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DE BMW iX3.
De BMW iX3 luidt een nieuw tijdperk van emissievrij rijplezier in. Ontdek de eerste volledig elektrische
BMW Sports Activity Vehicle, die het beste van twee werelden samenbrengt: de rijdynamiek en
premiumkwaliteit van de BMW X3 met de verhoogde prestaties en efficiëntie van de vijfde generatie
BMW eDrive technologie. Dankzij de intelligente producten en op maat gemaakte diensten van BMW
Charging verloopt het opladen gemakkelijker, sneller en efficiënter dan ooit. Volwassen en volledig
elektrisch: de BMW iX3 geeft de toekomst vandaag al een energieke aanwezigheid.

De BMW iX3 verenigt innovatie en expressie. Heldere, krachtige contouren zorgen
voor een moderne en puristische verschijning, terwijl expressieve BMW i accenten de
exclusiviteit van de eerste volledig elektrische Sports Activity Vehicle benadrukken.
De imposante voorzijde is vooral dankzij de BMW i specifieke nierengrille met
mesh-achtige structuur en horizontaal gepositioneerde sierdelen al bij de eerste blik
indrukwekkend. Nieuw ontworpen 20 inch aerodynamische wielen en de diffusor met
inzetstukken in BMW i Blau zetten de specifieke designtaal consequent voort aan de
achterzijde.
Het interieur zorgt met individuele details, zoals de BMW i instaplijsten en de
standaard geleverde Ambiance verlichting met voorinstelling in BMW i Blau voor
een moderne en elegante ambiance. De op de elektrische aandrijving aangepaste
weergave van de instrumentencombinatie en het Control Display onderstreept samen
met het subtiele BMW iX3 embleem op de middenconsole het unieke karakter van de
auto. Zo toont de BMW iX3 zijn energieke karakter - zonder compromis.

Meer over de highlights en prestaties van de BMW X3
ontdekt u op onze website: www.bmw.nl/iX3

2

STANDAARDUITRUSTING.
De BMW iX3 beschikt over een zeer
uitgebreide standaarduitrusting met tal
van interessante details.
Daartoe behoren de Executive uitvoering,
elektrisch verstelbare stoelen, een
panoramadak en de uitgebreide
BMW Live Cockpit Professional.
Onderstaande lijst verschaft u een overzicht
van de belangrijkste features.
Alvast een voorproefje? U kunt uw
eigen BMW iX3, met alle interieur- en
exterieurkleuren en uitrustingen, ook
samenstellen met de BMW Configurator op

EXTERIEUR

iX3

www.bmw.nl

- Buitenspiegels uitgevoerd in carrosseriekleur met geïntegreerde richtingaanwijzers.

■

- Sierlijsten om zijruiten in aluminium zijdeglans.
Sierlijsten rond de zijruiten uitgevoerd in Aluminium satiniert, met mat zwarte spiegelvoet en raamgeleiders.

■

- BMW i specifiek Air breather uitgevoerd in Pearl chroom met BMW i logo.

■

- Nierengrille voorzijde met gesloten design en frame uitgevoerd in BMW i Blau.

■

- Dakdraagsysteem in aluminium zijdeglans.

■

-P
 anoramadak.
Inclusief elektrische bediening (voorste deel, schuif- kantelfunctie).

■

- 19 inch lichtmetalen wielen met aerodynamisch design (styling 842) in Bicolor Jet Black.

■

- Wielslotbouten.

■

- Accenten in de achterbumper uitgevoerd in BMW i Blau.

■

INTERIEUR
- Stof / leder combinatie 'Leatherette'.

■

- Interieurlijsten hoogglans Schwarz + accentlijsten in Perlglanz chroom.

■

- Velours vloermatten.

■

- Multifunctioneel met leder bekleed Sportstuurwiel met bediening voor audio, telefoon en cruise control.

■

- Elektrisch verstelbare sportstoelen voor.

■

- Elektrisch verwarmde voorstoelen.

■

- Armsteun tussen de voorstoelen met opbergruimte.

■

- Armsteun achterin, opklapbaar met bekerhouders.

■

- Verstelbare rugleuning voor de stoelen achter.

