BMW maakt
rijden geweldig

THE i8
ROADSTER EN COUPÉ
PRIJSLIJST - JANUARI 2020.

DE BMW i8.
De BMW i8 introduceert een geheel nieuwe BMW vormtaal en is door zijn bijzonder laag geplaatste
koplampen in één oogopslag herkenbaar. Het sportieve exterieur wordt gekenmerkt door het unieke
samenspel van scherpe lijnen die over de gehele zijkant van de auto lopen, en concave lijnen die de
gespierde schouderpartij nog eens extra benadrukken. Het moderne, puristische interieur van de
BMW i8 Roadster en Coupé bewijst dat tegenstellingen elkaar perfect aanvullen. De beste materialen,
innovatieve technologieën en tal van kleur- en uitrustingsmogelijkheden zorgen ondanks het
uitgesproken sportieve karakter voor een luxueuze uitstraling en een kwalitatief hoogwaardige indruk.
Zowel de stijlvolle bedieningselementen als de heldere designlijnen volgen daarbij maar één richting:
volle kracht vooruit.

De BMW i8 is consequent ontworpen met het oog op rijdynamiek en sportiviteit. De
lage daklijn en bijzonder gestroomlijnde coupévorm - ook bij de BMW i8 Roadster
met gesloten softtop - vestigen nieuwe maatstaven. Het carbondak onderstreept het
bijzondere autosport karakter van de Coupé en het M Carbon exterieurpakket verleent het
M Sportpakket extra dynamische highlights, zoals de scherper vormgegeven diffusor en
de met een carbonelement omgeven uitlaatpijpen. Blauwe accenten in de BMW Laserlight
koplampen benadrukken de vooruitstrevende technologie en sportiviteit van de BMW.
Terwijl de buitengewone carrosseriekleuren de BMW i8 Roadster en Coupé tot
een indrukwekkende verschijning maken, wordt het sportieve interieur verfijnd
met hoogwaardige materialen in combinatie met stijlvolle contraststiksels en
elegante sierelementen, waardoor het bijzonder luxueus aanvoelt. Zowel de stijlvolle
bedieningselementen als de heldere designlijnen volgen daarbij maar één richting: volle
kracht voorruit. De BMW Individual lederuitrustingen in het fijnste leder Merino verlenen
het interieur een exclusieve en unieke uitstraling en door de stijlvolle glasapplicatie
‘Crafted Clarity’ met zijn strakke afwerking en blauwe tint krijgt het sportieve interieur een
uitzonderlijke aantrekkingskracht. Voor een perfecte sound onderweg zorgt het Bowers &
Wilkins Diamond Surround Sound Systeem.

Meer over de highlights en prestaties van de BMW i8
ontdekt u op onze website: www.bmw.nl/i8
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STANDAARDUITRUSTING.
De BMW i8 Roadster en Coupé beschikt over een uitgebreide standaarduitrusting met tal van interessante
details.
Het design wordt gekenmerkt door zijn
vleugeldeuren zonder raamlijst en wordt
standaard uitgerust met het BMW i interieur
design Carpo. Onderstaande lijst verschaft u
een overzicht van de belangrijkste features.
Alvast een voorproefje? U kunt uw eigen
BMW i8 Roadster en Coupé, met alle actuele kleuren en uitrustingen, ook samenstellen
met de BMW Configurator op

i8 Coupé

i8 Roadster

www.bmw.nl

- Metallic lak Sophistograu met briljanteffect.

■

■

- Carbon Fiber Reinforced Plastic dak.

■

EXTERIEUR
- Softtop uitgevoerd in Schwarz.

■

-B
 lack Belt design.
Motorkap, dak (niet voor Roadster), en achterzijde uitgevoerd in hoogglans zwart.

■

■

- B-stijlen en C-stijlen in hoogglans zwart.

■

■

- Omlijsting zijruiten in hoogglans zwart.

■

- Vleugeldeuren.

■

■

- Remklauwen in mat zwart met "BMW" opschrift.

■

■

- Buitenspiegels uitgevoerd in hoogglans zwart.

■

■

- Buitenspiegelvoet in carrosseriekleur.

■

■

- Witte knipperlichten en knipperlichten geïntegreerd in buitenspiegels.

■

■

- Gedeeltelijk gesloten BMW nieren grille voorzijde uitgevoerd in hoogglans zwart met BMW i Blau omlijsting.

■

■

- Achterspoiler uitgevoerd in hoogglans zwart met geïntegreerd achterlicht.

■

■

- Wielslotbouten.

■

■

- 20 inch lichtmetalen wielen Turbinespaak (styling 444) BMW EfficientDynamics.

■

LICHTMETALEN WIELEN EN BANDEN
- 20 inch lichtmetalen wielen Radiaalspaak (styling 516).

■
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i8 Coupé

i8 Roadster

-B
 MW i interieur design Carpo.
Geperforeerd lederen bekleding 'Spheric' in Elfenbeinweiß (Coupé) of 'Elfenbeinweiß/Schwarz' (Roadster).
Leder bekleed stuurwiel met accent in Satinsilber.
Natuurleder bekleed dashboard in 'Exklusiv Schwarz' en leder 'Walknappa' Elfenbeinweiß.
Lederen deurpanelen in Elfenbeinweiß.
Hemelbekleding uitgevoerd in Carumgrau.

■

■

- Velours vloermatten.

■

■

- Vier zitplaatsen. (2+2)

■

INTERIEUR

- Twee zitplaatsen.

■

- Vier hoofdsteunen, waarvan de voorste geïntegreerd zijn in de stoelen. (Voor Roadster twee hoofdsteunen)

■

■

- Armsteun tussen de voorstoelen met opbergruimte.

■

■

- Elektrisch verstelbare voorstoelen.

■

■

- Elektrisch verwarmde voorstoelen.

■

■

- Axiaal en in hoogte verstelbare stuurkolom.

■

■

- Multifunctioneel sportstuurwiel in leder met schakelpaddles en bediening voor o.a. audio, telefoon en cruise control.

■

■

-A
 utomatische 2-zone airconditioning.
Met links en rechts gescheiden individuele regeling van temperatuur en luchtstroom.

■

■

-A
 utomatic Air Recirculation control (AUC).
Detecteert benzine - en dieselgeuren en past de luchttoevoer daarop aan.

■

■

- Microfilter en actief koolstoffilter voor het interieur.

■

■

- Veiligheidsglas; groen getint en warmtewerend.

■

■

- Cupholder voorin.

■

■

- I nterieurverlichting.
Kaartleeslampjes voorin, het handschoenencompartiment en de bagageruimte achterin.

■

■

-L
 ichtpakket.
Inclusief verlichting in voetenruimte, ambianceverlichting en contourverlichting armsteunen en ventilatieroosters.

■

■

- Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM).

■

■

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

■

■

-E
 én Display Key.
Afstandsbediening met LCD kleurenscherm. Toont informatie over de voertuigstatus zoals bijvoorbeeld het brandstofniveau, accustatus,
de actieradius en of de auto wel of niet gesloten is.

