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Meer over de highlights en prestaties van de BMW i3  
ontdekt u op onze website: www.bmw.nl/i3

De BMW i3 en de sportieve BMW i3s zijn niet alleen 100% elektrisch, maar ook geavanceerder, sterker 
en sneller dan ooit. De BMW i3 volgt geen trend; hij geeft uitdrukking aan een zelfbewuste lifestyle. 
Vormgegeven in een progressieve vormtaal die helderheid en in het interieur loungekarakter uitstraalt. 
Uitgerust met een lichtheid die overtuigt met duurzame materialen en functionele details. Daarbij 
streeft BMW naar een totale aanpak, vanaf de ontwikkeling en de productie van de auto, tot aan de 
recycling ervan. Veel van de toegepaste materialen zijn vervaardigd van hernieuwbare grondstoffen 
– en de BMW i3 wordt gebouwd met 100% duurzaam opgewekte energie. Zo goed voelt rijplezier. Een 
auto met trendsettende individualiteit.

Het exterieur van de BMW i3 straalt al op het eerste gezicht sportiviteit uit. Korte 
overhangen en in twee kleuren uitgevoerde oppervlakken staan model voor de moderne 
vormgeving. Het optionele Sportpakket brengt dit met talrijke details duidelijk tot uiting. 
Het 10 millimeter verlaagde sportonderstel en Aeroflap-dorpels aan de zijkanten maken de 
dynamische uitstraling compleet.

Individualiteit laat zich op veel manieren uitdrukken. Bijvoorbeeld met de moderne 
kleurenwereld van de BMW i3, die zes heldere carrosseriekleuren omvat. Bijvoorbeeld 
stijlvol Imperial Blau en krachtig Melbourne Rot, beide met accent in Frozen Grey metallic. 
De bijpassende lichtmetalen wielen in 19 of 20 inch in verschillende designs versterken 
de progressieve uitstraling. Bijvoorbeeld met 20-inch lichtmetalen wielen in Jet black of 
Bicolor en met de grotere spoorbreedte om zelfbewuste sportiviteit op indrukwekkende 
wijze op de weg te brengen.

Niets missen als u onderweg bent. Altijd up-to-date blijven. Dat is precies wat de BMW i3 
biedt met talrijke digitale diensten en bestuurderassistentiesystemen. Geen wonder, want 
binnen zijn segment is hij nog altijd de auto met de beste verbindingen. En daarmee staat 
hij als geen ander voor ontspannen mobiliteit, comfort en veiligheid.

DE BMW i3.
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De nieuwe BMW i3 en de sportieve 
BMW i3s beschikken over een uitge-
breide standaarduitrusting met tal van 
interessante details. 
 
Alvast een voorproefje? U kunt uw eigen 
BMW i3, met alle actuele motoren, kleuren 
en uitrustingen, ook samenstellen met de 
BMW Configurator op

www.bmw.nl

STANDAARDUITRUSTING.DE BMW i3.

EXTERIEUR i3 i3
s

- Unilak. ■ ■

- Carbon Fiber Reinforced Plastic dak. ■ ■

-  Black Belt design. 
Motorkap, dak, en achterzijde uitgevoerd in hoogglans zwart.

■ ■

- A-stijlen, B-stijlen en C-stijlen in hoogglans zwart. ■ ■

- Accent daklijn in mat chroom. ■

- Omlijsting zijruiten in mat zwart. ■ ■

- Buitenspiegels uitgevoerd in hoogglans zwart. ■ ■

- Buitenspiegelvoet in mat zwart. ■ ■

- Witte knipperlichten en knipperlichten geïntegreerd in buitenspiegels. ■ ■

- Gesloten BMW nieren grille voorzijde uitgevoerd in hoogglans zwart met BMW i Blau omlijsting. ■

- Gesloten BMW nieren grille voorzijde uitgevoerd in hoogglans zwart. ■

- Achterspoiler uitgevoerd in hoogglans zwart. ■ ■

- Zwarte omlijsting wielkuipen. ■

- Wielslotbouten. ■ ■

- 19 inch lichtmetalen wielen Sterspaak (styling 427) BMW EfficientDynamics. ■

- 20 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 431). ■
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i3 i3
sINTERIEUR

-  BMW i interieur design Atelier. 
Bekleding stof 'Neutronic' Aragazgrau/Schwarz. 
Leder bekleed stuurwiel met accent in BMW i Blau. 
Hemelbekleding in Carum Spice grau. 
Interieurverlichting voor en LED verlichting in kofferruimte. 
Interieurlijsten uitgevoerd in Andesite silber mat. 
Deurpanelen uitgevoerd in Aragazgrau.

■ ■

- Vier zitplaatsen. ■ ■

- Vier hoofdsteunen, waarvan de achterste opvouwbaar en in hoogte verstelbaar. ■ ■

- Stoelen voor mechanisch in hoogte te verstellen. ■ ■

- Neerklapbare achterbankleuning (50:50). ■ ■

- Axiaal en in hoogte verstelbare stuurkolom. ■ ■

- Handmatige 1-zone airconditioning. ■ ■

- Microfilter en actief koolstoffilter voor het interieur. ■ ■

- Veiligheidsglas. ■ ■

- Bekerhouder voorin. ■ ■

- Interieurverlichting voorin, achterin, in het handschoenencompartiment en de bagageruimte achterin. ■ ■

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

- Elektrisch bedienbare portierramen voor. ■ ■

- Twee afstandsbedieningen met geïntegreerde sleutel en Keyless Engine Start. ■ ■

- Opbergvakken in de portieren en middenconsole. ■ ■

- Opbergvak tussen de achterste stoelen. ■ ■

- Handgrepen in de hemelbekleding. ■ ■

- Automatisch dimmende binnenspiegel. ■ ■

- 12V aansluitingen; 1 voorin. ■ ■

- Niet-rokersuitvoering. ■ ■

- Gereedschapset. ■ ■

-  Park Distance Control (PDC) achter. 
Geeft de afstand tot een obstakel achter de auto visueel (in het Control Display) en akoestisch weer.

