lichtmetalen BMW Individual wielen V-spaak (styling 746 I)* in Orbit 
Grey.** 
Voor: 9,5 J x 22 banden 275/35 R22, achter 10,5 J x 22 banden 315/30 R22. 
(1S9 niet i.c.m. 258 - banden met noodloopeigenschappen)

□ □  2.028  1.676 

-  3AT Dakrailing in aluminium zijdeglans. 
Twee langsdragers die de basis vormen voor een BMW dakdraagsysteem. (voor M50i/d alleen 
i.c.m. 3MB)

■ ■  -    -   

-  3MC BMW Individual dakrailing in hoogglans Shadow Line. 
Twee langsdragers die de basis vormen voor een BMW dakdraagsysteem.

□ □  -    -   

-  3MB BMW Individual Exterior Line aluminium satiniert. 
Sierlijsten om zijruiten in aluminium zijdeglans. Buitenspiegeldelen en B-stijlen in hoogglans zwart.

■ ■  -    -   

-  760 BMW Individual hoogglans Shadow line. 
Sierlijsten zijruiten, buitenspiegeldelen en B en C-stijlen in hoogglans zwart.

□ □  -    -   

-  Optie zonder meerprijs
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OPTIES AF FABRIEK.
www.bmw.nlAlles, behalve gewoon: het brede palet van extra-uitrustingen voor de  

nieuwe BMW X6 biedt vele individualiseringsmogelijkheden.  
Sprankelende kleuren, sportieve opties en uitgebreide pakketten geven 
u alle vrijheid bij het configureren van uw persoonlijke BMW X6.  
Op de volgende pagina’s ontdekt u alle mogelijkheden.

AANDRIJVING/RIJDYNAMIEK/ONDERSTEL xD
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EURO 6d-TEMP normering. 
Testmethode WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure).

■ ■ ■ ■

BMW BluePerformance met AdBlue. 
Voor de reductie van de uitstoot van stikstofoxiden bij dieselmotoren worden diverse BMW 
BluePerformance maatregelen genomen. Zo worden bij alle diesels zogenaamde stikstofoxide 
(NOx) opslagkatalysatoren ingezet, om de emissie van stikstofoxide te reduceren. Afhankelijk 
van het model wordt bovendien middels SCR (Selective Catalytic Reduction) met AdBlue (een 
ammoniakoplossing) tot wel 90 procent van de stikstofoxide omgezet in waterdamp en even 
onschadelijk stikstof. 

■ ■

2TB Steptronic sport transmissie. 
8-traps automaat inclusief schakelpaddles aan het stuurwiel. Snellere reacties van motor en 
versnellingsbak in sportstand.

■ ■ ■ ■  -    -   

216 Servotronic. 
Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging waardoor een minimale krachtsinspanning is vereist 
bij inparkeren.

■ ■ ■ ■  -    -   

2NH M Sport remsysteem. 
Grotere remschijven en remklauwen voor en achter uitgevoerd in Dunkelblau met M logo. 
(alleen i.c.m. 1PA / 1PQ / 1S9 / 1SE / 1SM / 1TA / 1TC / 1XB / 1XD / 1XN)

□ ■ □ ■  587  485 

2T4 M Sport differentieel. 
Het M Sport differentieel voorkomt het doorslippen van een individueel achterwiel en zorgt 
voor optimale tractie, verbeterde stabiliteit en een voorspelbaarder bochtgedrag in elke 
weersomstandigheid. (alleen i.c.m. 2VW - Adaptief M onderstel / 3E3 - xOffroad Pack)

□ ■ □ ■  -    -   

1MA M Sport uitlaatsysteem. 
Technisch / mechanisch geoptimaliseerd uitlaatsysteem voor sportieve sound.

□ ■ □ ■  545  450 

2VH Integral Active Steering. 
Snelheidsafhankelijk meesturende achterwielen voor kleinere draaicirkel op lage snelheid en 
verhoogde koersvastheid op hogere snelheid.

□ □ □ □  1.335  1.103 

2VH i.c.m. 2VW - Adaptief M onderstel Professional. □ □ □ □  -    -   

2VR Adaptief onderstel met luchtvering op voor- en achteras. □ □  2.242  1.853 

2VR i.c.m. 337. 
Onderstel met handmatig instelbare rijhoogte (20mm tot 35 km per uur). Automatisch 
verlaging met 10mm boven de 120 km per uur. Totale hoogte instelling mogelijk tot 80mm. 
Eveneens bedienbaar met (optionele) BMW Display Key. Eigenschappen: Comfortabeler dan 
standaard onderstel en Adaptief M onderstel Professional. 
(alleen i.c.m. 2VH - Integral Active Steering)

□ □  1.335  1.103 

2VF Adaptief M onderstel. 
Onderstel met M Performance specifieke afstelling. Eigenschappen: dynamischer / sportiever 
dan standaard onderstel. 
(alleen i.c.m. 337) (niet mogelijk i.c.m. 2VR, 2T4)

□ ■ □ ■  -    -   

2VW Adaptief M onderstel Professional. □ □  5.819  4.809 

Onderstel inclusief rol stabilisatie. Eigenschappen: dynamischer / sportiever dan standaard 
onderstel en onderstel met luchtvering. Inclusief 2VH - Integral Active Steering voor M50i/d.

□ □  3.843  3.176 

2VW i.c.m. 337 - M Sportpakket. □ □  4.911  4.059 

3E3 xOffroad Pack. 
Met luchtvering op zowel de vóór- als de achteras, beschermingspanelen onder de vóór 
en achterzijde. Keuze uit vier rijmodi (xSand, xRocks, xGravel en xSnow), die te selecteren 
zijn met een simpele druk op de knop. Rijhoogte en instellingen van BMW xDrive, DSC, 
transmissie en reacties op het gaspedaal zijn daarmee aan te passen voor optimale 
instellingen voor rijden in zand, over rotsige ondergrond, gravel en sneeuw. (alleen i.c.m. 2T4 
en 2VR)

□ □  3.150  2.603 

  Standaarduitvoering        Optioneel      -  Optie zonder meerprijs
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EXTERIEUR
Gedetailleerde informatie en afbeeldingen van de beschikbare lakkleuren vindt u in de 
brochure.

UNI Unilak. 
300 - Alpinweiß II.
668 - Schwarz.

■ ■ ■ ■  -    -   

MET Metallic lak. 
416 - Carbonschwarz. (alleen i.c.m. 337)
475 - Saphirschwarz.
A90 - Sophisto Grau Brilliant Effect. 
A96 - Mineralweiß.
C06 - Flamencorot. 
C27 - Articgrau. 
C3D - Manhattan metallic. 
C3W - Riverside Blue. (alleen i.c.m. 337)

□ □ □ □  1.295  1.070 

IND BMW Individual metallic lak.
C3Z - Tanzanitblau metallic.
X1B - Ametrin metallic.

□ □ □ □  2.495  2.062 

3AC Trekhaak met elektrisch wegklapbare kogel. 
Inclusief aanhangerstabilisatieregeling om eventuele slingerbewegingen van aanhanger te 
helpen opvangen. Bij af-fabriek trekhaak is het trekgewicht 3.500 kg. Bij achteraf montage 
gelden lagere waarden.