■

■

-E
 én afstandsbediening met geïntegreerde sleutel en Keyless Engine Start.
Met opslag van persoonlijk profiel in de afstandsbedieningen voor diverse voorkeuren, zoals eigen stoel- en radioinstellingen.

■

■

- Elektrisch bedienbare portierramen voor.

■

■

- Twee afstandsbedieningen met geïntegreerde sleutel en Keyless Engine Start.

■

■

- Opbergvakken in de portieren en middenconsole.

■

■

-A
 utomatisch dimmende binnen- en buitenspiegels.
Inclusief elektrisch inklapbare buitenspiegels.

■

■

- 12V aansluitingen; 1 voorin.

■

■

FUNCTIONALITEIT INTERIEUR EN EXTERIEUR
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i8 Coupé

i8 Roadster

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

■

■

-E
 mergency 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). (achterin alleen voor Coupé)

■

■

- ISOFIX bevestigingssysteem voor kinderzitjes op de zitplaatsen achterin. (alleen voor Coupé)

■

■

- Hoofd airbags voor bestuurder, voorpassagier en achterinzittenden.

■

■

- Voorairbags voor bestuurder en voorpassagier.

■

■

- Zijairbags voor bestuurder en voorpassagier.

■

■

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

■

■

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

■

■

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

■

■

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

■

■

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

■

■

-D
 ynamic 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.

■

■

-D
 ynamic 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.

■

■

- BMW TwinPower turbo technologie.

■

■

- BMW eDrive technologie.

■

■

- 2-traps Steptronic transmissie op de vooras.

■

■

- 6-traps Steptronic transmissie op de achteras.

■

■

-H
 oog voltage lithium-ion-accu 11.7kWh (waarvan 9.1kWh bruikbaar).
Bestaande uit 6 modules, met ieder 16 cellen.

■

■

- Elektromechanische parkeerrem.

■

■

- Lichtgewicht remschijven, geperforeerd.

■

■

PASSIEVE VEILIGHEID

ACTIEVE VEILIGHEID

TECHNOLOGIE: AANDRIJVING EN OVERBRENGING
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i8 Coupé

i8 Roadster

-B
 MW LifeDrive modules.
De passagierskooi (Life-module) van licht carbon verbonden met het aluminium chassis (Drive-module).

■

■

-A
 ir Curtain.
Een kunstmatig opgewekt luchtgordijn vermindert de turbulentie en luchtweerstand bij de voorwielen.

■

■

- EU6 emissie.

■

■

- 42 liter tankinhoud.

■

■

-A
 uto Start Stop functie.
Zet de motor automatisch af wanneer de auto tot stilstand komt en de transmissie in neutraal wordt gezet.

■

■

-B
 rake Energy Regeneration.
Dit systeem bespaart brandstof doordat het de energie die vrijkomt bij het remmen omzet in elektriciteit waardoor de motor minder
inspanning hoeft te leveren om de accu te laden.

■

■

-D
 riving Experience Control.
Maakt het mogelijk de aandrijvings-, onderstel- en dempingskarakteristiek in te stellen in de rijprogramma's 'eDrive', 'ECO PRO', 'comfort'
en 'sport'. 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.

■

■

-D
 ynamic Damper Control.
Aanpasbare demperkarakteristiek aan wisselende weg- en rijomstandigheden voor extra comfort of sportiviteit.

■

■

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

■

■

-C
 ruise Control met remfunctie.
Dankzij de remfunctie wordt de door u ingestelde snelheid ook bij afdalingen aangehouden.

■

■

- Speed Limit Info.

■

■

- Grootlichtassistent.

■

■

-A
 pproach Control Warning met Person Recognition.
Waarschuwt (en remt indient nodig) op hogere snelheid voor dreigende aanrijdingen met andere voertuigen en op lager snelheid voor
voetgangers.

■

■

-S
 urround View.
Weergave van beelden van bovenaf gezien van de zijkanten en de achterkant van de auto

■

■

-S
 ide View.
Camerabeelden van de linker- en rechtervoorzijde van de auto.

■

■

- LED-koplampen.

■

■

- U-vormige LED dagrijverlichting.

■

■

- U-vormige LED achterverlichting.

■

■

- Mistlichten achter.

■

■

- Elektrisch verwarmde en verstelbare buitenspiegels.

■

■

-R
 egen- en lichtsensor met geïntegreerde automatische lichtschakeling.
De automatische lichtschakeling schakelt bij slecht zicht het dimlicht in. Al naar gelang de neerslagintensiteit regelt de regensensor de
intervaltijden van de ruitenwissers.

■

■

- Verwarmde voorruitsproeiers.

■

■

TECHNOLOGIE: BMW EFFICIENTDYNAMICS

TECHNOLOGIE: ONDERSTEL

TECHNOLOGIE: BESTUURDERSASSISTENTIESYSTEMEN

TECHNOLOGIE: LICHT EN ZICHT
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i8 Coupé

i8 Roadster

-N
 avigatiesysteem Professional.
Pijl- en 3D kaartweergave met satellietbeelden.
3 jaar Over the Air kaartupdates, tot 4 maal per jaar.
BMW i Range Assistant en BMW i Eco Route.
BMW i dynamische weergave oplaadpunten
BMW i Intermodaal reisadviesfunctie voor openbaar vervoer

■

■

- Harde schijf met 20 GB geheugen voor de opslag van muziek.

■

■

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

■

■

- BMW Radio Professional met 6 speakers, 5 x 25 W versterker, RDS en verkeersinformatievoorziening (TP).

■

■

- Centraal op het dashboard geplaatst 8,8 inch Control Display met iDrive Controller.

■

■

-8
 ,8 inch multifunctioneel instrumentenpaneel met LED-technologie.
Voorzien van een anti-reflecterende coating.

■

■

- Voice control.

■

■

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

■

■

-C
 ondition 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.

■

■

-B
 oordcomputer 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 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.

■

■

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

■

■

-R
 eal 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.

■

■

-P
 ersonal Assistant Service.
24/7 onbeperkt beschikking over een Personal Assistant. Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Europa.

■

■

-B
 MW Remote Services.
Op afstand bedienen van de auto (o.a. airconditioning, laadproces) via BMW Connected App (beschikbaar voor iPhone en Android)

■

■

■

■

AUDIO EN NAVIGATIE

COMMUNICATIE EN RIJDERSINFORMATIE

BMW CONNECTEDDRIVE

OVERIGE
-B
 MW Pure Impulse Carbon Card.
Exclusief lidmaatschap met drie jaar lang toegang tot het Pure Impulse Experience programma.
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i8 Roadtser

OPTIEPAKKETTEN.

2BQ

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

□

□

319

Garagedeuropener geïntegreerd in binnenspiegel.

□

□

322

Comfort Access.
Ontgrendelen en vergrendelen portieren zonder sleutel.

□

■

3CM

Motorafdekking uitgevoerd in mat zwart leder.

□

493

Opbergpakket.
Inclusief twee bekerhouders in center console achter, netten aan leuning voorstoelen, opbergnet in voetenruimte voorpassagier
en 12 volt aansluiting.

