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Meer over de highlights en prestaties van de BMW M2 CS  
ontdekt u op onze website: www.bmw.nl

Met zijn sportieve karakter en uitstraling zet de gelimiteerde BMW M2 CS de lange traditie van speciale 
BMW M uitvoeringen voort. Talrijke designelementen die zijn vervaardigd uit met koolstofvezel 
versterkt plastic (CFRP) zorgen ervoor dat de BMW M2 CS nog scherper oogt dan de BMW M2 
Competition. 

Het exterieur van de M2 CS wordt gedomineerd door de opnieuw vormgegeven motorkap, 
het carbon dak (voor het eerst verkrijgbaar voor de BMW M2), de nieuwe frontsplitter, 
de spoilerrand op de bagageklep (de zogenoemde Gurney) en de achterdiffuser. Die is 
uitgevoerd in ongelakte koolstofvezel. 

Het interieur van de BMW M2 CS combineert een exclusieve, verfijnde uitstraling met het 
sportieve gevoel van stijlvolle Alcantara-bekleding en een innovatief lichtgewicht design. 
De middenconsole is bijvoorbeeld volledig uit lichtgewicht carbon vervaardigd en CFRP 
is toegepast voor de deurgrepen en de bekleding. De ultralichte M Sportstoelen zijn in 
de BMW M2 CS een extra ergonomisch en visueel hoogtepunt. Deze kuipstoelen zijn 
met verfijnd leder Merino en Alcantara bekleed en afgewerkt met rood stiksel. Daarmee 
zijn ze een duidelijke verwijzing naar de autosport en bieden zelfs bij circuitgebruik solide 
zijdelingse ondersteuning.

DE BMW M2 CS.
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De nieuwe BMW M2 CS beschikt over 
een uitgebreide standaarduitrusting 
met tal van interessante details. 

Alvast een voorproefje? U kunt uw eigen 
BMW M2 CS, met alle actuele motoren, 
kleuren en uitrustingen, ook samenstellen 
met de BMW Configurator op

www.bmw.nl

STANDAARDUITRUSTING.

EXTERIEUR M
2 

C
S

- BMW Individual hoogglans Shadow Line met met uitgebreide inhoud. ■

- Buitenspiegels van CRP in zichtbare Carbon structuur. ■

- B-stijlen in zwart. ■

- Dak met nieuw CRP structuurontwerp, draagt aanzienlijk bij aan gewichtsreductie. ■

- CRP-motorcompartiment met luchtinlaat in zwart hoogglans ■

- CRP front splitters in voorbumper. ■

- CRP diffusor in achterbumper. ■

- CRP gurney op achterklep. ■

- Grille voorzijde met omlijsting en M dubbele spijlen uitgevoerd in hooglans zwart. ■

- M2 CS typeaanduiding op achterklep, rechts en in sierrooster vooraan. ■

- Futuristische roestvrijstalen uitlaatpijpen links en rechts: dubbel, rond met M logo. ■

- Wielslotbouten. ■

- 19 inch M lichtmetalen wielen Dubbel-spaak (styling 763 M)* in Jet Black met mixed en track banden. ■

INTERIEUR
- Bekleding Alcantara / Leder combinatie met rode contraststiksels. ■

- BMW Individual hemelbekleding in Anthrazit. ■

- Velours vloermatten (voorin). ■

- Instaplijsten met de aanduiding 'M2 CS'. ■

- Vier zitplaatsen. ■

- Vier hoofdsteunen (voor de voorstoelen in hoogte en hoek verstelbaar; achterin buitenste hoofdsteunen in hoogte verstelbaar). ■

-  Hoofdsteunen achter neerklapbaar. 
Neerklapbare achterbankleuning (40:60) met 2 zitplaatsen.

■

- Interieurlijsten zwart Alcantara met CS incriptie in rood en middenconsole zoals handgrepen van zichtbare carbon. ■

- Stoelen voor mechanisch in hoogte te verstellen. ■

-  BMW M Competition Sportstoelen. 
Inclusief geïntegreerde hoofdsteunen en M Logo.

■

- Elektrisch verwarmde voorstoelen. ■
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INTERIEUR
- M sportstuurwiel in alcantara. ■

- Axiaal en in hoogte verstelbare stuurkolom. ■

- Automatische airconditioning 2-zone. ■

- Microfilter en actief koolstoffilter voor het interieur. ■

- Veiligheidsglas; groen getint. ■

- Interieurverlichting.

- Lichtpakket. ■

- Ambiance verlichting, inclusief verlichting in de voetruimte voorin.  ■

AANDRIJVING, OVERBRENGING EN ONDERSTEL
-  EURO 6d-TEMP normering.  