■

- Neerklapbare achterbankleuning (40:20:40).

■

- Dashboard uitgevoerd in Sensatec.

■

- Axiaal en in hoogte verstelbare stuurkolom.

■
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AANDRIJVING, OVERBRENGING EN ONDERSTEL

iX3

- Driving Experience Control.

■

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

■

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

■

VEILIGHEID
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- Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM).

■

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

■

-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 drie achterin).

■

- ISOFIX bevestigingssysteem voor kinderzitjes op de buitenste zitplaatsen achterin.

■

- Hoofdairbags langs het oppervlak van de zijruiten.

■

- Zijairbags voor bestuurder en voorpassagier.

■

- Actieve hoofdsteunen voor.

■

-A
 ctive Protection.
Systeem van preventieve beschermingsvoorzieningen bij een dreigende aanrijding.

■

- A lertheidassistent voor de bestuurder.
Analyseert het rijgedrag van de bestuurder en attendeert de bestuurder tijdig een rustpauze te nemen.

■

- Antilock Braking System (ABS) met geïntegreerde remassistent.

■

- Bandenspanningsweergavesysteem.

■

- Cornering 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.

■

- Wegrijassistent.
Beschermt de auto 2 seconden tegen achteruit rollen.

■

FUNCTIONALITEIT INTERIEUR EN EXTERIEUR

iX3

- Automatische 3-zone airconditioning.

■

- Welkomsverlichting en follow-me-home verlichting.

■

- Ambiance verlichting

■

- Elektrisch te openen en te sluiten achterklep.

■

- LED koplampen met uitgebreide functionaliteit.

■

- Twee afstandsbedieningen met geïntegreerde sleutel en Keyless Engine Start.

■

- Scheidingsnet tussen bagageruimte en achterbank.

■

- Bekerhouders; twee voorin in de middenconsole.

■

- Handgrepen in de hemelbekleding.

■

- Elektromechanische parkeerrem met Auto Hold functie.

■

- Park Assistant.

■

- Driving Assistant Professional.
- Cruise control met remfunctie indien ingestelde snelheid wordt verlaagd.
Inclusief Speed Limiter.

■

- Automatisch dimmende binnenspiegel.

■

- Inklapbare buitenspiegels

■

- Elektrisch verwarmde en verstelbare buitenspiegels.

■

- Regen- en lichtsensor met geïntegreerde automatische lichtschakeling.

■

- Verwarmde voorruitsproeiers.

■

NAVIGATIE, COMMUNICATIE
EN INFOTAINMENT
- USB aansluiting in de middenconsole met interface voor bediening via de auto.

■

- Comfort telefoonvoorbereiding met draadloze oplaadmogelijkheid.
- Voorkeuzetoetsen.
Zeven toetsen waar een iDrive functionaliteit aan toegekend kan worden. Bijvoorbeeld een vaak gebruikte bestemming voor het
navigatiesysteem, uw favoriete radiostation, etc.

■

- DAB-tuner.

■

- Multifunctioneel (digitaal) instrumentenpaneel met 12,3 inch display in Black-panel technologie.

■

- BMW Live Cockpit Professional.

■

- BMW Connected Pack Professional.

■

-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.

■

- Personal Profile, persoonlijke voorkeursinstelling voor diverse autofuncties.

■

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

■

5

MOTORISERINGEN.
Vermeld zijn de prijzen in EUR incl. 21% btw/EUR zonder btw als adviesprijzen af fabriek, exclusief transportkosten/kosten
rijklaar maken.
De in deze prijslijst getoonde afbeeldingen van de BMW iX3 kunnen zijn voorzien van opties die tegen meerprijs
leverbaar zijn.

CONSUMENTENADVIESPRIJS** €
BMW iX3

FISCALE
WAARDE* €

71.000

69.500

NETTO
CATALOGUSPRIJS €
57.438

*Consumentenprijzen en kosten rijklaar maken zijn adviesprijzen.