□ □ □ □  1.281  1.059 

3AT Dakrailing in aluminium zijdeglans. 
Twee langsdragers die de basis vormen voor een BMW dakdraagsysteem. (voor M50i/d alleen 
i.c.m. 3MB)

□ □ □ □  427  353 

3AT i.c.m. 7HW.  -    -   

3MC BMW Individual dakrailing in hoogglans Shadow Line. 
Twee langsdragers die de basis vormen voor een BMW dakdraagsysteem. (alleen i.c.m. 760)

□ □ □ □  427  353 

3MC i.c.m. 7HW.  -    -   

3MB BMW Individual Exterior Line aluminium satiniert. □ □  480  397 

Sierlijsten om zijruiten in aluminium zijdeglans. Buitenspiegeldelen en B-stijlen in hoogglans 
zwart.

□ □  -    -   

760 BMW Individual hoogglans Shadow Line. (onderdeel van M Sportpakket) 
Sierlijsten zijruiten, buitenspiegeldelen en B-stijlen in hoogglans zwart.

□ ■ □ ■  480  397 

7M9 BMW Individual hoogglans Shadow Line met uitgebreide omvang. 
BMW Individual hoogglans Shadow Line uitgebreid met hoogglans zwarte nierengrille en Air 
Breather element. Uitlaatpijpen in zwart chroom. 
(alleen i.c.m. 337 en 760)

□ □ □ □  321  265 

3DN BMW 'Iconic Glow' nierengrille 
Verlichting van de nierengrille via innovatieve LED-vezeltechnologie, ook mogelijk tijdens het 
rijden.

□ □ □ □  534  441 

3ME M Carbon spiegelkappen. (alleen i.c.m. 337) □ □ □ □  961 794

3MG M Carbon achterspoiler. (alleen i.c.m. 337) □ □ □ □  1.047 865

320 Levering zonder typeaanduiding. □ □ □ □  -    -   

328 Aluminium treeplanken. 
(niet i.c.m. 337 - M Sport pakket)

□ □  587  485 



22

xD
riv

e4
0i

M
50

i

xD
riv

e3
0d

M
50

d

EU
R 

 
in

cl
. 

21
%

 b
tw

.

EU
R 

 
ex

cl.
 

21
%

 b
tw

.

1

5

2

6

3

7

4

BMW LICHTMETALEN WIELEN EN BANDEN
2VB Bandenspanningsweergavesysteem. 

Met weergave in het instrumentenpaneel en drie waarschuwingsstadia: bij verlaagde 
bandenspanning nabij de voorgeschreven minimum bandenspanning, zodra de 
voorgeschreven minimum bandenspanning is bereikt en bij een snel verval in bandenspanning 
tot onder de 1,5 bar door vermoedelijk lek.

■ ■ ■ ■  -    -   

2PA Wielslotbouten. ■ ■ ■ ■  -    -   

2VC Banden reparatieset. 
Inclusief 12v compressor en bandensealant.

□ □ □ □  53  44 

258 Banden met noodloopeigenschappen. □ ■ □ ■  305  252 

i.c.m. 337 - M Sportpakket / 7HW - xLine. □ □  -    -   

1SA 19 inch lichtmetalen wielen V-spaak (styling 734)* in Reflex Silver. (1) 
9 J x 19 / banden 265/50 R19.

■ ■  -    -   

1TA 20 inch lichtmetalen wielen Sterspaak (styling 736)* in Ferric Grey.** (2) 
Voor: 9 J × 20 / tyres 275/45 R 20; achter: 10.5 J × 20 / tyres 305/40 R 20. 
(alleen i.c.m. 258 - banden met noodloopeigenschappen)

□ □  1.762  1.456 

1XN 21 inch M lichtmetalen wielen Y-spaak (styling 741 M)* in Bicolor Orbit Grey.** (3) 
Voor: 9,5 J x 21 banden 275/40 R21, achter: 10,5 J x 21 banden 315/35 R21. 
(alleen i.c.m. 258 - banden met noodloopeigenschappen en 337 - M Sport pakket).

□ ■ □ ■  1.067  882 

1XB 21 inch lichtmetalen wielen Y-spaak (styling 744)* in Orbit Grey.** (4) 
Voor: 9,5 J x 21 / banden 275/40 R21, achter: 10,5 J x 21 / banden 315/35 R21. 
(alleen i.c.m. 258 - banden met noodloopeigenschappen)

□ □  3.417  2.824 

1XD 21 inch lichtmetalen wielen Y-spaak (styling 744)* in Bicolor Orbit Grey.** (5) 
Voor: 9,5 J x 21 / banden 275/40 R21, achter: 10,5 J x 21 / banden 315/35 R21. 
(alleen i.c.m. 258 - banden met noodloopeigenschappen)

□ □  3.043  2.515 

1S9 22 inch lichtmetalen BMW Individual wielen V-spaak (styling 746 I)* in Orbit Grey.** (6) □ □  4.004  3.309 

Voor: 9,5 J x 22 banden 275/35 R22, achter 10,5 J x 22 banden 315/30 R22. □ □  1.014  838 

1SM 22 inch lichtmetalen BMW Individual wielen V-spaak (styling 747 M)* in Bicolor 
Cerium Grey.** (7) 
Voor: 9,5 J x 22 banden 275/35 R22, achter 10,5 J x 22 banden 315/30 R22.

□ □  640  529 

300 Noodreservewiel / thuiskomer. 
Inclusief krik en wielmoersleutel. Reduceert de inhoud van de kofferruimte.

□ □ □ □  374  309 

* Raadpleeg de tabel voor wielkeuze / energielabels / extra BPM heffing op CO2 bij optionele wielkeuze.
** Geen mogelijkheid tot het monteren van sneeuwkettingen.
Note: De overige opties naast bekledingen, interieurlijsten en lichtmetalen wielen vindt u bij de reguliere opties.

  Standaarduitvoering        Optioneel      -  Optie zonder meerprijs
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.COMPLETE BMW LICHTMETALEN WIELSET 
ACHTERAF GEMONTEERD, PRIJZEN EXCL. 
MONTAGE

ACTIE: KORTING OP UW ZOMERWIELSET  
(INCHMAAT = KORTINGSPERCENTAGE)***
BMW M Performance 20'' M Performance lichtmetalen wielen Sterspaak
Jet Black Matt (Styling 748 M). (8)
Wielafmeting: VA+HA 9Jx20" IS 35. Band: General Grabber AT3 (All-Terrain band)

□ □ □ □ 946 782

BMW M Performance Parts 22" lichtmetalen wielen Sterspaak Bicolor  
(Styling 749M). (9) 
Wielafmeting: VA: 275/35 R22 HA: 315/30 R22

□ □ □ □ 5.410 4.471

BMW M Performance Parts 22" lichtmetalen wielen Sterspaak Jet Black Matt 
(Styling 749M). (10) 
Wielafmeting: VA: 275/35 R22 HA: 315/30 R22

□ □ □ □ 5.410 4.471

*** Voorbeeld: u ontvangt bij aanschaf van een 18" zomerwielset, 18% korting.  
     Actie geldig tot en met 31 maart 2020.

 
COMPLETE BMW WINTERWIELSET,  
PRIJZEN EXCL. MONTAGE 

ACTIE: 15% KORTING OP UW WINTERWIELSET****
19 inch lichtmetalen wielen V-spaak (styling 734). (11)  
9J X 19 / 265/50 R19 110H XL banden met noodloopeigenschappen.

□ □ □ □ 3.068 2.536

20 inch lichtmetalen wielen Sterspaak (styling 736). (12) 
9J X 20 / 275/45 R20 110V XL banden met noodloopeigenschappen.

□ □ □ □ 3.784 3.128

20 inch lichtmetalen wielen M Performance Sterspaak (styling 748M)  
in Black matt. (8)
9J X 20 / 275/45 R20 110V XL banden met noodloopeigenschappen.