■ ■

- LED koplampen. ■ ■

- U-vormige LED achterverlichting. ■ ■

- Mistlichten achter. ■ ■

- Elektrisch verstelbare buitenspiegels. ■ ■
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i3 i3
sVEILIGHEID

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

■ ■

-  Emergency Call. 
Dit systeem verzendt bij een ongeval waarbij een of meer airbags/gordelslotspanners worden geactiveerd, automatisch een noodoproep 
en geeft gedetailleerde gegevens -zoals de positie van de auto en informatie over het letselrisico voor de inzittenden- door aan het 
BMW Callcenter via een in de auto geïntegreerde SIM-kaart. Het BMW Callcenter licht de dichtstbijzijnde hulpcentrale in en onderhoudt 
telefonisch contact met de inzittenden tot de hulpdienst ter plekke aanwezig is. De noodoproep kan ook handmatig worden verzonden, 
bijvoorbeeld om andere verkeersdeelnemers te helpen.

■ ■

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

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

- Hoofd airbags voor bestuurder en voorpassagier. ■ ■

- Zijairbags voor bestuurder en voorpassagier. ■ ■

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

■ ■

-  Anti-lock Braking System (ABS) met geïntegreerde remassistent. 
Bevordert de bestuurbaarheid en verkleint de remweg van de auto bij een noodremactie.

■ ■

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

■ ■

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

■ ■

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

■ ■

-  Dynamic Stability Control (DSC) met aanvullende functionaliteit. 
Optimaliseert de stabiliteit van de auto onder alle rijomstandigheden alsmede de tractie bij wegrijden en accelereren. Daarnaast 
optimaliseert DSC de remmenwerking door deze te laten anticiperen op de rijomstandigheden.

■ ■

-  Dynamic Traction Control (DTC). 
Optimaliseert de tractie van de wielen op elk wegdek voor een nog sportievere rijstijl of een betere aandrijving in uitdagende rijsituaties.

■ ■

- Brake force display (tweefasen remlicht). ■ ■

- Deactivering passagiersairbag. ■ ■

AANDRIJVING, OVERBRENGING EN ONDERSTEL
-  Hoog voltage batterij 42,2 kWh (waarvan 37,9 kWh bruikbaar). 

Bestaande uit 8 modules, met ieder 12 cellen.
■ ■

- Automatische transmissie. ■ ■

- Elektromechanische parkeerrem. ■ ■

-  Brake Energy Regeneration. 
Dit systeem bespaart het gebruik van elektriciteit, doordat het de energie die vrijkomt bij het remmen omzet in elektriciteit en opslaat in 
de accu.

■ ■

-  Driving Experience Control. 
Maakt het mogelijk de aandrijvings-, onderstel- en dempingskarakteristiek in te stellen in de rijprogramma's 'comfort', 'ECO PRO' en 
'ECO PRO+'. In ECO PRO+ Modus zijn alle boordsystemen erop gericht een zo laag mogelijk brandstofverbruik te realiseren.

■ ■

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

- Laadkabel mode 2 (220 V, stopcontact). ■ ■

- Elektrische stuurbekrachtiging. ■ ■

- Sportonderstel (10mm verlaagd). ■
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i3 i3
sNAVIGATIE, COMMUNICATIE EN INFOTAINMENT

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

- BMW Radio Professional met 4 speakers, 4 x 25 W versterker, RDS en verkeersinformatievoorziening (TP). ■ ■

- Centraal op het dashboard geplaatst 6,5 inch Control Display met iDrive Controller. ■ ■

- Voor de bestuurder geplaatst 5,7 inch TFT Info Display. ■ ■

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

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

■ ■

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

■ ■

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

■ ■

- Personal Profile, persoonlijke voorkeursinstelling voor diverse autofuncties. ■ ■

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

-  BMW Remote Services. 
Op afstand bedienen van de auto (o.a. airconditioning, laadproces) de Remote Services en de BMW Connected app en 
Efficiencytainment (o.a. inzicht in het verbruik en rijgedrag).

■ ■

-  BMW TeleServices. 
Autonoom systeem dat de gekozen BMW Servicepartner proactief informeert m.b.t. de specifieke onderhoudsbehoefte van de auto. 
Uw BMW Servicepartner neemt vervolgens contact met u op om een afspraak te maken voor een werkplaatsbezoek.

■ ■ 

-  BMW ConnectedDrive Services met BMW Online en BMW Apps. 
Internetportaal met toegang tot e-mail, nieuws, weerbericht, Local Search en Send-to-Car. Faciliteert tevens de integratie van diverse 
Apple en Android.

■ ■
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CONSUMENTEN-
ADVIESPRIJS* €

FISCALE  
WAARDE* €

NETTO  
CATALOGUSPRIJS €

BTW 21% 
€

BPM*
€

BMW i3 (120 Ah) 42.411  41.065  33.938 7.127  -

BMW i3s (120 Ah) 46.106  44.760  36.992  7.768  -

MOTORISERINGEN.
Vermeld zijn de prijzen in EUR incl. 21% btw/EUR zonder btw als adviesprijzen af fabriek, exclusief transportkosten/kosten rijklaar 
maken.

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.