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

€
35,00
€ 1 35,00
€
40,70
€
10,40
€ 1.278,90

Totaal:

€ 1.500,00 incl. btw

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

De kosten voor het rijklaar maken omvatten:
- Kentekenplaten
- Volgeladen accupakket
- Binnenlandse transportkosten
- Life Hammer (incl. montage)
- Nulbeurt
- 16 Ampere laadkabel
- Poetsen van interieur en exterieur
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Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Prijslijst ingaande 1 september 2020. Versienummer 1.

BTW 21%
€
12.062

BPM*
€
0

BMW iX3

Energielabel

Cilinders /
inhoud cm 3

Max. vermogen / koppel
kW (pk) / Nm

CO2-uitstoot
gram / km*

Min - Max CO2-uitstoot
gram / km *

A

0/0

210 (286) / 400

0

0
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UITVOERINGEN.

7EY EXECUTIVE
K8

Stof/Leder combinatie 'Leatherette'.

302

Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM).

■

413

Scheidingsnet tussen bagageruimte en achterbank.

■
■

■

430

Inklapbare buitenspiegels met automatisch dimmende buitenspiegel aan bestuurderszijde.

431

Automatisch dimmende binnenspiegel.

■

459

Elektrisch verstelbare voorstoelen.

■

493

Opbergpakket.

■

494

Elektrisch verwarmde voorstoelen.

■

4UR

Ambiance verlichting.

■

534

Automatische 3-zone airconditioning.

■

5A4

LED koplampen met uitgebreide functionaliteit.

■

6NW Comfort telefoonvoorbereiding met draadloze oplaadmogelijkheid.

■

6WD WiFi hotspot.

■

6U3

BMW Live Cockpit Professional.
- Volledig digitaal instrumentenpaneel (12,3 inch) die naar eigen inzicht in te delen is.
- Volledig digitaal centraal touch display (10,25 inch) met split screen functie. HD-resolutie
(1.920 x 720 pixels).
- Adaptieve navigatie o.b.v. actuele verkeersinformatie.
- Driedimensionale kaartweergave vanuit diverse perspectieven en auto-zoom.
- Weergave van satellietbeelden, bebouwing en gedetailleerd straatzicht tot op een schaal van 10m.
- Weergave van widgets zoals album cover en voertuig status.
- Automatische ‘Over the Air’-kaartupdates tot viermaal per jaar voor de duur van drie jaar.
- BMW Operating system 7.0.
- B ediening naar voorkeur met iDrive Touch Controller, touch screen, Intelligente Voice Control of (optioneel) Gesture Control.
- 1x USB aansluiting in armsteun met datatransmissie functie.
- Driedubbele tuner met RDS en TMC.
- Harde schijf met 20 GB geheugen voor de opslag van bijvoorbeeld muziek.
- 4G LTE connectiviteit voorziening.

■

6C4

BMW Connected Pack Professional II.
- Remote Services.
- Personal Assistant Service.
- Real Time Traffic Information.
- Smartphone integratie.
Draadloos en comfortabel gebruik van uw smartphone in de auto via Apple CarPlay® en Android Auto.
- InCar Experiences.
- On-street Parking Information.
- Connected Navigation.

■

€- / € -
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iX3

EXECUTIVE

UW VOORDEEL € -

UITVOERINGEN.

7EZ HIGH EXECUTIVE

iX3

HIGH EXECUTIVE

Addionele uitrusting ten opzichte van Executive uitvoering:
MA

Leder 'Vernasca'.

□

1VE 20 inch lichtmetalen wielen met aerodynamisch design (styling 843)
in Bicolor Jet Black.

□

322 Comfort Access.

□

3K A Geluidsdempende zijruiten in de voorportieren.

□

481 Sportstoelen voor.

□

488 Elektrisch verstelbare lendensteunen op voorstoelen.

□

4V 1 BMW IconicSounds Electric.

□

552 Adaptieve LED koplampen.

□

5DN Parking Assistant Plus.

□

610 BMW Head-Up Display.

□

688 Harman Kardon Surround Sound System.

□

6U8 BMW Gesture Control.

□

€5.000 / € 4.132

UW VOORDEEL € 3.547
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ZSL SHADOW LINE PACK

iX3

OPTIEPAKKETTEN.

3MC Dakdraagsysteem BMW Individual hoogglans Shadow Line.