□ □ □ □ 4.280 3.538

20 inch lichtmetalen wielen Sterspaak (Styling 740M). (13)
Wielafmeting: 275/45 R20 

□ □ □ □ 4.320 3.571

21 inch lichtmetalen wielen Y-Spaak (Styling 741M). (14)
Wielafmeting: VA 275/40 R21 HA 315/35 R21.

□ □ □ □ 4.940 4.083

**** Actie geldig tot en met 31 maart 2020.

12 13 14

* Raadpleeg de tabel voor wielkeuze / energielabels / extra BPM heffing op CO2 bij optionele wielkeuze.
** Geen mogelijkheid tot het monteren van sneeuwkettingen.

8 9 10 11
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INTERIEUR, STOELEN EN STUURWIELEN
Gedetailleerde informatie en afbeeldingen van de beschikbare bekledingen en interieurlijsten 
vindt u in de brochure.

MA Leder 'Vernasca'. 
MAH9 - Schwarz | Schwarz (contrasterend stiksel Braun). 
(alleen i.c.m. 337 en 481)

□ ■ □ ■  -    -   

MC Leder 'Vernasca' bekleding.  
MCG7 - Leder 'Vernasca' Tacorarot | Schwarz. (alleen i.c.m. 456 / 481)
MCHF - Leder 'Vernasca' Coffee | Schwarz.  
MCSW - Leder 'Vernasca' Schwarz | Schwarz.

■ □ ■ □  -    -   

VA BMW Individual uitgebreide lederuitrusting 'Merino'. (onderdeel van High Executive) 
VAHF - BMW Individual Leder 'Merino' Coffee | Schwarz.
VASW - BMW Individual Leder 'Merino' Schwarz | Schwarz.
(alleen i.c.m. xLine / M Sport pakket / High Executive).

□ □ □ □  1.494  1.235 

ZB BMW Individual vollederen bekleding ‘Merino’.

ZB i.c.m. High Executive / xLine / M sport / M50d 
ZBEW - BMW Individual Leder 'Merino' Elfenbeinweiß.
ZBSW - BMW Individual Leder 'Merino' Schwarz.
(alleen i.c.m. High Executive) (alleen i.c.m 775 / 776 / XD5 en 4M5)

□ □ □ □  2.995  2.474 

4M5 BMW Individual dashboard met leder bekleed. 
Bovenzijde dashboard en bovenzijde deurpanelen uitgerust in 'Walknappa' Schwarz lederen 
bekleding. Onderzijde dashboard uitgerust in kleur interieurbekleding.

□ □ □ □  1.548  1.279 

4M5 i.c.m. ZBXX □ □ □ □  -    -   

Interieurlijsten.

4KM - Interieurlijsten Aluminium 'Mesheffect' dunkel. ■ □ ■ □  -    -   

4KK - Interieurlijsten Aluminium Tetragon (alleen i.c.m. M Sportpakket). □ ■ □ ■  -    -   

4KP - Interieurlijsten in edelhoutuitvoering Esche Maser braun-metallic hoogglans. □ □ □ □  480 397

4KR - Interieurlijsten in edelhoutuitvoering 'Fineline Stripe' braun hoogglans. □ □ □ □  480 397

4MC - Interieurlijsten 'Carbon Fibre' (alleen i.c.m. 337 en 4UR). □ □ □ □  1.281  1.059 

BMW Individual interieurlijsten.  854  706

XET - BMW Individual interieurlijsten in edelhoutuitvoering 'Fineline' schwarz met aluminium inleg □ □ □ □

775 BMW Individual hemelbekleding in Anthrazit (onderdeel van Model M Sport) □ ■ □ ■  427  353 

775 i.c.m. 337. □ □  -    -   

776 BMW Individual hemelbekleding in Alcantara Anthrazit. □ □  1.709  1.412 

776 voor M50i/M50d / i.c.m. 337. □ □  1.281  1.059 

XD5 BMW Individual hemelbekleding in Alcantara. □ □  1.709  1.412 

776 voor M50i/M50d / i.c.m. 337. 
(alleen i.c.m. ZBEW / ZBSW)

□ □  1.281  1.059 

778 Instaplijsten met BMW Individual opschrift. 
(alleen i.c.m. BMW Individual lakkleuren en bekledingen) (niet mogelijk i.c.m. 337)

□ □  -    -   

- ISOFIX bevestiging achter. 
Voor buitenste twee zitplaatsen op tweede zitrij.

■ ■ ■ ■  -    -   

423 Velour vloermatten ■ ■ ■ ■  -    -   

481 Sportstoelen voor. 
Inclusief handmatig verstelbaar bovenbeensteun en elektrisch in breedte verstelbare 
rugleuning.

■ ■ ■ ■  -    -   

459 Elektrisch verstelbare stoelen. 
Inclusief bestuurdersstoel met geheugen voor 2 posities.

■ ■ ■ ■  -    -   

456 Comfortstoelen voor (onderdeel van High Executive). 
Inclusief volledig elektrische verstelling, lendensteunen (488), actieve comfort hoofdsteunen, 
memory-functie op beide voorstoelen, zittinglengte-verstelling, leuningbreedte-verstelling en 
bovenste deel rugleuning separaat in hoek verstelbaar.

□ □ □ □  1.388  1.147 

4MA M Multifunctionele stoelen voor.
Bovenste deel van de rugleuning, leuningbreedte en hoofdsteunen elektrisch verstelbaar. 
Inclusief elektrisch verstelbare lendensteunen (488) en memory-functie op beide voorstoelen.
(alleen i.c.m. MAH9 / VASW en 337)

□ □ □ □  1.281  1.059

488 Elektrisch verstelbare lendensteunen op voorstoelen. □ □ □ □  288  238 

494 Elektrisch verwarmde voorstoelen (onderdeel van High Executive). □ □ □ □  427  353 

4HA + 
4HB

Warmte Comfort Pack. 
Stuurwielverwarming, verwarmde stoelen voor, verwarmde stoelen achter, verwarmde 
armsteunen in de portieren voor en verwarmde middenarmsteun voor. 
(alleen i.c.m. High Executive)

□ □ □ □  854  706 

  Standaarduitvoering        Optioneel      -  Optie zonder meerprijs
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INTERIEUR, STOELEN EN STUURWIELEN
453 Stoelventilatie voor de voorstoelen. 

(alleen i.c.m. High Executive en Warmte Comfort Pack)
□ □ □ □  908  750 

4GQ Veiligheidsgordels met M striping.
Zwarte gordels met een fijne M striping voor stoelen op de eerste twee zitrijen.
(alleen i.c.m. 337 en 5AL)

□ □ □ □  321  265 

4T7 Massagefunctie voor beide voorstoelen.
Massagefunctie helpt vermoeidheid te voorkomen door spieractivatie en ontspanning.  
Met acht massageprogramma's in elk 3 intensiteitniveau's.
(alleen i.c.m. High Executive)

□ □ □ □  1.175  971 

5DA Deactivering passagiersairbag. ■ ■ ■ ■  -    -   

249 Multifunctioneel stuurwiel.
Inclusief bediening voor Cruise Control en BMW Audio systeem.

■ ■ ■ ■  -    -   

255 Sportstuurwiel met leder bekleed. ■ ■  -    -   

710 M Sportstuurwiel.
Met leder bekleed stuurwiel uitgevoerd in M specifiek design.

□ ■ □ ■  267  221 

44A Bekerhouders met temperatuur functie.
Inclusief functie om een beker op temperatuur te houden (3 - 55 graden).