□

610

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

□

□

654

DAB+ tuner.
Maakt ontvangst van digitale radio mogelijk.

□

□

674

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

□

□

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.

□

□

6NS

Uitgebreide bluetooth telefoonvoorbereiding.
Inclusief spraaksturing van o.a. diverse telefoon- en navigatiefuncties en telefoonhouder in middenarmsteun voor.

□

□

7LK

Travel Package.
Extra opbergvak achter de stoelen met scheidingselementen in alcantara en een kaartvak in exclusief Nappaleder
(inclusief 473 - Opbergpakket).

ZPK PROGRESSIVE PACKAGE

Coupé
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€ 6.495 / € 5.368

UW VOORDEEL € 458

Roadster € 4.495 / € 3.715

UW VOORDEEL € 425

□
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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.

CONSUMENTENADVIESPRIJS* €

FISCALE
WAARDE* €

BMW Coupé

151.273

149.927

BMW Roadster

168.684

167.338

BENZINE

NETTO
CATALOGUSPRIJS €

BTW 21%
€

BPM*
€

122.136

25.649

2.142

136.159

28.593

2.586

Onderdeel van kosten rijklaar maken: deze laadkabel maakt het mogelijk om uw
i8 bij publieke laadpunten te laden op 16A (standaard).
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.

€
35,00
€ 110,00
€
40,00
€
10,40
€ 1.150,00

incl. btw
btw vrij
btw vrij
incl. btw
incl. btw

Totaal:

€ 1.346,10

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

Energielabel*

Max. vermogen / koppel
kW (pk) / Nm

CO2-uitstoot
gram / km**

BMW Coupé

A

275 (374) / 570

42

BMW Roadster

A

275 (374) / 570

46

BENZINE

Het onderhoud aan uw BMW i8 goed geregeld:
vijf jaar voor slechts € 1.186,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.

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.
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OPTIES AF FABRIEK.
www.bmw.nl

□

□

C23 - Sophistograu met briljanteffect met accent in BMW i Blau.

□

□

-

-

C1U - E-Copper met accent in Frozen Grey metallic.

□

□

813

672

EUR
excl.
21% btw.

i8 Roadster

C22 - Sophistograu met briljanteffect met accent in Frozen Grey metallic.

EXTERIEUR

EUR
incl.
21% btw.

i8 Coupé

Alles, behalve gewoon: het brede palet van extra-uitrustingen voor de
BMW i8 Roadster en Coupé biedt vele individualiseringsmogelijkheden.
Sprankelende kleuren, sportieve opties en uitgebreide pakketten geven
u alle vrijheid bij het configureren van uw persoonlijke BMW i8.
Op de volgende pagina’s ontdekt u alle mogelijkheden.

-

-

MET Metallic lak.

B96 - Kristallweiß pareleffect met accent in Frozen Grey metallic.

□

□

1.780

1.471

B97 - Kristallweiß pareleffect met accent in BMW i Blau.

□

□

1.780

1.471

1.780

1.471

339

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

□

203

168

7AR

Aerodynamic Package.
Frontsplitter links en rechts en een achterspoiler voor verbeterde aerodynamica.

□

711

588

-

-

■

-

-

490 - BMW Individual Donington Grau met accent in Frozen Grey metallic.

INTERIEUR
NGEK BMW i interieur design Carpo 'Elfenbeinweiß'.
- Geperforeerd lederen bekleding 'Spheric' in Elfenbeinweiß.
- Leder bekleed stuurwiel met accent in Satinsilber.
- Natuurleder bekleed dashboard in 'Exklusiv Schwarz' en leder 'Walknappa' Elfenbeinweiß.
- Lederen deurpanelen in Elfenbeinweiß.

■

NGEF BMW I interieur design Carpo 'Elfenbeinweiß/Schwarz'.
- Geperforeerd lederen bekleding 'Spheric' in Elfenbeinweiß/Schwarz.
- Leder bekleed stuurwiel met accent in Satinsilber.
- Natuurleder bekleed dashboard in 'Exklusiv Schwarz' en leder 'Walknappa' Elfenbeinweiß.
- Lederen deurpanelen in Elfenbeinweiß.

12

NGHA BMW i interieur design Carpo 'Amido'.
- Geperforeerd lederen bekleding 'Spheric' in Amido.
- Leder bekleed stuurwiel met accent in Satinsilber.
- Natuurleder bekleed dashboard in 'Exklusiv Schwarz' en 'Walknappa' Amido.
- Lederen deurpanelen in Amido.

□

□

-

-

NKED BMW i interieur design Accaro 'E-Copper'.
/ 7Y6 - Bekleding natuurleder 'Exklusiv' met stof accenten in Anthrazit/E-Copper.
- Leder bekleed stuurwiel met accent in Satinsilber.
- Natuurleder bekleed dashboard in 'Exklusiv Schwarz' en leder 'Walknappa' Amido.
- Lederen deurpanelen in 'Walknappa' Amido.

□

□

3.508

2.899

NKFD BMW i interieur design Halo 'Dalbergiabraun'.
/ 7Y9 - Bekleding natuurleder 'Exklusiv' met stofaccent in Dalbergiabraun met contrasterend sticksel in
BMW i Blau.
- Leder bekleed stuurwiel in Dalbergiabraun met accent in BMW i Blau.
- Natuurleder bekleed dashboard in 'Exklusiv' Dalbergiabraun en leder 'Walknappa' Carumgrau.
- Lederen deurpanelen in 'Walknappa' Carumgrau.
- 4FG Veiligheidgordels uitgevoerd in BMW i Blau.

□

□

3.000

2.479

1.321

1.092

3CM

Motorafdekking uitgevoerd in mat zwart leder.

□

473

Armsteun voor met opbergruimte.

■

493

Opbergpakket.
Inclusief twee bekerhouders in center console achter, netten aan leuning voorstoelen en opbergnet in
voetenruimte voorpassagier.

□

Standaarduitvoering

■

Optioneel

-

-

305

252

- Optie zonder meerprijs

EUR
incl.
21% btw.

EUR
excl.
21% btw.

i8 Roadster

386

319

□

1.983

1.639

□

□

407

336

□

□

661

546

□

610

504

□

864

714

■

-

-

i8 Coupé

INTERIEUR
4AA

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

□

4CQ

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

□

4FG

Veiligheidsgordels uitgevoerd in BMW i Blau.
(4FG niet mogelijk i.c.m. 7Y6).

4U1

Keramische afwerking voor bedieningselementen.
Voor iDrive Controller (inclusief i8 opschrift), transmissiehendel, audio- en airconditioningsknoppen.