□

420

Extra getint glas in achterportierruiten en achterruit.

□

760

Raamomlijsting BMW Individual hoogglans Shadow Line.

□

775

BMW Individual hemelbekleding in Anthrazit.

□

7M9

Uitbreiding BMW Individual hoogglans Shadow Line.

□

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

■

Park Assistant.
Zoekt met ultrasone sensoren naar een geschikte parkeerplaats en stuurt automatisch bij inparkeren.

■

€-/ €-
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iX3

€ 950 / € 785

UW VOORDEEL € -

SAFETY PACK

iX3

OPTIEPAKKETTEN.

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

■

Lane Departure Warning.
Waarschuwt met een discrete trilling in het stuur voor het onbedoeld verlaten van een rijbaan.

■

Lane Change Warning.
Waarschuwt bij veranderen van rijbaan voor verkeer in de dode hoek met vibraties in het stuurwiel en een
waarschuwingssignaal in de buitenspiegel.

■

Approach Control Warning.
Waarschuwt voor dreigende aanrijdingen met andere voertuigen bij hogere snelheden en zet de remmen op scherp waardoor
de remmen sneller reageren en de remweg wordt verkleind.

■

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

■

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

■

Speed Limit Info.
Weergave van snelheidslimieten en inhaalverboden in instrumentencluster of BMW Head-up Display.

■

Active Protection.
Systeem van preventieve beschermingsvoorzieningen bij een dreigende aanrijding. De gordels worden automatisch strak
aangetrokken, de ramen worden automatisch gesloten en de stoelen worden automatisch in de meest veilige positie gezet.
Tevens wordt de auto automatisch afgeremd na de aanrijding.

■

€ - / €-

UW VOORDEEL € -
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OPTIES AF FABRIEK.
www.bmw.nl

Alles, behalve gewoon: het brede palet van extra-uitrustingen voor de
nieuwe BMW iX3 biedt vele individualiseringsmogelijkheden.
Sprankelende kleuren, sportieve opties en uitgebreide pakketten geven
u alle vrijheid bij het configureren van uw persoonlijke BMW iX3.
Op de volgende pagina’s ontdekt u alle mogelijkheden.

■

EUR
excl.
21% btw.

■

EUR
incl.
21% btw.

iX3 High Exec.

EXTERIEUR

iX3 Exec.

5AU

Gedetailleerde informatie en afbeeldingen van de beschikbare lakkleuren vindt u in de brochure.
MET Metallic lak

-

-

416 - Carbonschwarz

□

□

475 - Cashmere Silber.

□

□

A90 - Sophistograu Brillianteffect.

□

□

A96 - Mineralweiß.

□

□

C1M - Phytonicblau.

□

□

C3C - Piemont Rot

□

□

Dakdraagsysteem in aluminium zijdeglans.
Twee langsdragers die de basis vormen voor een BMW dakdraagsysteem.

■

■

-

-

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

□

□

-

-

3MB Raamomlijsting BMW Individual Exterior Line Aluminium satiniert.
Sierlijsten om zijruiten in aluminium zijdeglans, buitenspiegeldelen, B-stijlen in zwart.

■

■

-

-

Raamomlijsting BMW Individual hoogglans Shadow Line.
Sierlijsten rond de zijruiten, buitenspiegeldelen en B-stijlen in hoogglans zwart.

□

□

-

-

□

□

213

176

3AT

760

7M9 Uitbreiding BMW Individual hoogglans Shadow Line.
BMW nierengrille uitgevoerd in hoogglans zwart.
3AC

Trekhaak met elektrisch wegklapbare kogel. (1)
Inclusief mechanische vergrendeling. Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bedraagt 750 kg.
Bovenstaand trekgewicht niet van toepassing op achteraf gemonteerde trekhaak.

□

□

1.175

971

320

Levering zonder typeaanduiding op achterzijde.

□

□

-

-

3DE

Frozen Grey exterieur details.
Uitvoering zonder blauwe BMW i accenten in de lichtmetalen wielen. Design details in nierengrill,
zijpanelen en achterbumper uitgevoerd in Frozen Grey.