Onderdeel van kosten rijklaar maken: de publieke 3 fasen laadkabel 32A, maakt het mogelijk om uw BMW i3 bij publieke laadpunten te 
laden op 3,7kW / 1 fase / 16A en optioneel tot maximaal 11 kW / 3 fasen / 16A.
BMW Service Inclusive

Vraag uw verkoopadviseur naar de voorwaarden, meer informatie vindt u op bmw.nl/serviceinclusive.

A = 8-traps Steptronic transmissie | xDrive = vierwielaandrijving

*  bij standaard wielen en banden, raadpleeg ook de Wielkeuze en CO2-emissie tabel.

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

 €          35,00 incl. btw
 €       110,00 btw vrij
 €         40.70  btw vrij
 €         10.40  btw vrij
 €    1.150,00  incl. btw
 €    1.346,10 incl. btw

De kosten voor het rijklaar maken omvatten:
- Kentekenplaten - Volgeladen accupakket
- Binnenlandse transportkosten  -  Gevarendriehoek en Life Hammer (incl. montage)
- Nulbeurt - Flacon motorolie
- Poetsen van het interieur en exterieur
- 16 Ampere laadkabel mode 3 

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Prijslijst ingaande 1 januari 2020. Versienummer 1.
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Max. vermogen / koppel 
kW (pk) / Nm

CO2-uitstoot
gram / km*

Bijtelling**

BMW i3 (120 Ah) 125 (170) / 250 0 8%

BMW i3s (120 Ah) 135 (184) / 270 0 8%

Het onderhoud aan uw BMW i3 goed geregeld:
BMW i3, vijf jaar voor slechts € 567,-

Vijf jaar of 100.000 km lang - het is maar wat u het eerst bereikt - onderhoud door uw BMW dealer. En de prijs 
zal u zeker aanspreken. Want het is inclusief originele BMW onderdelen, vloeistoffen en het werkplaatstarief. 
Vraag uw verkoopadviseur naar de voorwaarden, meer informatie vindt u op bmw.nl/serviceinclusive.

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.
** Gedetailleerde gegevens over de optiecodes van de wielen vindt u op pagina 3, 8, 9, 13 en 14.

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.

* Vanaf 1 januari 2020 geldt het verlaagde bijtellingspercentage tot € 45.000,- van de fiscale waarde, daarboven geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%.
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OPTIEPAKKETTEN.

€ 995 /  € 822                     UW VOORDEEL € 438

ZCP CONNECTIVITY PAKKET i3 i3
s

6AM Real Time Traffic Information. □ □

654 DAB-tuner. □ □

609 Navigatiesysteem Professional. □ □
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BMW EXECUTIVE EDITIONS.

i3 i3
s

EU
R 

 
in

cl
. 

21
%

 b
tw

.

ZIE BMW Executive Edition Tijdelijk aanbod - geldig tot 29 februari 2020.

□ 4.995

□ 3.995

7GA Comfort Pakket Advanced. 
249 - Multifunctioneel stuurwiel.
430 - Automatisch dimmende binnen- en buitenspiegel (alleen bestuurderskant).
442 - Bekerhouders.
473 - Armsteun voor, verschuifbaar.
493 - Opbergpakket.
521 - Regen- en lichtsensor.
544 - Cruise Control.
534 - Automatische airconditioning 1-zone.

□ □

ZCP Connectivity pakket. 
609 - Navigatiesysteem Professional.
6AM - Real Time Traffic Information.
654 - DAB-tuner.

□ □

5DU Parkeerassistentiepakket. 
3AG - Achteruitrijcamera.
508 - Park Distance Control voor/achter (PDC).
5DP - Park Assistant (niet voor i3s).

□ □

4T9 Warmtepomp. □ □

494 Stoelverwarming incl. accuverwarming. □ □

302 Alarmsysteemklasse 3 (VbV/SCM). □ □

2T7 20 inch lichtmetalen i light wielen Dubbelspaak (styling 430) (alleen voor i3). □ □

423 Velours vloermatten. □ □

UW VOORDEEL TOT € 3.568
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OPTIES AF FABRIEK.
www.bmw.nlAlles, behalve gewoon: het brede palet van extra-uitrustingen voor de  

volledig elektrische BMW i3 en sportieve BMW i3s biedt vele individualiserings-
mogelijkheden. Moderne kleuren, sportieve opties en uitgebreide pakketten 
geven u alle vrijheid bij het configureren van uw persoonlijke BMW i3.  
Op de volgende pagina’s ontdekt u alle mogelijkheden.

  Standaarduitvoering        Optioneel      -  Optie zonder meerprijs

PAKKETTEN i3 i3
s
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7GA Comfort pakket advance. 
- 249 Multifunctioneel stuurwiel.
-  430  Automatisch dimmende binnen- en buitenspiegel (alleen bestuurderskant). 

Inclusief verwarmde ruitensproeiers en verwarmde elektrisch inklapbare buitenspiegels met 
parkeerfunctie aan de passagierszijde en dode hoek stand. 

- 442 Bekerhouder.
- 473 Armsteun voor, verschuifbaar.
- 493 Opbergpakket. 
- 521 Regen- en lichtsensor.
-  534  Automatische airconditioning 1-zone. 

Inclusief links en rechts gescheiden automatische regeling, AUC, condens- en zonnesensor, actief 
koolstoffilter, uitstroomopeningen voor achterpassagiers.

-  544  Cruise control. 
Inclusief remfunctie indien ingestelde snelheid wordt verlaagd.