□ □ □ □  267  221 

4A2 'CraftedClarity' kristalelementen.
Stijlvolle kristalelementen op de transmissiehendel, iDrive Controller, start/stop-knop en 
volumeregelknop zorgen voor een bijzondere visuele ervaring. 

□ □ □ □  801  662 

4FL Travel en Comfort systeem.
Inclusief 2 USB (type C) aansluitingen voor de tweede zitrij. Voorbereiding voor het 
gemakkelijk monteren van diverse BMW Accessoires aan de voorstoelen.
(niet mogelijk i.c.m. 6FH)

□ □ □ □  213  176 

KLIMAATBEHEERSING
417 Handbediende zonneschermen voor achterportierramen. □ □ □ □  321  265 

420 Extra getint glas in achterportierruiten en achterruit. □ □ □ □  534  441 

534 2 zone automatische airconditioning.
Inclusief automatische temperatuur- en luchthoeveelheidsregeling voor bestuurder 
en voorpassagier, maximaal koelen, solarsensor, condenssensor, automatische 
recirculatieregeling, restwarmtebenutting, standventilatie en microfilter.

■ ■ ■ ■  -    -   

4NB 4-zone automatische airconditioning. 
Functionaliteiten van de airco uitgebreid met touchscreenpaneel voor de inzittenden 
voorin en een bedieningspaneel voor de passagiers achterin met temperatuur geregelde 
uitstroomopeningen.

□ □ □ □  748  618 

4NM Ambient Air pakket.
Ionisatie en geurbehandeling (indien gewenst) voor de lucht in het interieur. Navullingen zijn 
verkrijgbaar als BMW accessoire.

□ □ □ □  374  309 

536 Interieurvoorverwarming.
Bedienbaar via iDrive-controller en BMW Display Key.
(alleen i.c.m. 3DS - BMW Display Key).

□ □ □ □  1.762  1.456 

402 Glazen panoramadak.
Inclusief elektrische bediening (voorste deel, schuif- kantelfunctie).

□ □ □ □  2.028  1.676 

407 Glazen panoramadak Sky Lounge.
Panoramisch glazen dak met geïntegreerde LED-verlichting creëert bij duister een kleurrijke 
en sfeervolle lichtcompositie (in daglicht nauwelijks waar te nemen). Deze kan worden 
ingesteld in zes voor gedefinieerde kleuren van optie 4UR - Ambianceverlichting.

□ □ □ □  2.990  2.471 

3KA Akoestische ramen.
Geluidwerende zijruiten voor meer comfort in het interieur.
(alleen i.c.m. 420) 

□ □ □ □  640  529 
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ELEKTRISCHE VOORZIENINGEN / 
FUNCTIONALITEIT
302 Alarmsysteem klasse 3. ■ ■ ■ ■  -    -   

319 Garagedeuropener geïntegreerd in binnenspiegel.
Te gebruiken voor automatische garagedeuren of toegangshekken.
(raadpleeg www.homelink.com voor de compatibiliteitslijst)

□ □ □ □  277  229 

316 Elektrisch te openen en te sluiten bagageklep. ■ ■ ■ ■  -    -   

322 Comfort Access (onderdeel van BMW Personal CoPilot Pack)
Ontgrendelen en vergrendelen van de voorportieren en de achterklep zonder sleutel. De 
achterklep is tevens te openen door middel van een voetbeweging onder de achterbumper.

□ □ □ □  961  794 

322 i.c.m. ZT5 - BMW Personal CoPilot Pack. □ □ □ □  -    -   

323 Soft-Close-Automatic voor portieren.
Comfortabel en veilig sluiten van de portieren mogelijk zonder grote krachtsinspanning en 
storende sluitgeluiden.

□ □ □ □  695  574 

3DS BMW Display Key.
Afstandsbediening met LCD kleurenscherm. Toont informatie over de voertuigstatus zoals het 
brandstofniveau, de actieradius en of de auto wel of niet gesloten is. Daarnaast kan ook de 
standkachel (optioneel) op afstand worden bediend. Het bereik van de Display Key bedraagt 
circa 300 m. Openen en sluiten van de auto kan op een maximale afstand van 30 m. Wordt 
geleverd met een USB-oplaadkabel. De Display Key kan ook (optioneel) draadloos worden 
geladen i.c.m. 6NW - Wireless Charging / Audio Media Pack.

□ □ □ □  374  309 

521 Regen- en lichtsensor. ■ ■ ■ ■  -    -   

5A1 LED mistlampen voor. ■ ■ ■ ■  -    -   

552 Adaptieve LED koplampen met Iconic Light Design.
Inclusief bochtverlichting met variabele lichtverdeling, dynamische verlichting en 
grootlichtassistent (5AC) met BMW Selective Beam.

■ ■ ■ ■  -    -   

5AC High Beam Assistant
Past het grootlicht automatisch aan afhankelijk van de verkeerssituatie.

■ ■ ■ ■  -    -   

5AZ BMW Laserlight. (onderdeel van High Executive)
Dezelfde functionaliteit als optie 552 - Adaptieve LED koplampen aangevuld met een 
lasermodule voor het grootlicht. De lasermodule genereert een zeer sterke en intense 
lichtbundel die tot wel 600 m ver reikt.

□ □ □ □  1.602  1.324 

4T8 Automatisch dimmende binnen- en buitenspiegel bestuurderszijde.
Inclusief elektrisch inklapbare buitenspiegels en parkeerfunctie.

■ ■ ■ ■  -    -   

4UR Ambiance verlichting.
Uitgebreid pakket van sfeerverlichting voor zowel binnen als buiten de auto. Met 'Welcome 
Light Carpet' en zes voorgeprogrammeerde 'mood lighting designs'.

■ ■ ■ ■  -    -   

418 Bagageruimte pakket.
Antisliprails houden de bagage onderweg goed op zijn plaats. Inclusief multifunctioneel 
opbergnet die op verschillende punten bevestigd kan worden.

□ □ □ □  374 309

441 Rokersuitvoering.
Inclusief asbak en sigarettenaansteker.

□ □ □ □  53  44 

428 Gevarendriehoek en verbanddoos. ■ ■ ■ ■  -    -   

  Standaarduitvoering        Optioneel      -  Optie zonder meerprijs
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RIJDERSASSISTENTIESYSTEMEN PARKEREN
508 Park Distance Control (PDC) voor en achter.

Inclusief optische weergave in het Control Display en akoestisch via luidsprekersysteem.
■ ■ ■ ■  -    -   

5DM Parking Assistant.
-  Achteruitrijcamera. 

Geeft een beter overzicht bij het achteruitrijden tot 20 km/h. Inclusief interactieve koerslijnen 
voor inparkeren in parkeervakken.

-  Parking Assistant. 
Zoekt met ultrasone sensoren naar een geschikte parkeerplaats en parkeert volautomatisch 
parallel aan of haaks op de rijbaan.

-  Reversing Assistant. 
Slaat bij het vooruit rijden (tot 35 km/u) de laatste 50 meter van het gereden traject op, om 
deze desgewenst in omgekeerde richting te rijden (tot 10 km/u) inclusief stuurbewegingen. 
Handig bij lastige rijmanoeuvres.

■ ■ ■ ■  -    -   

5DN Parking Assistant Plus. (onderdeel van BMW Personal CoPilot Pack).
-  Surround View. 

Weergave van het beeld als van bovenaf gezien van rondom de auto (Top View en 
Panorama View).