□

□

-

-

BMW LICHTMETALEN WIELEN
EN BANDEN
2VB

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

■

■

-

-

2PA

Wielslotbouten.

■

■

-

-

2VC

Banden reparatieset.
Inclusief 12v compressor en bandensealant.

■

■

-

-

1VA
-

19 inch lichtmetalen wielen met aerodynamisch design (styling 842) in Bicolor Jet Black. (2)
8 J × 19 banden 245/50 R19.

■

-

-

1VE

20 inch lichtmetalen wielen met aerodynamisch design (styling 843) in Bicolor Jet Black. (3)
Voor: 8 J × 20 banden 245/45 R20, achter: 9,5 J x 20 /banden 275/40 R20.

□

1.815

1.500

1

12

2

■

3

Standaarduitvoering

Optioneel

- Optie zonder meerprijs

iX3 High Exec.

□

□

3.530

2.917

20 inch lichtmetalen wielen Dubbel-spaak Orbitgrey
(styling 787M) (5)
voor: 8J x 20 245/45 R20, achter: 9,5J x 20 274/40 R20

□

□

3.940

3.256

□

□

2.944

2.433

EUR
excl.
21% btw.

EUR
incl.
21% btw.

iX3 Exec.

20 inch lichtmetalen wielen Y-spaak Black matt
(styling 695) (4)
voor: 8J x 20 245/45 R20, achter: 9,5J x 20 275/40 R20

COMPLETE BMW LICHTMETALEN
WIELSET ACHTERAF GEMONTEERD,
PRIJZEN EXCL.MONTAGE

COMPLETE BMW WINTERWIELSET,
PRIJZEN EXCL. MONTAGE
19 inch lichtmetalen wielen Jet Black (styling 842)
8J x 19 245/50 R19 runflat. Geschikt voor gebruik van sneeuwkettingen.

AANDRIJVING EN ONDERSTEL
-

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

■

■

-

-

4U2

Driving Experience Control.
Met modi SPORT, COMFORT, ECO PRO en
ECO PRO INDIVIDUAL

■

■

-

-

4U9

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

■

■

-

-

223

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

■

■

-

-

-

-

-

-

-

-

INTERIEUR
Gedetailleerde informatie en afbeeldingen van de beschikbare lakkleuren vindt u in de brochure.
K8

MA

Stof/leder combinatie 'Leatherette'.

■

K8H7 - Schwarz met decoratief stiksel | Schwarz.

□

K8MU - Mokka met decoratief stiksel | Schwarz.

□

Leder 'Vernasca'.

■

MAFO - Canberra Beige met decoratief stiksel | Schwarz.

□

MAH7 - Schwarz met decoratief stiksel | Schwarz.

□

MAMU - Mokka met decoratief stiksel | Schwarz.

□

MAOQ - Oyster met uitgebreid decoratief stiksel | Schwarz.

□

4AW Dashboard uitgevoerd in Sensatec.
Bovenzijde van het dashboard en bovenzijde van de deurbekleding van de voor- en
achterportieren uitgevoerd in Sensatec bekleding Schwarz met contrasterende stiksel in Grau.

■

■

■

■

-

132
265

4LU

Interieurlijsten hoogglans Schwarz + accentlijsten in Perlglanz chroom.

4K9

Interieurlijsten Aluminium Feinschliff + accentlijsten in Perlglanz chroom.

□

□

160

4K1

Interieurlijsten hoogglans Eiche dunkel + accentlijsten in Perlglanz chroom.

□

□

321

4

5

13

4U0 Galvanische afwerking voor bedieningselementen.
Bedieningselementen op het stuurwiel, portieren, radio en airconditioning uitgevoerd in
gegalvaniseerd zilver.
775

BMW Individual hemelbekleding in Anthrazit.

481

Sportstoelen voor.
Bieden extra zijdelingse steun. Handmatige verstelling van de zithoek en de lengte van de zitting.

459

Elektrisch verstelbare voorstoelen.
Inclusief bestuurdersstoel met geheugen voor 2 posities en buitenspiegel met parkeerfunctie aan
passagierszijde.

461

Verstelbare rugleuning voor de stoelen achter.
Met een maximale verstellingshoek van 9° naar voor en achteren.