- 606  Navigatiesysteem Business. 
- Bediening via iDrive-controller met 7 Direct Access-toetsen. 
- Display (6,5 inch) met 800x480 pixel resolutie. 
- Dubbele tuner met RDS / TMC. 
- Pijl- en 2,5D kaartweergave. 
- Updaten van kaarten mogelijk via USB-aansluiting. 
- Geïntegreerde elektronische BMW handleiding en BMW onderhoudsboek. 
- BMW i Range Assistant. 
- BMW i Eco Route. 
- BMW i dynamische weergave oplaadpunten. 
- BMW i Intermodaal reisadviesfunctie voor openbaar vervoer".

□ □  2.644  2.185 

330 Sportpakket. 
- 26N - 20 inch lichtmetalen i light wielen Dubbelspaak (styling 431).
- Omlijsting wielkuipen in hoogglans zwart.
- Sportonderstel met 10mm verlaging.
- Aero-flap dorpels in hoogglans zwart.
  330 niet mogelijk i.c.m. 5DP / 5DU.

□  1.423  1.176 

5DU Parkeerassistentiepakket. 
- 3AG Achteruitrij camera.
- 508 Park Distance Control voor/achter (PDC).
- 5DP Park Assistant.

□  915  756 

ZCP Connectivity pakket.
- 609 Navigatiesysteem. 
- 6AM Real Time Traffic Information.
- 654 DAB-tuner.
ZCP alleen i.c.m. 7GA.

□ □  995  822 

4U7 / 
4U6

Snellaadpakket. 
Maakt sneller laden bij een openbare laadpaal of uw eigen BMW i Wallbox Pro mogelijk. En 
mogelijkheid tot snelladen met de CCS stekker.

AC-snelladen (wisselstroom).
Maximum power: 11 kW (3 fase 230 V, 16A).
Optimale laadtijd 3 uur (naar 80%).
AC stekker type 2.
DC -snelladen (gelijkstroom).
Maximum power: 50 kW.
Optimale laadtijd 42 minuten (naar 80%).
DC stekker combo 2.

■ ■  -    -   

4T9 Warmtepomp. 
Deze benut de energie van de omgeving en zorgt bij lage temperaturen voor meer energie efficiency bij 
het verwarmen van het interieur. Hierdoor wordt bij lage temperaturen de afname van de actieradius van 
de auto beperkt.

□ □  672  555 
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EXTERIEUR
UNI Unilak. ■ ■

B85 - Capparisweiß met BMW i Blau accent. □ □  -    -   

C2W - Fluid Black met BMW i Blau accent. □ □  672  555 

MET Metallic lak. □ □  672  555 

C1W - Imperial Blau met accent Frozen grey metallic. □ □

C2V - Mineralgrau met accent BMW i Blau.. □ □

C32 - Melbourne Rot met accent Frozen grey metallic. □ □

C3P - Jucaro Beige met accent Frozen grey metallic. □ □

403 Elektrisch bediend glazen schuif-/kanteldak. □ □  997  824 

420 Extra getint glas in achterportierruiten en achterruit. □ □  356  294 

INTERIEUR
4EA Interieurlijsten Dark Oak matt. □ □  457  378 

4EA i.c.m. 7KY - BMW i interieur design Lodge / 7KZ - BMW i interieur design Suite. □ □  -    -   

4EV Interieurlijsten Edelhoutuitvoering Eukalyptus. □ □  457  378 

4EV i.c.m. 7KY - BMW i interieur design Lodge / 7KZ - BMW i interieur design Suite. □ □  -    -   

4EX Interieurlijsten Andesit silber matt. ■ ■  -    -   

4G0 Interieurlijsten Electronic Braun. 
(4G0 alleen i.c.m. 7KX - BMW i interieur design Loft).

□ □  -    -   

4FG Veiligheidsgordels in BMW i Blau. □ □  102  84 

BHGI BMW i interieur design Atelier. 
- Bekleding stof 'Neutronic' Aragazgrau/Schwarz.
- Leder bekleed stuurwiel met accent in BMW i Blau.
- Hemelbekleding in Carumgrau.
- Interieurlijsten in Andesit silber matt.
- Interieurverlichting voor en LED verlichting in kofferruimte.

■ ■  -    -   

BKHI BMW i interieur design Loft (7KX). 
- Bekleding stof/sensatec 'Electronic' Carumgrau met accenten in Electronic Braun.
- Leder bekleed stuurwiel in Carumgrau met accent in BMW i Blau.
- Hemelbekleding en doorlopende velours vloermatten in Carumgrau.
- Interieurlijsten in Electronic Braun.
- Welkomstverlichting in LED Light Blue.
-  Verlichting in voetenruimte, deurgrepen, ambianceverlichting in Light Orange of LED Kaltweiß, LED 

verlichting in kofferruimte en leeslampjes voorin. 
(alleen i.c.m. 7GA - Comfort Pakket Advanced).

□ □  1.526  1.261 

NHBN BMW i interieur design Lodge (7KY). 
- Bekleding wol/natuurleder 'Solaric' Brown/Carumgrau.
- Leder bekleed dashboard in Walknappa Carumgrau.
- Leder bekleed stuurwiel in Carumgrau met accent in Satinsilber.
- Hemelbekleding en doorlopende velours vloermatten in Carumgrau.
- Interieurlijsten in edelhoutuitvoering Eukalyptus.
- Welkomstverlichting in LED Light Blue.
- Verlichting in voetenruimte, deurgrepen, ambianceverlichting in Light Orange of LED Kaltweiß, LED 
verlichting in kofferruimte en leeslampjes voorin.
(alleen i.c.m. 7GA - Comfort Pakket Advanced).