7LK

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

BMW LICHTMETALEN WIELEN EN BANDEN
2G4

20 inch lichtmetalen i light wielen Turbine (styling 444). (1)
Voor: 7 J x 20 banden 195/50 R20, achter 7.5 J x 20 banden 215/45 R20

2KQ

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

2ES

20 inch lichtmetalen i light wielen Radiaalspaak (styling 516) in Jet Black. (3)
Voor: 7.5 J x 20 banden 215/45 R20, achter 8.5 J x 20 banden 245/40 R20

□

□

1.526

1.261

27K

20 inch lichtmetalen i light wielen Radiaalspaak (styling 516) in Bicolor. (4)
Voor: 7.5 J x 20 banden 215/45 R20, achter 8.5 J x 20 banden 245/40 R20

□

□

1.831

1.513

2HP

20 inch lichtmetalen i light wielen Turbine (styling 625). (5)
Voor: 7.5 J x 20 banden 215/45 R20, achter 8.5 J x 20 banden 245/40 R20

□

□

1.831

1.513

2W8

20 inch lichtmetalen i light wielen W-spaak (styling 470). (6)
Voor: 7.5 J x 20 banden 215/45 R20, achter 8.5 J x 20 banden 245/40 R20

□

□

1.526

1.261

2BQ

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

□

□

356

294

2.524

2.086

■

COMPLETE BMW WINTERWIELSET
PRIJZEN EXCL. MONTAGE
ACTIE: 15% KORTING OP UW WINTERWIELSET*
Complete BMW winterwielset, prijzen excl. montage. (1)
20 inch lichtmetalen i light winterwielen Turbine (styling 444).
7 J x 20 banden 215/45 R20.
* Actie geldig tot en met 31 maart 2020.
1

2

5

6

3

4

13

i8 Coupé

i8 Roadster

EUR
incl.
21% btw.

EUR
excl.
21% btw.

223

Adaptief Onderstel.
Aanpasbare demperkarakteristiek aan wisselende weg- en rijomstandigheden voor extra comfort of
sportiviteit.

■

■

-

-

2VB

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

■

■

-

-

2VC

Banden reparatieset.
Inclusief 12 v compressor.

□

□

51

42

4U2

Driving Experience Control inclusief ECO PRO+ modus.

■

■

-

-

1AG

Vergrote brandstof tank (42 liter).

■

■

-

-

AANDRIJVING EN ONDERSTEL

ELEKTRISCHE VOORZIENINGEN
302

Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM).

■

■

-

-

319

Garagedeuropener geïntegreerd in binnenspiegel.
(raadpleeg www.homelink.com voor de compatibiliteitslijst).

□

□

264

218

322

Comfort Access.
Ontgrendelen en vergrendelen portieren zonder sleutel.

□

■

1.016

840

3DS

BMW Display Key.
Afstandsbediening met LCD kleurenscherm. Toont informatie over de voertuigstatus zoals bijvoorbeeld
het brandstofniveau, de actieradius en of de auto wel of niet gesloten is.

■

■

-

-

430

Automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels.
Inclusief elektrisch inklapbare buitenspiegels.

■

■

-

-

4U9

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

■

■

-

-

508

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

■

■

-

-

521

Regen- en lichtsensor.
Automatische activatie van ruitenwissers en verlichting.

■

■

-

-

544

Cruise control.
Inclusief remfunctie indien ingestelde snelheid wordt verlaagd.

■

■

-

-

563

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

■

■

-

-

5A4

LED koplampen.
Inclusief bochtverlichting en dagrij- en parkeerverlichting in LED.

■

■

-

-

5AS

Driving Assistant.
Inclusief Speed Limit info en weergave in instrumentencluster, grootlichtassistent, Approach Control
Warning met person recognition (waarschuwt op hogere snelheid voor dreigende aanrijdingen met
andere voertuigen en op lager snelheid voor voetgangers), Surround View (weergave van beelden van
bovenaf gezien van de zijkanten en de achterkant van de auto) en Side View (beelden van de linker- en
rechtervoorzijde van de auto).

■

■

-

-

5AZ

BMW Laserlight.
LED koplampen inclusief grootlicht met laser boost functionaliteit dat het bereik verhoogt tot wel 600m.

□

□

6.395

5.285

5DA

Deactivering passagiersairbag.

■

■

-

-

STOELEN EN ZITCOMFORT

14

458

Elektrisch verstelbare voorstoelen.
Inclusief geheugenfunctie voor bestuurdersstoel. (alleen voor Roadster).

■

■

-

-

494

Elektrisch verwarmde voorstoelen.

■

■

-

-

Standaarduitvoering

Optioneel

- Optie zonder meerprijs

EUR
incl.
21% btw.

EUR
excl.
21% btw.

Multifunctioneel stuurwiel.

i8 Roadster

249

i8 Coupé

STUURWIELEN

■

■

-

-

■

■

-

-

KLIMAATBEHEERSING
534

Automatische airconditioning 2-zone.
Inclusief links en rechts gescheiden automatische regeling, AUC, condens- en zonnesensor en actief
koolstoffilter.

ENTERTAINMENT EN COMMUNICATIE
609

Navigatiesysteem Professional.
- Bediening via iDrive Controller met 7 Direct Access-toetsen of Touch Screen Display.
- Display (8,8 inch) met 1280x480 pixel resolutie.
- Dubbele tuner met RDS / TMC.
- Pijl- en 3D kaartweergave met satellietbeelden.
- Updaten van kaarten, en het 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.
- BMW i Range Assistant.
- BMW i Eco Route.
- BMW i dynamische weergave oplaadpunten.
- BMW i Intermodaal reisadviesfunctie voor openbaar vervoer.

■

■

-

-

610

BMW Head-Up Display.
Projecteert belangrijke bestuurdersinformatie op de voorruit in full-colour. Inclusief sportweergave en
schakelindicator bij handmatig schakelen.

□

□

1.474

1.218

654

DAB+ tuner.
Maakt ontvangst van digitale radio mogelijk.

□

□

468

387

674

HiFi System Harman Kardon.
Inclusief 11 luidsprekers en 360 watt vermogen.

□

□

915

756

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.

□

□

305

252

6NS

Uitgebreide bluetooth telefoonvoorbereiding.
Inclusief spraaksturing van o.a. diverse telefoon- en navigatiefuncties en telefoonhouder in
middenarmsteun voor.

□

□

610

504

□

711

588

□

102

84

□

-

-

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 i.c.m. ZPK.
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)
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i8 Coupé

i8 Roadster

EUR
incl.
21% btw.

EUR
excl.
21% btw.

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.
6AK i.c.m 609 (tevens uitgerust met BMW Apps).

■

■

-

-

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.

■

■

-

-

6AN

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

■

■

-

-

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

BMW CONNECTEDDRIVE
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Standaarduitvoering

Optioneel

- Optie zonder meerprijs

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.
Originele BMW Accessoires worden achteraf gemonteerd, nadat deel één van het kenteken
is afgegeven. Genoemde prijzen zijn adviesprijzen en exclusief eventuele montage en
spuitkosten.

www.bmw.nl

EUR
excl.
21% btw.

BMW LADEN

EUR
incl.
21% btw.

Uitgebreide informatie over Originele BMW Accessoires, BMW Lifestyle en Originele
Onderdelen vindt u in de online shop: shop.bmw.nl.

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 Advanced Car Eye.
Full HD-camera inclusief geheugen voor detectie van kritieke situaties tijdens de rit en parkeren, vanuit de auto gezien.