488

Elektrisch verstelbare lendensteunen op voorstoelen.

494

Elektrisch verwarmde voorstoelen.

□

□

321

265

□

□

321

265

■

■

-

-

□

□

321

265

■

-

-

■

■

-

-

■

■

-

-

■

-

-

EUR
excl.
21% btw.

EUR
incl.
21% btw.

iX3 High Exec.

4LH Interieurlijsten 'Fineline' Cove + accentlijsten in Perlglanz chroom.
4LQ Interieurlijsten Pappel Maser Grau + accentlijsten in Perlglanz chroom.

iX3 Exec.

INTERIEUR

■

-

-

■

■

-

-

■

■

-

-

■

5DA Deactivering passagiersairbag.
249

Multifunctioneel stuurwiel.
Met bediening voor audio, telefoon en cruise control.

255

Sportstuurwiel met leder bekleed.

■

■

-

-

-

-

465

Doorlaadopening.
Met neerklapbare achterbank (verdeling 40:20:40).

■

■

413

Scheidingsnet tussen bagageruimte en achterbank.

■

■

-

-

■

-

-

■

-

-

493

Opbergpakket.
Extra opbergruimtes voor de bestuurder, afsluitbaar handschoenenkastje, USB C aansluiting in
de middenconsole achterin (enkel opladen), opbergnetten aan de rugleuning van de voorstoelen,
spanband in de bagageruimte en bevestigingshaken aan de zijkant van de bagageruimte.

■

KLIMAATBEHEERSING
3K A

Geluidsdempende zijruiten in de voorportieren.
Geluiddempende ramen voor meer comfort in het interieur.

420

Extra getint glas in achterportierruiten en achterruit.

□

□

495

409

534

Automatische 3-zone airconditioning.
Voor links en rechts en achter gescheiden automatische regeling met digitaal bedieningsdisplay
zowel voorin als achterin. Inclusief microfilter en actief koolstoffilter voor de luchtreiniging.

■

■

-

-

402

Panoramadak.
Inclusief elektrische bediening (voorste deel, schuif- kantelfunctie).

■

■

-

-

Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM) .

■

■

-

-

■

ELEKTRISCHE VOORZIENINGEN
302

14

316

Elektrisch te openen en te sluiten achterklep.

■

-

-

322

Comfort Access.
Openen van het kofferdeksel en ontgrendelen van de portieren zonder de sleutel ter hand te
hoeven nemen.
Contactloos openen kofferruimte d.m.v. sensor onder de achterbumper.

■

-

-

4V 1

BMW IconicSounds Electric.
Met BMW IconicSounds Electric kunt u de emotionele beleving van het volledig elektrische rijden
nog verder versterken. De geluiden zorgen voor een directe akoestische feedback op verschillende
rijbewegingen. Het geluid wordt binnen afgespeeld via het audiosysteem en buiten via de
componenten van de akoestische voetgangerswaarschuwing

■

-

-

521

Regen- en lichtsensor.

5A4

LED koplampen met uitgebreide functionaliteit.
Voor- én achterlichten uitgerust met LED technologie (uitgezonderd richtingaanwijzers)

■

Standaarduitvoering

■

■

-

-

■

-

-

Optioneel

- Optie zonder meerprijs

552

Adaptieve LED koplampen.
Inclusief bochtverlichting met variabele lichtverdeling en dynamische verlichting.

431

Automatisch dimmende binnenspiegel.

430

Automatisch dimmende binnenspiegel en buitenspiegel aan bestuurderszijde.
Inclusief elektrisch inklapbare buitenspiegels met parkeerfunctie.

4UR Ambiance verlichting.
Uitgebreid pakket van sfeerverlichting voor zowel binnen als buiten de auto met onder andere
verlichting in het opbergvak in de middenconsole, leeslampjes achter en verlichting in de
deurgrepen.

EUR
excl.
21% btw.

EUR
incl.
21% btw.

iX3 High Exec.

iX3 Exec.

ELEKTRISCHE VOORZIENINGEN

■

-

-

■

■

-

-

■

■

-

-

■

■

-

-

441

Rokersuitvoering.
Inclusief asbak en sigarettenaansteker.