□ □  2.034  1.681 

MANX BMW i interieur design Suite (7KZ). 
- Bekleding leder Vernasca 'Dark Truffle'.
- leder bekleed dashboard in Vernasca 'Dark Truffle'. 
- Leder bekleed stuurwiel met accent in Satinsilber.
- Hemelbekleding in Carumgrau en zwart doorlopende velours vloermatten.
- Interieurlijsten in edelhoutuitvoering Eukalyptus of Dark Oak matt.
- Welkomstverlichting in LED Light Blue.
- Verlichting in voetenruimte, deurgrepen, ambianceverlichting in Light Orange of LED Kaltweiß, LED 
verlichting in kofferruimte en leeslampjes voorin.
(alleen i.c.m. 7GA - Comfort Pakket Advanced).

□ □  3.050  2.521 

423 Velours vloermatten.
(standaard bij interieur design Loft, Lodge, Suite).

□ □  102  84 

441 Rokersuitvoering. □ □  51  42 

442 Extra bekerhouder. □ □  30  25 
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BMW LICHTMETALEN WIELEN EN BANDEN
2D6 19 inch lichtmetalen i light wielen Sterspaak (styling 427). (1) 

5 J x 19 / banden 155/70 R19
■  -    -   

2G5 19 inch lichtmetalen i light wielen Turbine (styling 428) (2) 
voor 5 J x 19 banden 155/70 R19, achter 5,5 J x 19 banden 175/60 R19.*

□  864  714 

2G6 19 inch lichtmetalen i light wielen Turbine (styling 429) (3) 
voor 5 J x 19 / banden 155/70 R19, achter 5,5 J x 19 banden 175/60 R19.*

□  711  588 

26N 20 inch lichtmetalen i light wielen Dubbelspaak (styling 431). (4) 
voor 5.5 J x 20 banden 175/55 R20, achter 6 J x 20 banden 195/50 R20.*
26N alleen i.c.m. 330 - Sportpakket (voor BMW i3).

□ ■  -    -   

26K 20 inch lichtmetalen i light wielen Dubbelspaak (styling 431) in Jet Black. (5)  
voor 5.5 J x 20 banden 175/55 R20, achter 6 J x 20 banden 195/50 R20.*
26K alleen i.c.m. 330 - Sportpakket (voor BMW i3).

□ □  254  210 

2T7 20 inch lichtmetalen i light wielen Dubbelspaak (styling 430). (6) 
voor 5 J x 20 banden 155/60 R20, achter 5,5 J x 20 banden 175/55 R20.*

□  1.372  1.134 

2PA Wielsloten. ■ ■

2VB Bandenspanningsweergavesysteem. 
Elektronische bandenspannings- en temperatuurcontrole voor elke band, bij een spanningsverlies van 
meer dan 25% wordt de bestuurder gewaarschuwd.

■ ■  -    -   

2VC Banden reparatie set. □ □  51  42 

* Geen mogelijkheid tot het monteren van sneeuwkettingen.

COMPLETE BMW WINTERWIELSET
PRIJZEN EXCL. MONTAGE

ACTIE: 15% KORTING OP UW WINTERWIELSET**
19 inch lichtmetalen i light wielen Sterspaak (styling 427). (1)
5J x 19 155/70 R19 V.

□ 1.472 1.217

19 inch lichtmetalen i light wielen Turbine (styling 428, zwart). (7)
5J x 19 155/70 R19 V.

□ 2.020 1.670

19 inch lichtmetalen i light wielen Turbine (styling 428, zwart).(7)
5J x 19 155/70 R19 V.

□ 2.020 1.670

** Actie geldig tot en met 31 maart 2020.

  Standaarduitvoering        Optioneel      -  Optie zonder meerprijs

1

5

2

6 7

3 4
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ELEKTRISCHE VOORZIENINGEN
302 Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM). 

(alleen i.c.m. 7GA).
□ □  508  420 

322 Comfort Access. 
Ontgrendelen en vergrendelen portieren zonder sleutel.

□ □  407  336 

3AG Achteruitrijcamera. □ □  407  336 

494 Stoelverwarming inclusief accuverwarming. 
De accuverwarming zorgt bij lage temperaturen voor een optimale bedrijfstemperatuur van de lithium-
ion-accu. Als de BMW i3 is aangesloten op een laadstation zorgt de verwarming voor het optimaal 
laden van de accu en wordt de reductie van de actieradius door de lage buitentemperatuur beperkt. 
Bovendien wordt de levensduur van de accu verlengd.

□ □  356  294 

4U2 Driving Experience Control inclusief ECO PRO+ modus. 
(incl. SPORT modus voor BMW i3s).

■ ■  -    -   

4U9 Akoestische voetgangersbescherming. 
Kunstmatig geluid gegenereerd tot een snelheid van 30km/u dat voetgangers attendeert op 
toenaderend voertuig.

■ ■  -  -

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

■ ■  -    -   

508 Park Distance Control voor/achter (PDC). 
Inclusief optische weergave in het Control Display.
508 alleen mogelijk i.c.m. 330 voor i3.

□ □  356  294 

552 Adaptieve LED koplampen. 
Inclusief bochtverlichting en High Beam Assistant.

□ □  661  546 

5A2 LED koplampen. 
Zorgt voor een helder lichtbeeld die het daglicht benadert, zodat verkeerstekens en wegwijzers 
uitstekend te zien zijn.

■ ■  -    -   

5AC High Beam Assistant. 
Past het grootlicht automatisch aan afhankelijk van de verkeerssituatie. 
5AC alleen mogelijk i.c.m. 552  - Adaptieve LED koplampen en 5AT - Driving Assistant Plus.

□ □  -    -   

5AR Traffic Jam Assistant. 
Helpt de bestuurder in de juiste rijbaan te blijven bij filerijden (tot 60 km/uur) door middel van 
corrigerende stuurbewegingen. 
(alleen i.c.m. 5AT - Driving Assistant Plus en 606 / 609).