278

230

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

307

254

BMW COMMUNICATIE & INFORMATIE

BMW EXTERIEUR
BMW i sneeuwkettingen.
Voor de bandenmaat 215/45 R20.

18

EUR
excl.
21% btw.

EUR
incl.
21% btw.

BMW INTERIEUR
BMW i beschermmat bagageruimte-laadrand.

54

45

BMW i vouwbox.

65

54

BMW i boardtas.

86

71

BMW EHBO-set.
Met zwarte tas.

28

23

BMW Veiligheidsvest.
Set van 2

15

12

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 abonnemenskosten vanaf € 16,95 ex. BTW per maand.

895

740

Rittenregistratie van Moving Intelligence.
Mi50 geschikt voor rittenregistratie, live volgen en aanvullende diensten. Prijs inclusief montage.
Exclusief abonnementskosten vanaf € 8,05 ex. BTW per maand.

563

465

Peilzender van Moving Intelligence.
Mi6 peilzender, werkt op GSM en RF (radio)signalen. Klein opspsoringssyteem. Kan zelfstandig of ter aanvulling/
ondersteuning van voertuigvolgsysteem (VVS+) worden toegepast. Prijs inclusief montage.
Exclusief abonnementskosten vanaf € 8,27 ex. BTW per maand.

286

236

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.

9

8

27

22

BEVEILIGINGSSYSTEMEN EN RITTENREGISTRATIE

BMW CAR CARE

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

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

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

BMW i cap Vision. Kleur: wit, blauw.

18

22

7

6

BMW i notitieboek.

14

12

BMW i thermosbeker.

30

25

BMW i mok.

15

12

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

120

99

72

60

691

571

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

BMW i balpen.

BMW i bureau-organizer.

BMW i rugzak. Kleur: carbon grey, blauw.
BMW i laptoptas. Kleur: carbon grey, blauw.
BMW i weekendtas. Kleur: carbon grey.

20

EUR
excl.
21% btw.

BMW COLLECTION

EUR
incl.
21% btw.

de online shop: shop.bmw.nl.

BMW i tas leder. Kleur: carbon grey.

EUR
excl.
21% btw.

EUR
incl.
21% btw.

BMW COLLECTION

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

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

BMW i3 miniatuur. Schaal 1:64.
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BMW CONNECTEDDRIVE – INFORMATIE/DATAPROTECTIE
1.

Algemene informatie

BMW Group Nederland (hierna: BMW) verleent
onder de naam ‘BMW ConnectedDrive’ voertuig
gebonden informatie- en ondersteuningsdiensten
aan klanten. BMW verzamelt, bewaart en verwerkt
voertuig gerelateerde data in overeenstemming met
toepasselijk recht en alleen voor zover nodig om
de diensten te leveren. BMW verzamelt, bewaart
en verwerkt voor de betreffende diensten geen
klantgegevens, behalve voor zover onderstaande
beschrijving van de verschillende diensten
uitdrukkelijk anders vermeldt. Bij diensten waarvoor
het verzamelen, opslaan en verwerken van
persoonsgegevens nodig is om de dienst te kunnen
verlenen, informeert BMW de klant hierover vooraf
met deze voorwaarden. Diensten worden verleend
met behulp van een in het voertuig geïnstalleerde
simkaart. Gespreks- en dataconnectiekosten zijn in
de prijs van de diensten begrepen.
2.

ConnectedDrive basisdiensten

De BMW ConnectedDrive basisdiensten
‘Teleservices’ (6AE) en ‘Geavanceerde Noodoproep’
(6AC) zijn reeds geactiveerd bij aflevering van het
voertuig en zijn voor onbepaalde tijd beschikbaar.
Daarnaast staan de klant de diensten ‘BMW
Pechhulp’ en ‘BMW Klantenservice’ ter beschikking.
2.1 Teleservices (SA6AE)
De dienst ‘Teleservices’ helpt de mobiliteit van
de klant te verzekeren. Indien nodig, geactiveerd
door de klant of in opdracht van de klant,
bijv. gedurende een service afspraak, worden
technische data (bijv. service-informatie over
slijtagedelen, voertuigstatusinformatie zoals
check-controlinformatie, acculaadstatus, data
voor identificatie en lokalisatie van het voertuig
in geval van pech) vanuit het voertuig naar BMW
gestuurd. Indien dienstverlening nodig is, zullen
deze data-items en, indien opgeslagen in het BMW
ConnectedDrive portal, de naam en het e-mailadres
via de in het voertuig ingebouwde simkaart
verstuurd worden naar de verantwoordelijke Service
Partner, BMW Mobile Care of overeenkomstige
dienstverleners om contact op te nemen en een
afspraak te plannen, waar zij zullen worden bewaard
tot alle procedures behoorlijk afgerond zijn. Voor
het contacteren over en ter voorbereiding van
een serviceafspraak kan geautomatiseerd een
bericht naar het voertuig van de klant gestuurd
worden. Afgezien hiervan wordt er geen informatie
gedeeld met derde partijen. Technische data
worden met regelmatige tussenpozen vanuit
het voertuig verstuurd naar BMW, waar zij zullen
worden geëvalueerd met het oog op de verdere
ontwikkeling van BMW producten. Dit is het
zogenoemde ‘Teleservice Report’. Dit betreft
uitsluitend technische, voertuigstatusgerelateerde
data. Andere data, zoals locatiegegevens, zullen
niet verstuurd worden als onderdeel van Teleservice
Report. De Teleservice Battery Guard controleert
continu de acculading van het voertuig. Als de
acculading onder een bepaalde waarde komt, wordt
de relevante service partner geïnformeerd, Deze
neemt indien nodig contact op met de klant voor het
maken van een serviceafspraak. Door registratie op
het BMW ConnectedDrive klantportaal (‘My BMW
ConnectedDrive’) kan de klant zich ook per e-mail,
of bij BMW i per pushmail, laten informeren over
een kritieke acculading door ingeschakelde stads- of
parkeerlichten.
2.2 Geavanceerde Noodoproep (SA6AC)
De dienst ‘Geavanceerde Noodoproep’ verzendt
bij activatie van de crashsensoren (airbag activatie,
gordelspanners etc.) via de geïntegreerde
telefoonapparatuur automatisch een noodoproep
naar de BMW noodoproepcentrale. Een medewerker
daar legt contact met de klant, informeert naar
de toestand van de inzittenden en alarmeert de
hulpdiensten. De dienst ‘Geavanceerde Noodoproep’
kan ook handmatig geactiveerd worden om
bijvoorbeeld voor andere verkeersdeelnemers hulp
in te roepen.
Voor het gebruik van de Geavanceerde Noodoproep
(eCall) zijn identificatie en plaatsbepaling van
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het voertuig nodig en is het noodzakelijk om
de informatie die nodig is voor het verlenen
van assistentie naar de juiste meldkamers van
de hulpdiensten te sturen. Het verzoek van
de gebruiker en de benodigde data worden
verzonden naar de dienstverleners die door BMW
zijn ingeschakeld om de dienst te verlenen. De
betreffende informatie wordt alleen gebruikt om
de dienst te kunnen verlenen en bewaard tot het
nodige is gedaan. Additioneel wordt, ten behoeve
van het waarschuwen van andere weggebruikers,
bepaalde volledig anonieme omgevings-gerelateerde
informatie gebruikt voor verkeersinformatie, en
hiervoor doorgestuurd naar een dienstverlener.
Afgezien hiervan wordt er geen informatie gedeeld
met derde partijen.
2.3 BMW Pechhulp
De dienst ‘BMW Pechhulp’ kan in geval van
een technisch defect aan het voertuig door de
klant handmatig geactiveerd worden. Daarbij
worden naast de actuele locatie ook het
voertuigidentificatienummer, de kleur en het model
van het voertuig naar de pechhulpdienst van BMW
verzonden. Hierbij worden de benodigde data
verzonden naar de dienstverleners die door BMW
zijn ingeschakeld om de dienst te verlenen. De
betreffende informatie wordt alleen gebruikt om
de dienst te kunnen verlenen en bewaard tot het
nodige is gedaan. Additioneel wordt, ten behoeve
van het waarschuwen van andere weggebruikers,
bepaalde volledig anonieme omgevings-gerelateerde
informatie gebruikt voor verkeersinformatie, en
hiervoor doorgestuurd naar een dienstverlener.
Afgezien hiervan wordt er geen informatie gedeeld
met derde partijen.
2.4 BMW Klantenservice
De dienst BMW Klantenservice verbindt klanten met
een medewerker van BMW Klantenservice. Hierbij
worden geen voertuig- of klantdata verzonden.
2.5 A
 utomatische Kaart Update (afhankelijk
van voertuiguitrusting)
De dienst ‘Automatische kaart update’ update
automatisch tot vier keer per jaar de kaartdata van
het thuisland die in het BMW navigatiesysteem zijn
opgeslagen. Deze dienst is beschikbaar gedurende
twee jaar na eerste registratie van het voertuig. Deze
looptijd wordt eenmalig stilzwijgend verlengd met
één jaar indien de klant de dienst niet minstens zes
weken voor het aflopen van de looptijd opzegt. Via
het BMW ConnectedDrive klantportaal op www.
bmw-connecteddrive.nl kan de klant de dienst
na afloop tegen betaling verlengen. Voor gebruik
van de dienst ‘Automatische kaart update’ is
voertuigidentificatie en lokalisatie benodigd tijdens
het updateproces. Afgezien hiervan wordt er geen
informatie gedeeld met derde partijen.
2.6 V
 oertuigconnectie portals en apps
(afhankelijk van de voertuiguitrusting)
De dienst ‘Voertuigconnectie portals en apps’
verstuurt voertuigdata (bijv. voertuigpositie,
onderhoudsinformatie, actieradius, etc.) bij relevante
wijzigingen in de staat van het voertuig (bijv. start
van een rit, eind van een rit, vergrendelen, etc.)
van het voertuig naar BMW. Deze data dienen
voor het weergeven van de geografische positie
van het voertuig, de route naar het voertuig en
overige voertuigstatusinformatie in BMW apps
en BMW klantportals. De verstuurde informatie
wordt in volledig geanonimiseerde vorm gebruikt
voor kwaliteitsverbetering en de ontwikkeling van
connected diensten en toekomstige voertuigen.
De BMW apps zijn beschikbaar voor de iPhone
in de Apple App Store™ en voor Android™ in
Google Play™. Verdere informatie, ook over de
dataverwerking, kan voor de installatie van de app
ingezien worden.
2.7 A
 nonieme evaluatie van sensordata en
gebruiksinformatie voor datakwaliteit
verbeteringen en productontwikkeling
Ten behoeve van het verbeteren van datakwaliteit
van services en productontwikkeling worden
voertuig sensordata van de omliggende