-  Remote 3D View. 
Weergave van de omgeving van de geparkeerde BMW op uw smartphone.

□ □ □ □  587  485 

RIJDERSASSISTENTIESYSTEMEN RIJDEN
544 Cruise control.

Inclusief remfunctie indien ingestelde snelheid wordt verlaagd.
■ ■ ■ ■  -    -   

5DF Active Cruise Control (onderdeel van Driving Assistant Professional) 
Gecombineerd radar- en camerasysteem dat de auto een vooraf ingestelde snelheid kan 
laten aanhouden en tevens een vooraf ingestelde afstand kan laten bewaren tot de voorligger 
bij snelheden tussen de 30 en 160 km per uur. Ook in fileverkeer stopt en versnelt de auto 
volledig automatisch. Inclusief Speed Limit info voor weergave van snelheidslimieten en 
inhaalverboden in instrumentencluster of BMW Head-up Display. Inclusief Speed Limit Assist 
(kan de gedetecteerde maximumsnelheid met 1 handeling overnemen in de ACC).

□ □ □ □  854  706 

5AL Active Protection. (onderdeel van Safety Pack) 
Systeem van preventieve beschermingsvoorzieningen bij een dreigende aanrijding. De 
gordels worden automatisch strak aangetrokken, de ramen worden automatisch gesloten 
en de stoelen worden automatisch in de meest veilige positie gezet. Tevens wordt de auto 
automatisch afgeremd na de aanrijding.
(alleen i.c.m. ZS5 - Saftey Pack)

□ □ □ □  587  485 

5AQ Active Guard Plus. 
-  Lane Departure Warning 

Waarschuwt met een discrete trilling in het stuur voor het onbedoeld verlaten van een 
rijbaan (vanaf ca. 70 km per uur).

-  Approach Control Warning 
Waarschuwt de bestuurder indien er een aanrijding met een voetganger dreigt (tussen 
de ca. 5 en 65 km per uur) of een voertuig (tussen de ca. 5 en 85 km per uur). Zodra een 
aanrijding dreigt zal de auto in eerste instantie de remmen voorbereiden op een ingreep van 
de bestuurder, indien een reactie uitblijft zal de auto zelf een remingreep doen.

■ ■ ■ ■  -    -   
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RIJDERSASSISTENTIESYSTEMEN RIJDEN
5AS Driving Assistant. (onderdeel van Safety Pack) 

-  Lane Change Warning. 
Waarschuwt bij veranderen van rijbaan voor verkeer in de dode hoek (vanaf ca. 20 km per 
uur) met vibraties in het stuurwiel en een waarschuwingssignaal in de buitenspiegel.

-  Crossing-traffic Warning achter. 
Assisteert de bestuurder bij achteruit inparkeren door te waarschuwen voor achterlangs 
passerend verkeer.

-  Botswaarschuwing achter. 
Waarschuwt overig verkeer indien een aanrijding van achteren dreigt met hoogfrequent 
knipperende richtingaanwijzers. Daarnaast bereidt de auto zich voor op een aanrijding door 
de ramen automatisch te sluiten en de gordels aan te spannen.

- Speed Limit Info 
  Voor weergave van snelheidslimieten en inhaalverboden in instrumentencluster of (optioneel)   
BMW Head-up Display.
-  Speed Limit Assist 

Kan de gedetecteerde maximumsnelheid met 1 handeling overnemen in de ACC. 
(alleen i.c.m. ZS5 - Saftey Pack) 

□ □ □ □  1.175  971 

5AU Driving Assistant Professional (onderdeel van BMW CoPilot Pack). 
De functionaliteiten van Driving Assistant aangevuld met: 
-   Active Cruise Control. 

Gecombineerd radar- en camerasysteem dat de auto een vooraf ingestelde snelheid 
kan laten aanhouden en tevens een vooraf ingestelde afstand kan laten bewaren tot de 
voorligger bij snelheden tussen de 30 en 210 km/h. Ook in fileverkeer stopt en versnelt de 
auto volledig automatisch.

-   Steering and Lane Control Assistant. 
Helpt de bestuurder in de rijbaan te blijven met corrigerende stuuringrepen bij snelheden tot 
210 km/h en bij filerijden. 

-  Crossing-traffic Warning voor en Wrong-way Warning. 
Assisteert de bestuurder bij het naderen van een kruising door te waarschuwen voor 
voorlangs passerend verkeer in situaties met beperkt zicht en waarschuwt bij het inrijden 
van een rijbaan met een inrijverbod.

-  Avoidance Assistance. 
Helpt om een plotseling opdoemend obstakel te ontwijken door middel van stuurassistentie 
bij beschikbare uitwijkruimte.

-  Side Collision Warning. 
Waarschuwt met visuele signalen en trillingen in het stuurwiel voor een inhalend voertuig als 
de bestuurder van rijbaan wisselt (tussen 30 en 210 km/h). Indien nodig grijpt het systeem in 
met een stuurcorrectie om uit de gevarenzone te raken. 
(alleen in combinatie met / als uitbreiding op ZS5 - Safety Pack)

□ □ □ □  1.595  1.318 

6UK BMW Night Vision met persoonsherkenning. 
Toont bij slecht zicht of duisternis het beeld van de warmtebeeldcamera in het Control Display 
en waarschuwt voor een dreigende aanrijding met personen of grotere dieren. Inclusief 
Dynamic Light spot dat de persoon of het dier belicht en hen zo waarschuwt.

□ □ □ □  2.242  1.853 

  Standaarduitvoering        Optioneel      -  Optie zonder meerprijs
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NAVIGATIE, COMMUNICATIE EN INFOTAINMENT
6U3 BMW Live Cockpit Professional. 

- Volledig digitaal instrumentenpaneel (12,3 inch) die naar eigen inzicht in te delen is. 
- Volledig digitaal centraal touch display (12,3 inch) met split screen functie. 
- Intelligent Personal Assistant. 
- Adaptieve navigatie o.b.v. actuele verkeersinformatie.
-  Driedimensionale kaartweergave vanuit diverse perspectieven en auto-zoom.
-  Weergave van satellietbeelden, bebouwing en gedetailleerd straatzicht tot op een schaal  

van 10 m.
- Automatische ‘Over the Air’-kaartupdates tot viermaal per jaar voor de duur van drie jaar.
- BMW Operating system 7.0 (ID7)
-  Bediening naar voorkeur met iDrive Touch Controller, touch screen, 'natuurlijke' Voice 

Control of (optioneel) Gesture Control.
- Driedubbele tuner met RDS / TMC.
- Harde schijf met 20 GB geheugen voor de opslag van bijvoorbeeld muziek.
- 4G LTE connectiviteit voorziening.

■ ■ ■ ■  -    -   

610 BMW Head-Up Display (aanbevolen optie). 
Het full-colour BMW Head-Up Display projecteert voor het rijden relevante gegevens in 
het directe gezichtsveld van de bestuurder op de voorruit. Zo kan de aandacht continu 
optimaal op de weg en het verkeer worden gericht. In het display worden, afhankelijk van 
de gekozen extra uitrusting, onder meer gegevens van de Driving Assistant Professional, 
de actuele snelheid, aanwijzingen van de navigatie, de Speed Limit Info met herkenning van 
inhaalverboden (optioneel), telefoon- en entertainmentlijsten, alsmede waarschuwingen van 
de assistentiesystemen weergegeven.

□ □ □ □  1.548  1.279 

6AE BMW TeleServices. 
Inclusief automatische en handmatige melding van servicebehoefte, oproep voor 
pechhulpdienst en Battery Guard.