□ □  -    -   

5AT Driving Assistant Plus. 
Inclusief Speed Limit Info en weergave in instrumentencluster, Approach Control Warning met person 
recognition (waarschuwt op hogere snelheid voor dreigende aanrijdingen met andere voertuigen en op 
lager snelheid voor voetgangers) en Active Cruise Control met Stop&Go (0-140km/h). 
5AT - alleen mogelijk i.c.m. 7GA - Comfort pakket advance.

□ □  1.016  840 

5DA Deactivering passagiersairbag. ■ ■  -    -   

5DP Parking Assistant. 
Parkeerhulp bij het parallel inparkeren.

□  203  168 

KLIMAATBEHEERSING
- Handmatige airconditioning 1-zone. ■ ■  -    -   
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ENTERTAINMENT EN COMMUNICATIE
606 Navigatiesysteem Business.

606 i.c.m. 7GA - Comfort Pakket Advanced.
- Bediening via iDrive-controller met 7 Direct Access-toetsen. 
- Display (6,5 inch) met 800x480 pixel resolutie. 
- Dubbele tuner met RDS / TMC. 
- Pijl- en 2,5D kaartweergave. 
- Updaten van kaarten mogelijk via USB-aansluiting. 
- Geïntegreerde elektronische BMW handleiding en BMW onderhoudsboek. 
- BMW i Range Assistant. 
- BMW i Eco Route. 
- BMW i dynamische weergave oplaadpunten. 
- BMW i Intermodaal reisadviesfunctie voor openbaar vervoer.

□ □  -    -   

609 Navigatiesysteem Professional (onderdeel van Connectivity Pakket).

609 i.c.m. 7GA - Comfort Pakket Advanced. 
- Bediening via iDrive Touch Controller met 7 Direct Access-toetsen. 
- Display (10,25 inch) met 1440x540 pixel resolutie. 
- Dubbele tuner met RDS / TMC. 
- Pijl- en 3D kaartweergave met satellietbeelden. 
- 3 jaar Over the Air kaartupdates, tot 4 maal per jaar. 
- Uploaden van muziek mogelijk via USB-aansluiting. 
- Geïntegreerde elektronische BMW handleiding en BMW onderhoudsboek. 
- Harde schijf met 20 GB geheugen voor de opslag van muziek. 
- Voice control. 
- Afspeelmogelijkheid voor video DVD (alleen bij stilstand).                                                                                                
- BMW i Range Assistant.
- BMW i Eco Route.                                                                                                                                           
- BMW i dynamische weergave oplaadpunten.                                                                                                                   
- BMW i Intermodaal reisadviesfunctie voor openbaar vervoer.

□ □  1.016  840 

(609 alleen mogelijk i.c.m. 7GA Comfort Pack advanced) □ □  1.016  840 

654 DAB-tuner. 
Maakt ontvangst van digitale radio mogelijk. (incl. DAB+)

□ □  254  210 

674 HiFi System Harman Kardon. 
Inclusief 12 luidsprekers en 360 watt vermogen.

□ □  813  672 

6CP Apple Carplay® voorbereiding. 
3 jaar onbeperkt gebruik van de Apple® specifieke interface voor draadloos en comfortabel gebruik van 
uw iPhone. Bediening van o.a. iMessages, SMS en entertainment via iDrive Controller en weergave op 
het Centraal Informatie Display. 
Alleen leverbaar i.c.m. 606 / 609.

□ □  305  252 

6NH Basis bluetooth telefoonvoorbereiding en USB-aansluiting. 
Inclusief bluetooth audio streaming. (zonder telefoonhouder in middenarmsteun voor).

■ ■  -    -   

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 smartphones die geschikt zijn voor inductieladen. 
6NW alleen mogelijk i.c.m. 7GA - Comfort Pakket Advanced.

□ □  407  336 

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

□ □  -    -   

  Standaarduitvoering        Optioneel      -  Optie zonder meerprijs
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BMW CONNECTEDDRIVE
6AC Emergency Call. 

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

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

■ ■  -    -   

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

■ ■  -    -   

6AM Real Time Traffic Information. 
Inclusief gedetailleerde verkeersinformatie voor de geplande route en het aanbod van alternatieve 
routes. Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, 
Italië, Engeland, Ierland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Polen en Tsjechië. 
(alleen i.c.m. 606 of 609).

□ □  162  134 

6AN Personal Assistant Service. 
24/7 onbeperkt beschikking over een Personal Assistant. Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Europa.

□ □  254  210 

6AU Connected eDrive Services. 
Remote Services maakt het op afstand bedienen van de auto mogelijk (o.a. airconditioning, laadproces) 
via BMW Connected App (beschikbaar voor iPhone en Android).
Inclusief eDrive Services en 3 jaar Digital Charging Services.

■ ■  -    -   

6FV Online Entertainment. 
1 jaar onbeperkt toegang tot online muziekdatabase met meer dan 22 miljoen nummers in Nederland 
en 5 andere Europese landen. Te gebruiken in de auto en andere ondersteunde apparaten zoals 
smartphone. Opslag- en afspeelmogelijkheden op harde schijf.

□ □  224  185 
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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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BMW i Wallbox Plus.  
Laadpunt voor thuis of kantoor. Uw BMW i is in iets meer dan 3 uur opgeladen (0-80% lading). Exclusief installatie.

1.040 860

BMW i Wallbox Connect. 
Laadpunt voor thuis of kantoor. Uw BMW i is in iets meer dan 3 uur opgeladen (0-80% lading). Exclusief installatie..

1.100 909

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. 
Prijs is exclusief montage.

vanaf 
414

 
342

BMW snap-in adapter Connect. 
Voorzien van ventilatie. Voor iPhone 6 en 6S.