verkeersinfrastructuur (doorgaans aangevuld
met referentiegegevens over tijd en locatie),
voertuigstatusinformatie en aanvullende
gebruiksinformatie geëvalueerd in het
voertuig, verstuurd naar BMW en onmiddellijk
geanonimiseerd. Het is onmogelijk om deze
geanonimiseerde voertuig sensordata en
gebruiksinformatie terug te herleiden naar een
individuele klant. Deze voertuig sensordata omvat
onder andere informatie over verkeersborden,
verkeerslichten, wegwerkzaamheden, lokale
gevaren, verkeersstromen, wegkenmerken,
parkeerplaatsen of voertuig storingscodes.
Informatie over verkeersborden wordt bijvoorbeeld
gebruikt om kwaliteit van kaartdata te verbeteren
en routebegeleiding te optimaliseren. Informatie
over lokale gevaren zoals mist wordt gebruikt om
datakwaliteit van verkeersinformatie te verbeteren en
ongevallen te voorkomen.
De gebruiksinformatie wordt verzameld om
anonieme gebruiksstatistieken over het functioneren
van het systeem op te stellen. Gebaseerd op deze
informatie verbetert BMW continue de ervaring en
kwaliteit van haar producten en diensten.
Het versturen van voertuig sensordata naar
BMW is standaard geactiveerd. De klant kan
echter in het data privacy menu van het voertuig
naar eigen keus instellen welke categorieën
van informatie (bijvoorbeeld informatie over de
verkeersinfrastructuur) naar BMW mogen worden
verzonden. Het verzenden van voertuig sensordata
kan ook volledig door de klant worden uitgeschakeld.
Het data privacy menu in het voertuig voorziet
in gedetailleerde informatie welke categorieën
van voertuig sensordata worden geëvalueerd en
welke informatie wordt verzonden. Het indienen
van gebruiksinformatie is standaard uitgeschakeld,
maar de klant kan het delen van gebruiksinformatie
activeren en instellen in het data privacy menu
van het voertuig. Gebruikers die het delen van
gebruiksinformatie inschakelen helpen BMW om de
kwaliteit van haar producten en diensten verder te
verbeteren.
3.

ConnectedDrive Services (SA6AK)

De dienst ‘ConnectedDrive Services’ omvat het
mobiele internetportaal ‘BMW Online’ en de dienst
‘My Info’. Deze dienst dient te worden geboekt
voordat andere BMW ConnectedDrive diensten
geboekt kunnen worden.
3.1 BMW Online
De dienst ‘BMW Online’ is beschikbaar gedurende
twee jaar na eerste registratie van het voertuig. Deze
looptijd wordt eenmalig stilzwijgend verlengd met
één jaar indien de klant de dienst niet minstens zes
weken voor het aflopen van de looptijd opzegt. Via
het BMW ConnectedDrive klantportaal op www.
bmw-connecteddrive.nl kan de klant de dienst na
afloop tegen betaling verlengen. Voor verlenging zijn
looptijden van 12 maanden, 6 maanden en 1 maand
beschikbaar.
De dienst ‘BMW Online’ is een mobiel internet
portal met verschillende informatiediensten zoals
weerberichten en het nieuws. De klant kan lokale
informatie opvragen via de online zoekfunctie.
De gevonden adressen kunnen rechtstreeks als
bestemming in het navigatiesysteem overgenomen
worden. Daarnaast zijn er met de dienst ‘BMW
Online’ officefuncties beschikbaar voor de klant.
BMW wil geavanceerde en kwalitatief hoogstaande
informatiediensten leveren binnen BMW Online. Om
hiervoor te zorgen, worden de diensten binnen BMW
Online regelmatig geanalyseerd. Op basis van deze
analyse is het niet alleen mogelijk informatiediensten
en functionaliteiten toe te voegen, maar ook om
individuele informatiediensten of delen daarvan
tijdelijk of permanent te verwijderen uit het ‘BMW
Online’ portfolio.
Met het oog op de dienstverlening is het
noodzakelijk om het voertuig te identificeren en
om de informatie die nodig is voor het verlenen
van assistentie te verwerken. De gegevens worden
daarna gewist. Indien een ‘Point-of-Interest’