■ ■ ■ ■  -    -   

6AF Emergency Call. 
Geavanceerde noodoproep (handmatig en automatisch).

■ ■ ■ ■  -    -   

6AK ConnectedDrive Services (BMW Online en BMW Apps). 
Inclusief nieuws, weer, office, Local Search en Send-to-Car. Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik 
in Europa.

■ ■ ■ ■  -    -   

6C3 BMW Connected Pack Professional.
Op afstand bedienen van de auto via de BMW Connected App (beschikbaar voor iPhone en 
Android). 
-  Remote Services. 

Inclusief op afstand bedienen van de auto, het naar de auto zenden van navigatie adressen 
en weergave van de voertuiglocatie. (BMW Connected app beschikbaar voor iPhone en 
Android). Inclusief 1 jaar onbeperkt gebruik.

-  Personal Assistant. 
24/7 onbeperkt beschikking over een Personal Assistant via het BMW Callcenter. Deze 
kan u assisteren bijvoorbeeld bij het vinden van een bestemming, planning van uw reis, 
openingstijden van restaurants en zelfs het boeken van hotels. Inclusief 3 jaar onbeperkt 
gebruik in Europa.

-  Real Time Traffic Information. 
Inclusief gedetailleerde verkeersinformatie voor de geplande route, aanbod van alternatieve 
routes. Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, 
Portugal, Italië, Engeland, Ierland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Noorwegen, Polen 
en Tsjechië.

-  Apple Carplay® voorbereiding. 
1 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.

■ ■ ■ ■  -    -   

6C4 Connected Package Professional II. 
Functionaliteiten van Connected Package Professional aangevuld met On-Street Parking en 
Connected Navigation.

□ □ □ □  213  176 

6DR BMW Drive Recorder.
Maakt het mogelijk om een video te malen van de omgeving van het voertuig en deze af te 
spelen op het centrale informatie display of te exporteren via USB. Snelheid en GPS locatie 
wordt tevens opgeslagen. (alleen i.c.m. 5DN)

□ □ □ □  213  176 

6NH Basis bluetooth telefoonvoorbereiding en USB-aansluiting. 
Inclusief bluetooth audio streaming.

■ ■ ■ ■  -    -   
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NAVIGATIE, COMMUNICATIE EN INFOTAINMENT
6NW Comfort telefoonvoorbereiding met draadloze oplaadmogelijkheid (onderdeel van 

Audio Media Pack). 
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 de BMW Display Key en 
bruikbaar voor smartphones die geschikt zijn voor inductieladen. Inclusief LED-laadindicator 
en waarschuwingssignaal om te voorkomen dat de smartphone wordt vergeten bij het 
uitstappen.

□ □ □ □  534  441 

6WD WiFi hotspot (onderdeel van Audio Media Pack). 
Biedt draadloos toegang tot het internet via de SIM-kaart van de auto. Voor deze dienst is een 
abonnement benodigd bij een internetprovider. 
(alleen i.c.m. 6NW)

□ □ □ □  -    -   

654 DAB-tuner (onderdeel van Audio Media Pack). 
Maakt ontvangst van digitale radio mogelijk.

□ □ □ □  427  353 

676 HiFi System (onderdeel van Audio Media Pack). 
Inclusief 10 luidsprekers en 205 watt vermogen.

□ ■ □ ■  534  441 

688 HiFi System Harman Kardon. 
Inclusief 16 luidsprekers en 464 watt vermogen.

□ □  1.067  882 

688 voor M50i/M50d of i.c.m. ZM6 - Audio Media Pack. □ □ □ □  534  441 

6F1 Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System. 
Met 1508 W versterker met 10 kanalen en 20 luidsprekers (deels verlicht), toepassing o.a. 
Nautilus™ spiral technology, Amarid Fibre technology en Rohacell® technology. Inclusief 
Quantum Logic Surround met 7-bands equalizer en drie analoge cross-over netwerken voor 
een evenredige geluidskwaliteit en -beleving op alle zitplaatsen.

□ □  5.872  4.853 

6F1 voor M550i/M550d of i.c.m. ZM6 - Audio Media Pack □ □ □ □  5.339  4.412 

6FH Entertainmentsysteem Professional achterin. 
2 kantelbare, onafhankelijke 10,2 inch schermen voor de 2de zitrij met toegang tot alle 
entertainmentbronnen van het voertuig. Tevens is er de mogelijkheid voor afzonderlijke 
verbindingen (2x USB/ HDMI/ 2x jackplug) voor smarthphones, tablets, mp3-spelers en 
hoofdtelefoons.

□ □ □ □  2.829  2.338

65A Voorbereiding CD-wisselaar. 
Voorbereiding voor plaatsing CD-wisselaar in handschoenenkastje. 
(niet i.c.m. 4NM - Ambient Air)

□ □ □ □  53  44 

6U8 BMW Gesture Control. 
Bediening van een aantal specifieke functies met handgebaren binnen het detectiebereik 
boven het voorste deel van de middenconsole voorin. Eenvoudige handgebaren als swipen, 
wijzen, draaien en drukken worden herkend als commando's. Zo kunt u bijvoorbeeld met een 
draaigebaar het volume regelen en inkomende gesprekken aannemen of weigeren door te 
swipen.

□ □ □ □  321  265 

 

  Standaarduitvoering        Optioneel      -  Optie zonder meerprijs
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BMW SERVICE INCLUSIVE.
Vooruit denken is besparen.
U rijdt altijd in een perfect onderhouden BMW - voor een aantrekkelijke, 
vaste prijs vooraf. Dat is BMW Service Inclusive. Unieke en veelomvattende 
onderhoudscontracten voor uw BMW. Daarmee bent u veel voordeliger uit dan 
wanneer u voor elk werkplaatsbezoek apart betaalt. Er is keuze uit verschillende 
pakketten met diverse looptijden/kilometrages (afhankelijk van wat het eerst 
bereikt wordt). BMW Service Inclusive is een onderhoudscontract dat al het 
voorgeschreven onderhoud omvat. 

BMW SERVICE INCLUSIVE - BENZINE MOTORISATIE EU
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07US 3 jaar/40.000 km Service Inclusive 484 400

07DD 4 jaar/60.000 km Service Inclusive 1.029 850

07NH 5 jaar/100.000 km Service Inclusive 1.609 1.330

07UF 8 jaar/160.000 km Service Inclusive 2.844 2.350

07T4 10 jaar/200.000 km Service Inclusive 4.005 3.310

  

BMW SERVICE INCLUSIVE - DIESEL MOTORISATIE EU
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07US 3 jaar/40.000 km Service Inclusive 605 500

07DD 4 jaar/60.000 km Service Inclusive 1.198 990

07NH 5 jaar/100.000 km Service Inclusive 1.815 1.500

07UF 8 jaar/160.000 km Service Inclusive 3.122 2.580

07T4 10 jaar/200.000 km Service Inclusive 4.138 3.420

 

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

BMW Service Inclusive omvat:
- Onderhoud volgens BMW richtlijnen
- Motorolie verversen
- Oliefilter vervangen
- Luchtfilter(s) vervangen
- Interieurfilter(s)
- Brandstoffilter(s)
- Bougies
- Remvloeistof



32

3 JAAR BMW GARANTIE.
Wie in een nieuwe BMW rijdt, kan zich verheugen op de hoogste kwaliteitsnormen en krijgt rijplezier gegarandeerd. 
Mocht uw BMW onverhoopt toch een defect vertonen, dan is uw BMW verzekerd tegen onverwachte reparatiekosten 
voor een periode van maximaal 3 jaar vanaf de datum eerste toelating – wereldwijd.