198 164

BMW snap-in adapter universeel voor Apple. 
Voorzien van ventilatie. Geschikt voor iPhone 5, 5S, 5C, 6, 6S, 6 Plus en 7.

198 164

BMW snap-in adapter universeel. 
Geschikt voor mobiele telefoons met micro-USB aansluiting. Optimale verbinding door aansluiting op telefoonantenne.

145 120

BMW Click & Drive System: smartphone-houder. 
Houder inclusief adapterbeugel. De houder neemt uw smartphone veilig op en past goed in het interieur van uw BMW. 
De houder is eenvoudig aan de voorruit te bevestigen.

113 93

BMW USB oplader. 
Voor het opladen van apparatuur met USB-interface aan het 12-V boordstopcontact.

16 13

BMW dual-USB oplader. 
Voor het dubbel opladen van apparatuur met USB-interface aan het 12-V boordstopcontact.

27 22

BMW EXTERIEUR
BMW i Climate cover.  
Energiebesparende cover beschermt u auto tegen extreme temperaturen.

159 131

ORIGINELE BMW ACCESSOIRES.
www.bmw.nlOriginele BMW Accessoires worden achteraf gemonteerd, nadat deel één van het kenteken  

is afgegeven. Genoemde prijzen zijn adviesprijzen 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. 

http://www.bmw.nl/shop
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BMW Baby Seat 0+. 
Voor een kind met een gewicht van 2 tot 13 kg (leeftijd tot circa 15 maanden). Aanbevolen wordt om de Baby Seat 0+ 
met de ISOFIX Base aan de ISOFIX houder van de auto vast te maken; hij kan echter ook alleen met de autogordel 
worden bevestigd.

312 258

BMW Junior Seat 1. 
Voor een kind met een gewicht van 9 tot 18 kg (leeftijd circa 12 maanden tot 4 jaar). Alleen in combinatie met ISOFIX 
Base voor de bevestiging van de BMW Junior Seat 1 aan de ISOFIX houder van de auto.

334 276

BMW ISOFIX Base.  
Passend voor de BMW Baby Seat 0+ en BMW Junior Seat 1.

232 192

BMW Junior Seat 2/3. 
Voor een kind met een gewicht van 15 tot 36 kg (leeftijd circa 3 tot 12 jaar). Bevestiging door middel van de autogordel. 
Kan aanvullend met de ISOFIX-connectors worden vastgezet.

362 299

BMW i beschermmat bagageruimte-laadrand. 54 45

BMW i functionele deken.  
Voor het beschermen van de bagageruimte.

101 83

BMW i transportnet. 
Voor het vastzetten van bagage.

53 44

BMW i vouwbox. 65 54

BMW i opvouwbare kofferbakmat.  
Eenvoudig te vouwen tot een transportbox.

102 84

BMW i boardtas. 86 71

BMW i sleutelcover.  
Van 40% biologisch materiaal.

13 11

BMW i zonnescherm voor de achterste zijruiten. 
Zowel links als rechts te gebruiken.

85 70

BMW i zonnescherm voor de achterruit. 95 79

BMW i allweather automatten.  
Set automatten.

151 125

BMW EHBO-set. Met zwarte tas. 28 23

BMW Veiligheidsvest. Set van 2 15 12

BEVEILIGINGSSYSTEMEN EN RITTENREGISTRATIE
Voertuigvolgsysteem (VVS+) van Moving Intelligence. 
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.abonnementskosten vanaf 17,95 ex. 
BTW per maand.

450 372
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Hout- en kenafverzorging met bio-sandelhoutextract. 300 ml. 16 13

Leder- en bekledingreiniger met bio-sinaasappelolie. 300 ml. 14 12

Lederverzorging-balsam met bio-olijfolie. 300 ml. 16 13

Ruitenreiniger met bio grapefruit-extract. 300 ml. 8 7

Ruitensproeiervloeistof voor elk seizoen, met bio-gemberextract. 2000 ml. 
BMW PureCare set.

9 8

Omvat ruitenreiniger met bio-grapefruit extract (300 ml), en leder- en bekledingreiniger met bio-
sinaasappelolie (300 ml).

27 22

BMW LIFESTYLE
Originele BMW Accessoires worden achteraf gemonteerd, nadat deel één van het kenteken is afgegeven.
Genoemde prijzen zijn adviesprijzen 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 i sweatvest. Voor heren. Kleur: grijs melange. Maat S-XXL.  99  82 

BMW i T-shirt Vision. Voor heren. Kleur: wit. Maat S-XXL.  49  40 

BMW i T-shirt i8. Voor heren. Kleur: grijs melange. Maat S-XXL.  40  33 

BMW i jas. Voor heren. Kleur: carbon grey. Maat S-XXL.  321  265

BMW i sweatvest. Voor dames. Kleur: grijs melange. Maat XS-XL.  99  82 

BMW i T-shirt. Voor dames. Kleur: blauw. Maat XS-XL.  49  40 

BMW i top. Voor dames. Kleur: wit. Maat XS-XL.  150  124 

BMW i Cardigan. Voor dames. Kleur: carbon grey. Maat XS-XL.  150  124 

BMW i jumpsuit. Voor dames. Kleur: carbon grey. Maat S-L.  280  231 

BMW i jas. Voor dames. Kleur: carbon grey. Maat XS-XL.  321  265 

BMW i T-shirt kids interactive. Kleur: wit. Maat 104-128.  40  33 

BMW i T-shirt kinderen i8. Kleur: grijs. Maat 104-152.  30  25 
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BMW i cap Vision. Kleur: wit, blauw.  18  22 