Testmethode WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) en RDE (Real Driving Emissions).
■

- BMW M TwinPower Turbo technologie. ■

- Automatische 7-traps M Double Clutch sporttransmissie met Drivelogic, schakelpaddles aan het stuurwiel en Launch Control. ■

-  Active M Differential. 
Elektronisch aangestuurd limited-slip differentieel.

■

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

■

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

■

-  Servotronic. 
Stemt de mate van stuurbekrachtiging elektronisch op de rijsnelheid af en zorgt zo voor optimaal stuurgedrag bij elke snelheid.

■

- Adaptief M Sportonderstel. ■

VEILIGHEID
- Waarschuwings driehoek ■

-  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).  Veiligheidsgordels voorin voorzien van M striping. ■

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

- Airbags voor bestuurder, voorpassagier en tweede zitrij. ■

- Zijairbags voor bestuurder en voorpassagier. ■

- Hoofd airbags voor alle 4 buitenste zitplaatsen. ■

- Deactivering passagiersairbag. ■

- Flankbescherming. ■

-  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 M functionaliteit. 
Voorzien van M Dynamic Mode waarbij drie modi met M specifieke karakteristieken te selecteren zijn: DSC on, MDM en DSC off.

■

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

■
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FUNCTIONALITEIT INTERIEUR EN EXTERIEUR
- Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM). ■

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

- Elektrisch bedienbare portierramen voor. ■

- Opbergvakken in de portieren en middenconsole. ■

- Bekerhouders; twee voorin in de middenconsole. ■

- Niet-rokersuitvoering. ■

- Gereedschapset. ■

- Cruise Control met remfunctie. ■

- Adaptieve LED koplampen. ■

- Welkomsverlichting en follow-me-home verlichting. ■

- Elektrisch verwarmde en verstelbare buitenspiegels. ■

-  Automatisch dimmende binnen- en buitenspiegel (alleen bestuurderskant). 
Inclusief elektrisch inklapbare buitenspiegels met parkeerfunctie.

■

-  Regen- 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.

■

NAVIGATIE, COMMUNICATIE EN INFOTAINMENT
-  Navigatiesysteem Professional. 

Met o.a. 8,8 inch Control Display, iDrive Touch Controller en 20 GB geheugen voor de opslag van bijvoorbeeld muziek.
■

-  Uitbreiding instrumentencluster 
Hoge-resolutie-display voor de weergave van aanvullende bedieningsinformatie (zoals aanwijzingen van het navigatiesysteem).

■

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

- 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.

■

-  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 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 smartphone apps (inclusief onbeperkt gebruik in Europa).

■

-  BMW TeleServices. 
Autonoom systeem dat de gekozen BMW Servicepartner pro-actief 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.

■

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

■
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MOTORISERINGEN.
Alle vermelde BMW modellen voldoen aan de EURO 6d-TEMP normering. De waarden voor brandstofverbruik, CO2-emissie en  
energielabel zijn afhankelijk van de gekozen wiel-/bandenmaat en kunnen mede worden beïnvloed door andere extra-uitrustingen.  
 
De hier getoonde modellen kunnen zijn voorzien van opties die tegen meerprijs leverbaar zijn.

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

BENZINE CONSUMENTEN-
ADVIESPRIJS** €

FISCALE  
WAARDE* €

NETTO  
CATALOGUSPRIJS €

BTW 21% 
€

BPM*
€

BMW M2 CS 138.217 137.119 80.150 16.832 40.137

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

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

 €       35,00  incl. btw
 €       40,70  btw vrij
 €       10,40  btw vrij
 € 1.012,00  incl. btw
 € 1.098,10  incl. btw

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

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

BENZINE Energielabel Cilinders / 
inhoud cm3

Max. vermogen / koppel 
kW (pk) / Nm

CO2-uitstoot
gram / km *

BMW M2 CS G 6 / 3,0 331 (450) / 550 219
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OPTIES AF FABRIEK.
www.bmw.nlAlles, behalve gewoon: het brede palet van extra-uitrustingen voor de  

nieuwe BMW M2 CS biedt vele individualiseringsmogelijkheden.  
Sprankelende kleuren en sportieve opties geven u alle vrijheid bij het  
configureren van uw persoonlijke BMW M2 CS.  
Op de volgende pagina’s ontdekt u alle mogelijkheden.

AANDRIJVING EN ONDERSTEL M
2 
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216 Servotronic. 
Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging waardoor een minimale krachtsinspanning is vereist bij inparkeren.