BMW FINANCIAL SERVICES.
Als lease- en financieringsmaatschappij van het huis biedt BMW Financial Services u aantrekkelijke mogelijkheden op 
het gebied van leasing, financiering en verzekering. Hiermee kunt u de financiële aspecten van het rijplezier optimaal 
op uw persoonlijke wensen afstemmen. En door de exclusieve samenwerking met de BMW dealerorganisatie kan BMW 
Financial Services u niet alleen interessante tarieven bieden, maar vooral ook gunstige voorwaarden. 

Meer informatie vindt u op www.bmwfinancialservices.nl

BMW WELT.
Dit is het unieke centrum in München waarin u het merk BMW met alle zintuigen kunt beleven. In het architectonisch 
onmiskenbare en futuristische bouwwerk verbindt de wereld van BMW op succesvolle wijze techniek, design en 
innovatie met lifestyle, dynamiek en cultuur. Ook het gastronomische aanbod met restaurants, bistro en coffeebar is 
veelzijdig, evenals de shops. 

Raadpleeg voor meer informatie uw BMW dealer of www.bmw-welt.com/en

BMW DRIVING EXPERIENCE.
Om de bijzondere rijeigenschappen, veiligheids- en assistentiesystemen van BMW optimaal in de praktijk te ervaren, 
heeft BMW Group Nederland samen met Slotemakers Anti-Slipschool het BMW Driving Experience Center opgezet.  
De instructeurs zijn door BMW M opgeleid.

Meer informatie vindt u op www.bmwdrivingexperience.nl.
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ORIGINELE BMW ACCESSOIRES.
www.bmw.nlOriginele BMW Accessoires worden achteraf gemonteerd, nadat deel één van het kenteken is 

afgegeven. Genoemde prijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief eventuele montage 
en spuitkosten.

Uitgebreide informatie over Originele BMW Accessoires, BMW Lifestyle en Originele  
Onderdelen vindt u in de online shop: shop.bmw.nl. 
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BMW M Performance Nieren, Zwart
Voor uitvoeringen zonder Night Vision met persoonsherkenning (SA6UK).

184 153

BMW M Performance Spiegelkappen, Carbon 752 622

BMW M Performance Luchtinlaat, Carbon 622 514

BMW M Performance Uitlaat Sierstuk, Carbon/Titanium
Alleen voor voertuigen met een 6-cilinder motorblok en zonder MSP SA337

686 567

BMW M Performance Uitlaat Sierstuk, Carbon/Titanium
Alleen voor voertuigen met een 6-cilinder motorblok en met MSP SA337

686 567

BMW M Performance Uitlaat Sierstuk, Carbon/Titanium
Alleen voor voertuigen met een 8-cilinder motorblok en zonder MSP SA337

686 567

BMW M Performance Uitlaat Sierstuk, Carbon/Titanium
Alleen voor voertuigen met een 8-cilinder motorblok en met MSP SA337

686 567

BMW ONDERSTEL
BMW M Performance 22'' lichtmetalen wielen Sterspaak Bicolor (Styling 749 M)
Wielafmeting: VA: 9,5J x 22 IS 37 HA: 10,5J x 22 IS 43. Bandafmeting: VA: 275/35 R22 HA: 315/30 R22

5.410 4.472

BMW M Performance 20'' lichtmetalen wielen Sterspaak Jet Black Matt (Styling 748 M)
Wielafmeting: VA: 9J x 20 IS 35 HA: 10,5J x 20 IS 40  Bandafmeting: VA: 275/45 R20 HA: 305/40 R20

4.380 3.620

BMW M Performance 19'' Remsysteem
Sportremsysteem voor de voor- en achteras met lichtgewicht remschijven. Met rode remklauwen.

3.810 3.149

BMW M Performance Bandentassen
Bandentassen met M Performance belettering, beschikbaar voor 16'' tot 20''

83 69

BMW M PERFORMANCE PARTS ACCESSOIRES
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BMW M Performance Stuurwiel || zonder racedisplay, met schakelpaddles
Met rode overstuurindicator.

905 748

BMW M Performance Stuurwiel || zonder racedisplay
Met rode overstuurindicator.

861 712

BMW M Performance Stuurwiel cover, Alcantara
Geschikt voor BMW M Performance stuurwielen zonder stuurverwarming

363 300

BMW M Performance Stuurwiel cover, Carbon/Leer
Geschikt voor BMW M  stuurwielen zonder stuurverwarming

363 300

BMW M Performance Stuurwiel cover, Carbon/Leer
Geschikt voor BMW M  stuurwielen met stuurverwarming

363 300

BMW M Performance Schakelpaddles, Carbon
High Gloss Carbon schakelpaddles met rood plus en min symbool. Geschikt voor alle stuurwielen met schakelpaddle 
voorbereiding.

449 371

BMW M Performance Drive Analyzer
De Drive Analyzer bestaat uit hardware en software. De app maakt het mogelijk om data van het voertuig op te slaan en 
te analyseren.

181 150

BMW M Performance Vloermatten, 4 stuks 284 
 

235

BMW M Performance Pedalen, Edelstaal 141 116

BMW M Performance Voetsteun, Edelstaal 139 115

BMW M Performance Sleutelhoes Alcantara, Carbon
Sleutelhoes met M Performance logo

56 47

BMW EXTERIEUR
BMW vaststaande naafdoppen
56mm diameter. BMW logo zal tijdens het rijden horizontaal blijven staan. Set van 4 doppen.

89 74

BMW sneeuwkettingen Comfort
Voor de bandenmaten 265/50 R19 of 275/45 R20.

692 572

BMW ventieldoppen BMW logo
Set van 4 doppen

20 17

BMW ventieldoppen BMW M logo
Set van 4 doppen

20 17

BMW INTERIEUR
BMW Allweather vloermatten voor, zwart
Met "BMW" logo

82 68

BMW Allweather vloermatten achter, zwart
Met "BMW" logo

59 49

BMW ACCESSOIRES
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BMW Floor Liner vloermatten voor, zwart
Met "BMW" logo

120 100

BMW Floor Liner vloermatten achter, zwart
Met "BMW" logo

87 72

BMW Allweather bagageruimtemat, zwart
Met "BMW" logo

169 140

BMW Beschermfolie bagageruimte
Doorzichtige folie voor bescherming tegen kleine beschadigingen

53 44

BMW Travel & Comfort System basisdrager
Voor voertuigen zonder optie SA 4FL

22 18

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

110 91

BMW Brillenetui 34 29

BMW Sleuteletui
Verkrijgbaar in het zwart, mokka en bruin

33 28

BMW Sleuteletui voor Display Key 55 46

BMW paraplu met LED verlichting
Inclusief opbergtas voor in het voertuig

65 54

BMW Veiligheidsvest
Set van 2

16 13

BMW Reisdeken
Afmeting: 150 cm x 100 cm

174 144

BMW Vouwdoos
Verkrijgbaar in zwart en in zwart/rood

40 33

BMW COMMUNICATIE & INFORMATIE
BMW Advanced Car Eye 2.0
Twee Full HD Camera's met GPS  voor detectie van kritieke situaties tijdens de rit en parkeren, vanuit de auto gezien

424 351

BMW Wireless charging hoes
Voor de iPhone 5/5s/SE

67 56

BMW Wireless charging hoes
Voor de iPhone 6/6s

67 56

BMW Wireless charging hoes
Voor de iPhone 6 Plus/6s Plus

67 56

BMW USB oplader voor Type A
Voor het opladen van apparatuur met USB-interface aan het 12V boordstopcontact

17 14

BMW dual-USB lader voor Type A
Voor het dubbel opladen van apparatuur met USB-interface aan het 12V boordstopcontact

28 24

BMW dual-USB lader voor Type A + C
Voor het dubbel opladen van apparatuur met USB-interface aan het 12V boordstopcontact

28 24

BMW adapterkabel voor Apple
Voor Lightning connector

37 31

BMW adapterkabel voor Micro USB
USB kabel met Micro USB Type A

21 17

BMW adapterkabel voor USB Type C 40 33
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BMW basisdrager 
Maximaal toelaatbaar gewicht: 100 kg

224 186

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

368 305

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

677 559,50

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

858 710

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

100 83

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

100 83

BMW Voorwielhouder racefiets
Afsluitbaar. Voor één voorwiel.