BMW i balpen.  7  6 

BMW i notitieboek.  14  12 

BMW i thermosbeker.  30  25 

BMW i mok.  15  12 

BMW i bureau-organizer.  9  7 

BMW i telefoonhoesje. Kleur: carbon grey.  16  13 

BMW i tablethoes. Kleur: carbon grey.  25  21 

BMW i keyring.  15  12 

BMW i bluetooth luidspreker.  87  72 

BMW i powerbank.  30  25 

BMW i USB-stick. 32 GB.  40  33 

BMW i tas.  60  50 

BMW i rugzak. Kleur: carbon grey, blauw.  120  99 

BMW i laptoptas. Kleur: carbon grey, blauw.  72  60 

BMW i weekendtas. Kleur: carbon grey.  691  571 
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BMW i tas leder. Kleur: carbon grey.  431  356 

BMW i8 computermuis.  40  33 

BMW i cap uniseks.  30  25 

BMW i sleutelhanger.  24  20

BMW i bureau-organizer. Kleur: Electric blue, grijs.  35  29 

BMW i drinkfles.  35  29 

BMW i3 miniatuur. Schaal 1:43. Kleur: Iconic silver/Solar orange/Andersit silver.  19  16 

BMW i3 miniatuur. Schaal 1:64.  6  5 

BMW i8 miniatuur. Schaal 1:18. Kleur: Protonic blue/Crystal white/Sophisto grey.  99  82 

BMW i8 miniatuur. Schaal 1:43. Kleur: Protonic blue/Crystal white/Sophisto grey.  35  29 



23

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

Uw BMW is standaard uitgerust met vier geavanceerde 
BMW ConnectedDrive diensten:

Emergency Call. In geval van nood of een onveilige situatie 
neemt u met één druk op de knop contact op met het 
BMW callcenter. Zij waarschuwen voor u de dichtstbijzijnde 
hulpdiensten. Bij activering van airbags brengt de auto zelf 
automatisch een verbinding tot stand, worden onder andere de 
locatie, letselindicatie en voertuigdetails doorgegeven.  

BMW Teleservices. Met Teleservices wordt de onderhouds-
behoefte van uw BMW bijgehouden en indien nodig naar uw 
Service Partner gestuurd. Benodigd onderhoud wordt tijdig 
gemeld en eventuele onderdelen kunnen direct worden besteld. 
Op deze wijze blijft uw BMW altijd in topconditie. Ook kan met 
Teleservices vanuit de auto contact opgenomen worden met 
de pechhulpdienst en geeft de auto via Battery Guard een 
waarschuwing als de spanning van de accu te laag wordt.

BMW Remote Services. Uw BMW beschikt over intelligente 
ConnectedDrive-functies, die de bestuurder eenvoudig en 
comfortabel met zijn smartphone kan bedienen. Met de Remote 
Services en de BMW Connected app kunt u bijvoorbeeld een 
route vooraf plannen en op elk gewenst moment de maximale 
actieradius checken. 

Met behulp van de smartphone-app kunt u verder altijd en overal 
via uw smartphone beschikken over belangrijke autogegevens 
zoals oplaadtoestand van de accu en actieradius. Bovendien 
kunnen POI-gegevens (Point of Interest) en oplaadstations binnen 
de actieradius worden gezocht en naar de auto worden gezonden.

Tevens kan de interieurtemperatuur voor de rit worden ingesteld 
en kan de lithium-ion-accu worden verwarmd (optioneel), ten 
behoeve van een grotere actieradius en meer comfort.

ConnectedDrive Services. Met deze dienst heeft u onder 
andere beschikking over nieuws, weer en e-mail, zoekt u locaties 
op in de Google database en stuurt u eenvoudig bestemmingen 
en berichten naar uw BMW. Daarnaast beschikt u ook over BMW 
Apps. Deze dienst vormt de basis van de aanvullende BMW 
ConnectedDrive diensten en is nodig om onderstaande diensten 
te kunnen bestellen.

Ook zijn de volgende aanvullende BMW ConnectedDrive 
diensten optioneel verkrijgbaar:

Real Time Traffic Information. Nooit meer in de file met 
de geavanceerde, nauwkeurige en actuele verkeersinformatie. 
Details over de locatie en duur van de vertragingen zijn vrijwel 
in real-time beschikbaar in uw BMW. Naast snelwegen ook voor 
N-wegen en doorgaande wegen in de stad. Bij grote vertraging 
worden automatisch logische alternatieve routes voorgesteld.

Personal Assistant Service. Met deze dienst heeft u met één 
druk op de knop en 24/7 beschikking over een Personal Assistant 
in uw BMW. Deze helpt u met al uw vragen; of u nu een leuk 
restaurant zoekt of een hotel, de dichtstbijzijnde geldautomaat of 
een apotheek die weekenddienst heeft? De medewerkers in het 
BMW Callcenter zijn er om u te helpen.  
Zij sturen een adres desgewenst direct naar uw navigatiesysteem. 
Zonder kosten en in heel Europa.

Online Entertainment. Via de in uw auto ingebouwde simkaart 
heeft u met deze dienst online toegang tot een database met vele 
miljoenen nummers. Zo vindt u altijd de muziek waar u zin in heeft. 
Werkt in Nederland en zonder extra kosten in vijf andere Europese 
landen. Met eenvoudige zoekfunctie, opslag van muziek op de 
harde schijf en door een redactie samengestelde afspeellijsten. 
Het abonnement is ook op andere apparaten zoals smartphone en 
PC te gebruiken.

Uw BMW is standaard uitgerust met alle communicatie-
technologie om BMW ConnectedDrive diensten te kunnen 
gebruiken.

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