■  -    -   

2MK Automatische M DCT transmissie met Drivelogic. 
7-traps versnelling zonder verlies van tractie. Inclusief schakelpaddles aan het stuurwiel.

■  -    -   

2MD M Drive. 
M Drive knoppen op het stuurwiel voor instelbare rijmodi voor DSC modus, M Servotronic, M Drivelogic,  
Adaptief M onderstel en M weergave in BMW Head-up display.

■  -    -   

2VF Adaptief M onderstel. 
"Variabele demperinstelling met elektronisch geregelde dempers.  
Instelbaar via Driving Dynamic Control en  M Drive in Comfort, Sport en Sport+ modi. M specifieke 
lichtgewicht (aluminium) constructie."

■  -    -   

EXTERIEUR
UNI Unilak. 

300 - Alpinweiß.
■  -    -   

MET Metallic lak. 
475 - Saphirschwarz. 
C1D - Misano Blau. 
C33 - Hockenheim Silver.

□  1.050  868 

2NH M sportremsysteem met remklauwen voor/achter in Rot, grotere remschijven en M logo. 
M sportremsysteem met remklauwen voor/achter in Rot, grotere geperforeerde remschijven en M logo, biedt 
extra thermische stabiliteit en weerstand tegen vervaging.

■  -  - 

2NK M Carbon-keramische remmen.* 
Gereduceerde fading-gevoeligheid en hoge thermische belastbaarheid, ook in extreme rijsituaties. 
Remklauwen uitgevoerd in mat Goud met M logo 
*  Als gevolg van de materiaalspecifieke eigenschappen is het mogelijk dat situatie- en gebruiksafhankelijke 

werkingsgeluiden hoorbaar zijn, met name bij regen kort voordat de auto tot stilstand komt. Onder invloed 
van vocht en strooizout kan de remwerking overeenkomen met die van een conventioneel remsysteem. Dit 
is waarneembaar als een kortstondig verminderde remwerking, wat zo nodig door grotere pedaaldruk te 
compenseren is.

□  8.435  6.971 

320 Levering zonder M2 typeaanduiding in grolle en M2 CS op achterzijde. □ - -

40C M Carbon dak. ■ - -

760 BMW Individual hoogglans Shadow Line. 
Sierlijsten en buitenspiegeldelen in hoogglans zwart.

■ - -

7M9 BMW Individual hoogglans Shadow Line met met uitgebreide inhoud. 
BMW nierengrille en uitlaateindpijpen uitgevoerd in hoogglans zwart.

■ - -

  Standaarduitvoering        Optioneel      -  Optie zonder meerprijs
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BMW LICHTMETALEN 
WIELEN EN BANDEN
2VC Banden reparatie set. □ 53 44

1TP 19 inch M lichtmetalen wielen V-spaak (styling 763) in Jet Black (mixed en track tyres).* (1) 
voor: 9.0 J × 19 / banden 245/35 R 19; achter: 10.0 J × 19 / banden 265/35 R 1.**
Michelin Pilot Sport Cup 2 banden.  

■ - -

1TN 19 inch M lichtmetalen wielen V-spaak (styling 763) in Jet Black (mixed tyres).* (1) 
voor: 9.0 J × 19 / banden 245/35 R 19; achter: 10.0 J × 19 / banden 265/35 R 1.**
Michelin Pilot Super Sport banden.

□ - -

1TQ 19 inch M lichtmetalen wielen V-spaak (styling 763) in Gold mat (mixed tyres).* (2) 
voor: 9.0 J × 19 / banden 245/35 R 19; achter: 10.0 J × 19 / banden 265/35 R 1.**
Michelin Pilot Super Sport banden.

□  534   441

1TR 19 inch M lichtmetalen wielen V-spaak (styling 763) in Gold mat (mixed en track tyres).* (2) 
voor: 9.0 J × 19 / banden 245/35 R 19; achter: 10.0 J × 19 / banden 265/35 R 1.**
Michelin Pilot Sport Cup 2 banden.  

□ 534 441

INTERIEUR, STOELEN EN STUURWIELEN
GM Bekleding Alcantara / Leder combinatie. (3) 

GMAT - Anthrazit I Schwarz contrast stiksel in Rot.
■ - -

249 Multifunctioneel stuurwiel. (4) 
Inclusief bediening voor Cruise Control (Speed Limit Device functie) en BMW Audio systeem.

■ - -

70A M sportstuurwiel in alcantara. 
M sportstuurwiel met acantara bekleed. Inclusief “12 uur markering in Rot”.