64 53

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

115 95

BMW surfplankhouder 
Voor de BMW basisdrager.

79 66

BMW bagagerek
Voor de BMW basisdrager.

282 233

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

 535 443

BMW CAR CARE
BMW autopolish 
500 ml

13 11

BMW autoshampoo 
1000 ml

9 8

BMW express was 
500 ml

14 12

BMW hardwas met nanotechnologie 
Inclusief 3 poetsdoeken. 500 ml

22 19

BMW interieurreiniger  
250 ml

8 7

BMW ruitenreiniger 
500 ml

8 7

BMW insectenverwijderaar  
500 ml

11 9

BMW velgenreiniger 
500 ml

18 15

BMW velgenborstels 
Set met drie opzetborstels

33 28
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BMW onderhoudset voor leder 
Met UV-bescherming. Bevat 250 ml lederlotion, drie sponzen en vijf reinigingsdoeken.

24 20

BMW Alcantara- en bekledingreiniger 
300 ml

11 9

BMW winteronderhoudset 
Omvat een tas met ruitensproeivloeistof met antivries (1000 ml), ruitontdooier (500 ml), interieurreiniger (250 ml) en 
ijskrabber.

48 40

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

53 44

BEVEILIGINGSSYSTEMEN EN RITTENREGISTRATIE
Voertuigvolgsysteem (VVS+) van Moving Intelligence.
Mi50 voertuigvolgsysteem met startblokkering. SCM gecertificeerd. Auto niet te starten bij diefstal.  
Bestand tegen sabotage en jamming. Via MiApp bedienbaar. Prijs inclusief montage.  
Exclusief abonnementskosten vanaf € 17,95 ex. BTW per maand.

895 740

Rittenregistratie van Moving Intelligence.
Mi50 geschikt voor rittenregistratie, live volgen en aanvullende diensten. Prijs inclusief montage.  
Exclusief abonnementskosten € 9,95 ex. BTW per maand.

563 465

Peilzender van Moving Intelligence.
Mi9 peilzender, werkt op GPS, GSM en RF (radio)signalen. Klein opsporingssysteem. Kan zelfstandig of ter aanvulling/
ondersteuning van voertuigvolgsysteem (VVS+) worden toegepast. Prijs inclusief montage.  
Exclusief abonnementskosten vanaf € 7,95 ex. BTW per maand. SCM gecertificeerd.

450 372
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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. BMW ConnectedDrive biedt verschillende 
diensten en rij-assistentiesystemen gericht op gemak, 
infotainment en veiligheid. 

Connected Pack
-  Remote Services 

Met Remote Services bedient u verschillende functies van uw BMW op afstand. 
Verbonden met de BMW Connected app (voor iOS of Android) sluit u bijvoorbeeld op 
afstand de auto af of ontgrendeld u deze. U stuurt berichten en bestemming rechtstreeks 
naar uw auto en in combinatie met standverwarming verwarmt u de auto op afstand voor.

-  Personal Assistant Service 
Persoonlijke ondersteuning in de auto via het BMW call center. De Personal Assistant 
staat het hele jaar, 24/7 voor u klaar om vragen te beantwoorden en locaties op te zoeken. 
De assistent zoekt de dichtstbijzijnde apotheek of bloemenwinkel, zoekt vluchttijden op 
en heeft informatie over de beste hotels en restaurants. De locatiegegevens inclusief 
adres en telefoonnummer worden rechtstreeks naar uw auto gestuurd.

Connected Pack Plus
ALLE DIENSTEN IN HET CONNECTED PACK UITGEBREID MET:

-  Real Time Traffic Information 
Verkeersinformatie op snelwegen, autowegen en doorgaande wegen in steden in real time. De exacte situatie 
op uw route wordt weergegeven en indien beschikbaar worden alternatieve routes voorgesteld. Inclusief 
gevarenmeldingen over bijvoorbeeld ongevallen, pechgevallen of weersomstandigheden. En middels On-
Street Parking Information wordt u in verschillende grote steden gewezen op de waarschijnlijkheid van vrije 
parkeerplaatsen langs de straat.

-  Apple CarPlay Voorbereiding 
Met de voorbereiding voor Apple CarPlay bedient u (draadloos) verschillende functies en inhoud van uw iPhone 
via het iDrive systeem, zoals muziek, berichten, telefonie, geselecteerde 3rd Party apps en navigatie. De dienst 
is 1 jaar actief en daarna te verlengen in de BMW ConnectedDrive Store. De werking en het aantal functies is 
afhankelijk van de gebruikte iPhone en geïnstalleerde software.

-  eDrive Services 
Diensten die u ondersteunen om het meeste uit elektrisch rijden te halen. Geïntegreerd in het iDrive systeem 
en te bedienen via de BMW Connected app en via de BMW ConnectedDrive portal zijn onder andere de 
weergave van laadstations, actieradius, laadstatus en timer, en het pre-conditioneren van het accupakket.
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Connected Pack Professional
ALLE DIENSTEN IN HET CONNECTED PLUS PACK UITGEBREID MET:

-  In-Car Experience 
Bediening van de interieurambiance met een enkele opdracht. Ervaring afhankelijk van 
uitrusting van de auto, bijvoorbeeld ambient verlichting, stoelverwarming, panoramadak en 
massagefunctie. 

-   Connected Navigation (alleen i.c.m. 6C4)
Pro-actieve voorstellen voor routes via het iDrive systeem en de BMW Connected app en 
overname van bestemmingsinformatie uit andere apps zoals Google Maps. Voorstellen van 
online berekende alternatieve routes en pro-actieve voorstellen voor parkeergelegenheden en 
weergave van betaalmogelijkheden.

-   Connected Music trial 
Onbeperkt muziek luisteren via een van de beschikbare muziekproviders. Geïntegreerd in het 
iDrive systeem voor eenvoudige, veilige bediening. Na 3 maanden kosteloos proberen is de 
service in de BMW ConnectedDrive Store te verlengen.

Emergency Call

BMW Teleservices

Meer weten? Vraag uw dealer over de mogelijkheden van BMW ConnectedDrive en om 
een demonstratie. Ook vindt u meer informatie over BMW ConnectedDrive op onze website 
www.bmw.nl/connecteddrive en kunt u contact opnemen met BMW Klantenservice, op 
werkdagen van  8:00 – 22:00 uur en op zaterdag en zondag van 10:00 – 22:00 uur op  nummer 
0800-0992234 (gratis). De algemene voorwaarden over de standaard BMW ConnectedDrive 
uitrusting vindt u op www.bmw.nl/connecteddrive-voorwaarden.



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

BMW Service