zoekopdracht wordt gebruikt, kan het klantverzoek
doorgeleid worden naar de dienstverleners die door
BMW zijn ingeschakeld om de dienst te verlenen.
De betreffende informatie wordt alleen gebruikt
om de dienst te kunnen verlenen en bewaard tot
het nodige is gedaan. De informatie wordt daarna
gewist. Afgezien hiervan wordt er geen informatie
gedeeld met derde partijen.
3.2 My Info
De dienst ‘My Info’ biedt de mogelijkheid complete
adresgegevens via het BMW ConnectedDrive
portaal vanaf de PC direct naar het voertuig te
sturen. Dit kan zowel voor de rit als tijdens de
rit. Adressen kunnen in het telefoonboek gezet
worden of in het navigatiesysteem als bestemming
overgenomen worden. De dienst ‘My Info’ wordt
aangevuld door de ‘Send-to-Car’ functie. Adressen
kunnen op internet via Google Maps™ gezocht
en van daaruit direct naar het voertuig gestuurd
worden. Hetzelfde geldt voor de dienst ‘HRS Sendto-Car’ waarmee het mogelijk is adresgegevens
van een bij Hotel Reservation Service (HRS)
geboekte hotelkamer vanaf de PC naar het voertuig
te versturen. Zowel adres als telefoonnummer
zijn dan in het voertuig onder menupunt
‘Berichten’ opvraagbaar en kunnen van daaruit
direct in het navigatiesysteem als bestemming
overgenomen worden, of in de mobiele telefoon.
Telefoonoproepen naar derde partijen vinden
op eigen kosten plaats via de met het voertuig
verbonden mobiele telefoon.
3.3 BMW Connected+
BMW Connected+ is beschikbaar voor twaalf
maanden na eerste registratie van het voertuig. Via
het BMW ConnectedDrive klantportaal op www.
bmw-connecteddrive.nl kan de klant de dienst na
afloop tegen betaling verlengen. ‘BMW Connected+’
is een uitbreiding op BMW’s persoonlijke
mobiliteitsassistent ‘BMW Connected’. De ‘plus’
staat voor een nog verdergaande integratie van
de BMW Connected app in het BMW voertuig en
biedt een breed assortiment aan gepersonaliseerde
diensten, mede mogelijk gemaakt door BMW’s
‘Open Mobility Cloud’. Om BMW Connected+
te gebruiken dient de BMW Connected app
geïnstalleerd te zijn op het mobiele apparaat van
de klant en dient het voertuig gekoppeld te zijn aan
het ConnectedDrive account van de klant. Om de
functies voor in het voertuig te kunnen gebruiken
dient de smartphone van de klant met de BMW
verbonden te zijn via Bluetooth of USB kabel.
De functie ‘Stuur mijn routes naar de auto’ biedt
de klant de mogelijkheid een reis met meerdere
tussenstops te plannen voordat men in het voertuig
stapt, bijvoorbeeld door een aanbevolen tankstop
in de route te integreren en vervolgens de nieuwe
route naar het voertuig te sturen. ‘BMW Connected
Onboard’ is het persoonlijke commando centrum
voor de klant dat toegang geeft tot alle BMW
Connected functies in één gepersonaliseerd scherm
in het voertuig. Het biedt relevante informatie
op het juiste moment op één plek en toont
gepersonaliseerde inhoud zoals komende afspraken
of de verkeerssituatie op de huidige route. ‘Live
tripstatus delen’ biedt de mogelijkheid om veilig
de aankomsttijd en huidige locatie te delen met
familie, vrienden of zakenpartners. Zij ontvangen
een link naar een speciale website waar ze alle
nodige informatie kunnen vinden over de tripstatus.
BMW Connected+ zorgt voor naadloze deur-totdeur navigatie van de huidige positie naar het BMW
voertuig en van het voertuig naar de uiteindelijke
bestemming, inclusief looptijden.
De functie ‘Mijn bestemmingen’ geeft altijd, en
op alle BMW Connected contactpunten in en
buiten het BMW voertuig, eenvoudig toegang
tot alle relevante bestemmingen. Details over het
verwerken van persoonlijke data tijdens het gebruik
van ‘BMW Connected+’ diensten vindt u in de
privacyvoorwaarden van BMW Connected.
4.

Personal Assistant Service (SA6AN)

De dienst ‘Personal Assistant Service’ (SA6AN)
is beschikbaar gedurende twee jaar na eerste
registratie van het voertuig. Deze looptijd wordt
eenmalig stilzwijgend verlengd met één jaar
indien de klant de dienst niet minstens zes weken
voor het aflopen van de looptijd opzegt. Via het

BMW ConnectedDrive klantportaal op www.
bmw-connecteddrive.nl kan de klant de dienst na
afloop tegen betaling verlengen. Voor verlenging zijn
looptijden van 12 maanden, 6 maanden en 1 maand
beschikbaar.
De dienst ‘Personal Assistant Service’ helpt de
klant bij vragen (bijvoorbeeld hotelboekingen,
vluchtinformatie etc.). Bij gebruik van de dienst wordt
de klant via de geïntegreerde telefoonapparatuur
verbonden met het BMW callcenter. De BMW
callcenter medewerker verstuurt de opgevraagde
adresgegevens direct naar het voertuig en de
betreffende gegevens kunnen vervolgens als
bestemming in het navigatiesysteem overgenomen
worden.
Hierbij worden identificatie- en
plaatsbepalingsgegevens, en indien routebegeleiding
is ingeschakeld de geselecteerde route van de
auto, verzonden naar de dienstverleners die door
BMW zijn ingeschakeld om de dienst te verlenen.
De betreffende informatie wordt alleen gebruikt
om de dienst te kunnen verlenen en bewaard tot
het nodige is gedaan. De informatie wordt daarna
gewist. Afgezien hiervan wordt er geen informatie
gedeeld met derde partijen.
5.	Real Time Traffic Information – RTTI
(SA6AM)
De dienst ‘Real Time Traffic Informatie’ (‘RTTI’,
SA6AM) is beschikbaar gedurende twee jaar na
eerste registratie van het voertuig. Deze looptijd
wordt eenmalig stilzwijgend verlengd met één
jaar indien de klant de dienst niet minstens zes
weken voor het aflopen van de looptijd opzegt. Via
het BMW ConnectedDrive klantportaal op www.
bmw-connecteddrive.nl kan de klant de dienst na
afloop tegen betaling verlengen. Voor verlenging zijn
looptijden van 12 maanden, 6 maanden en 1 maand
beschikbaar.
De dienst ‘RTTI’ biedt klanten actuele
verkeersinformatie via het BMW navigatiesysteem.
Aan de klant wordt bij een actieve routebegeleiding
indien mogelijk een alternatieve route aanbevolen.
De voor deze dienst benodigde verkeersinformatie
wordt onder meer verkregen met behulp van
zogenoemde ‘Floating Car Data’. Elke BMW die
geschikt is voor ConnectedDrive fungeert als
een ‘mobiele verkeersmelder’ (Floating Car). De
tijdens de rit berekende individuele positie- en
sensorinformatie (inclusief informatie over de
verkeersinfrastructuur zoals verkeersborden, verloop
van wegen en de parkeersituatie) van de auto
wordt tezamen met up-to-date tijdinformatie geheel
geanonimiseerd verzonden naar BMW en een
dienstverlener.
6.