■ - -

441 Rokersuitvoering. 
Inclusief asbak en sigarettenaansteker.

□ 53  44

493 Opbergpakket. 
Inclusief twee 12 V aansluitingen, netten aan leuning voorstoelen, opbergnet aan zijwand bagageruimte, 
spanband aan zijwand bagageruimte, 2 bevestigingsogen in bagageruimte.

■  -    -   

459 Elektrisch verstelbare stoelen. 
Inclusief bestuurdersstoel met geheugen voor 2 posities en buitenspiegel met parkeerfunctie aan de 
passagierszijde.

□ 1.014 838

4GQ Veiligheidsgordels voorin voorzien van M striping. ■ - -

4WU Interieurlijsten in Schwarz Alcantara met 'CS inscriptie in Rot. (5) ■ - -

490 Verstelbare rugleuning op voorstoelen. ■ - -

494 Elektrisch verwarmde voorstoelen. ■ - -

5DA Deactivering passagiersairbag. ■ - -

5DC Hoofdsteunen achter neerklapbaar. ■ - -

775 BMW Individual hemelbekleding in Anthrazit. ■ - -

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

3t1

4

2

5
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KLIMAATBEHEERSING
3AP Grijze baan in voorruit. □  106  88 

420 Extra getint glas in achterportierruiten en achterruit. □  374  309 

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

■ - -

ELEKTRISCHE VOORZIENINGEN
302 Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM) ■ - -

3AG Achteruitrijcamera. 
(alleen i.c.m. 508).

□  427   353  

430 Automatisch dimmende binnen- en buitenspiegel (alleen bestuurderskant). 
Inclusief elektrisch inklapbare buitenspiegels met parkeerfunctie aan de passagierszijde.

■ - -

431 Automatisch dimmende binnenspiegel. ■ - -

521 Regen- en lichtsensor ■ - -

552 Adaptieve LED koplampen. 
Inclusief bochtverlichting met variabele lichtverdeling via LED mistlampen (5A1) en High Beam Assistant 
(5AC).

■ - -

563 Lichtpakket (is onderdeel van Model Sport Line / Model M Sport). 
Inclusief verlichting in voetenruimte, deurgrepen, ambianceverlichting en LED verlichting in kofferruimte, 
leeslampjes voorin en verlichte make up spiegels.

■ - -

575 Extra 12V aansluiting. 
1 aansluiting in voetenruimte voorpassagier.

□ 53 44

5AC Grootlicht assistent. 
Past het grootlicht automatisch aan afhankelijk van de verkeerssituatie. 
(alleen i.c.m. 431 en 552).

■ - -

RIJDERSASSISTENTIESYSTEMEN 
508 Park Distance Control voor/achter (PDC). 

Inclusief optische weergave in het Control Display.
■  -    -   

544 Cruise Control. 
Inclusief remfunctie indien ingestelde snelheid wordt verlaagd.

■  -    -   

8TH Speed Limit Info. 
Weergave van snelheidslimieten en inhaalverboden in instrumentencluster.

□  374  309 
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  Standaarduitvoering        Optioneel      -  Optie zonder meerprijs

NAVIGATIE, COMMUNICATIE EN INFOTAINMENT
609 Navigatiesysteem Professional. (1) 

- Bediening via iDrive Touch Controller met 7 Direct Access-toetsen of Touch Screen Display. 
- Display (8,8 inch) met 1280 x 480 pixel resolutie. 
- Dubbele tuner met RDS / TMC. 
- Pijl- en 3D kaartweergave met satellietbeelden. 
- 3 jaar Over the Air kaartupdates, tot 4 maal per jaar. 
- 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 voor navigatiefuncties. 
- Afspeelmogelijkheid voor video DVD (alleen bij stilstand).

■ - -

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

■ - -

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

■  -    -   

6CP Apple Carplay® voorbereiding. 
Onbeperkt gebruik van de Apple® specifieke interface voor draadloos en comfortabel gebruik van uw 
iPhone. Bediening van o.a. iMessages, SMS en entertainment via iDrive Touch Controller en weergave op 
het Centraal Informatie Display.

□  321    265   

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

■ - -

6WA Uitbreiding instrumentencluster. 
Hoge-resolutie-display (640 x 160 pixels) voor de weergave van aanvullende bedieningsinformatie (zoals 
aanwijzingen van het navigatiesysteem).

■ - -

BMW CONNECTED DRIVE  
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 en BMW Apps). 
Inclusief nieuws, weer, office, Local Search, 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.

□ 162 134

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

□ 254 210

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

■ - -

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. 
(alleen i.c.m. 609)

□ 235 194

BMW M 
7ME M Driver's package. ■ - -
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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