Remote Services (SA6AP)

Voor het activeren van de dienst ‘Remote Services’
(SA6AP) is registratie op het BMW ConnectedDrive
klantportaal op www.bmw-connecteddrive.nl
noodzakelijk. De dienst dient eenmalig geboekt te
worden en is dan voor onbepaalde tijd te gebruiken.
De klant kan met deze dienst via zijn/haar
smartphone op afstand het voertuig ver-/
ontgrendelen en, afhankelijk van het bouwjaar, ook
de claxon en koplampen bedienen. Op verzoek
van de klant wordt voertuigstatusinformatie
zoals de geografische positie van het voertuig
verstuurd vanuit het voertuig naar BMW. Daarnaast
kunnen, afhankelijk van het bouwjaar met de optie
‘Standverwarming’ voorverwarmtijden worden
geprogrammeerd. De ‘BMW ConnectedDrive’ app
is voor iPhone® in de Apple App Store™ en voor
Android in Google Play™ verkrijgbaar. Verdere
informatie, ook over de dataverwerking, kan voor de
installatie van de app ingezien worden.
7.

Online Entertainment (SA6FV)

De dienst ‘Online Entertainment’ (SA6FV)
biedt de klant direct in het voertuig onbeperkte
toegang tot het flat-rate muziek aanbod van
verschillende samenwerkingspartners van BMW. De
betreffende optie zorgt dat het voertuig technisch
voorbereid is en omvat ook een voucher. De
klant kan de voucher binnen drie jaar inwisselen
voor een abonnement van twaalf maanden bij
een van de samenwerkingspartners. De met
het oog daarop door de klant in het voertuig

ingevulde data worden door BMW direct naar de
betreffende samenwerkingspartner verzonden.
De inwisselperiode start aan het eind van het jaar
waarin de klant de dienst heeft afgenomen. Tijdens
de looptijd van het abonnement kan de klant
onbeperkt muziek luisteren in Nederland, Duitsland,
Groot Brittannië, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Spanje
en Zwitserland. De klant kan het abonnement
ook op elk ander apparaat gebruiken dat door
de betreffende samenwerkingspartner wordt
ondersteund. Na afloop van de voucher kan de klant
de dienst voor één jaar verlengen.
8.

eDrive Service (SA6AG)

De dienst ‘eDrive Services’ omvat functies die aan
de bestuurder getoond worden in het voertuig,
in BMW Apps en in BMW klantportals. De dienst
ondersteunt de bestuurder met informatie die
relevant is voor elektromobiliteit.
De dienst ‘Voertuigconnectie portals en apps’ (2.6)
wordt uitgebreid met elektromobiliteit gerelateerde
informatie (bijv. informatie over laadgebeurtenissen
zoals start van laden, eind van laden, laadinterruptie,
en laadfouten, die additioneel aan relevante
wijzigingen van de voertuigstatus wordt verstuurd).
De dienst verifieert en evalueert onder andere
de kwaliteit van laadpunten. Voor dit doel worden
zowel locatiegegevens als laadprocesinformatie
naar BMW gestuurd. Geverifieerde en geëvalueerde
laadpunten worden getoond aan de klant in het
navigatiesysteem, BMW Online, BMW Apps en
BMW klantportals. Daarnaast kunnen mogelijke
nieuwe locaties voor laadpunten of laadlocaties
geïdentificeerd worden. De ‘Efficiency’ dienst
gebruikt de voertuigstatusinformatie voor berekening
van rijprestatie-indicatoren die worden weergegeven
in de BMW apps en in BMW klantportals.
9.

Beschikbaarheid van de diensten

De ter beschikking gestelde diensten zijn alleen
beschikbaar voor klanten wier voertuigen voor
gebruik in Nederland goedgekeurd zijn en over
de benodigde extra-uitrusting beschikken,
en alleen binnen Nederland, ‘Geavanceerde
Noodoproep’ (SA6AC) is beschikbaar voor
klanten in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Italië
San Marino, Vaticaanstad, Frankrijk, Monaco,
Zwitserland, Liechtenstein, België, Luxemburg,
Groot Brittannië, Ierland, Spanje, Andorra, Portugal,
Zweden Noorwegen, Polen, Turkije en Rusland.
‘Teleservices’ (SA6AE), ‘Personal Assistant Service’
(SA6AN), ‘Remote Services’ (SA6AP) en ‘BMW
Online’ (SA6AK) zijn in principe op elk mobiel
communicatienetwerk in Europa opvraagbaar. Indien
in het buitenland gebruikt, kunnen beschikbaarheid,
omvang en kenmerken van de beschreven diensten
variëren van land tot land. ‘RTTI’ (SA6AM) en
‘eDrive Services’ (SA6AG) zijn beschikbaar in
Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Frankrijk,
Zwitserland, België, Groot Brittannië, Ierland,
Spanje, Portugal, Tsjechië, Zweden, Noorwegen,
Denemarken, Polen, Turkije en Rusland. ‘Online
Entertainment’ (SA6FV) is beschikbaar in Nederland,
België, Duitsland, Groot Brittannië, Frankrijk, Italië,
Luxemburg, Oostenrijk, Spanje en Zwitserland.
10. Deactivatie
De basisdiensten ‘Teleservices’ (SA6AE) en
‘Geavanceerde Noodoproep’ (SA6AC) kunnen op
verzoek van de klant te allen tijde gedeactiveerd
worden bij een BMW dealer of BMW service partner.
Deactivatie zal ook de in het voertuig geïnstalleerde
simkaart deactiveren waardoor de geavanceerde
noodoproep in het voertuig niet meer functioneert.
Meer informatie over BMW ConnectedDrive en
de algemene voorwaarden kunt u vinden op
www.bmw.nl/connecteddrive-voorwaarden
BMW Klantenservice is bereikbaar van maandag tot
en met vrijdag van 8:00 tot 22:00 en op zaterdag en
zondag van 10:00 tot 22:00 op nummer 0800 - 099
22 34 (gratis) en per e-mail op bmwklantenservice@
bmw.nl.
Versie: november 2017
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BMW Service

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

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