■

■

-

-

428

Gevarendriehoek en verbanddoos.

■

■

-

-

■

■

-

-

■

■

-

-

■

-

-

RIJDERSASSISTENTIESYSTEMEN - PARKEREN
508

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

5DM Parking Pack
- Achteruitrijcamera.
Geeft een beter overzicht bij het achteruitrijden tot 20 km/h. Inclusief interactieve koerslijnen voor
inparkeren in parkeervakken.
- Parking Assistant.
Zoekt met ultrasone sensoren naar een geschikte parkeerplaats en parkeert volautomatisch
parallel aan of haaks op de rijbaan.
5DN Parking Assistant Plus.
- S urround View.
Weergave van het beeld als van bovenaf gezien van rondom de auto (Top View en Panorama
View).
- Remote 3D View.
Weergave van de omgeving van de geparkeerde BMW op uw smartphone.

RIJDERSASSISTENTIESYSTEMEN - RIJDEN
544

Cruise control.
Inclusief remfunctie indien ingestelde snelheid wordt verlaagd.

■

■

-

-

5AV

Active Guard.
- A pproach Control Warning.
Waarschuwt de bestuurder indien er een aanrijding met een voetganger dreigt (tussen de ca. 10
en 60 km per uur).
Zodra een aanrijding dreigt zal de auto in eerste instantie de remmen voorbereiden op een
ingreep van de bestuurder, indien een reactie uitblijft zal de auto zelf een remingreep doen.
- Speed Limit Info.
Weergave van snelheidslimieten en inhaalverboden in instrumentencluster of BMW Head-up
Display.

■

■

-

-

■

■

-

-

5AU Driving Assistant Professional.
- L ane Departure Warning.
Waarschuwt met een discrete trilling in het stuur voor het onbedoeld verlaten van een rijbaan.
- L ane Change Warning.
Waarschuwt bij veranderen van rijbaan voor verkeer in de dode hoek met vibraties in het
stuurwiel en een waarschuwingssignaal in de buitenspiegel.
- A ctive Cruise Control.
Gecombineerd radar- en camerasysteem dat de auto een vooraf ingestelde snelheid kan laten
aanhouden en tevens een vooraf ingestelde afstand kan laten bewaren tot de voorligger bij
snelheden tussen de 30 en 210 km per uur.
Ook in fileverkeer stopt en versnelt de auto volledig automatisch.
Inclusief Speed Limit info voor weergave van snelheidslimieten en inhaalverboden in
instrumentencluster of BMW Head-up Display.
Inclusief Speed Limit Assist (kan de gedetecteerd maximumsnelheid met 1 handeling overnemen
in de ACC).
- S teering and Lane Control Assistant.
Helpt de bestuurder in de rijbaan te blijven met corrigerende stuuringrepen bij snelheden tot 210
km/u en bij filerijden.
- C rossing-traffic Warning voor en Wrong-way Warning.
Assisteert de bestuurder bij het naderen van een kruising door te waarschuwen voor voorlangs
passerend verkeer in situaties met beperkt zicht en waarschuwt bij het inrijden van een rijbaan
met een inrijverbod.
* Raadpleeg de tabel voor wielkeuze / energielabels / extra BPM heffing op CO2 bij optionele wielkeuze.
** Geen mogelijkheid tot het monteren van sneeuwkettingen.
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iX3 High Exec.

■

■

-

-

■

■

-

-

■

■

-

-

■

■

-

-

■

■

-

-

EUR
excl.
21% btw.

EUR
incl.
21% btw.

iX3 Exec.

RIJDERSASSISTENTIESYSTEMEN - RIJDEN
-B
 otswaarschuwing achter.
Waarschuwt overig verkeer indien een aanrijding van achteren dreigt met hoogfrequent
knipperende richtingaanwijzers.
Daarnaast bereidt de auto zich voor op een aanrijding door de ramen automatisch te sluiten en
de gordels aan te spannen.
- Avoidance Assistance.
Helpt om een plotseling opdoemend obstakel te ontwijken door middel van stuurassistentie bij
beschikbare uitwijkruimte.
- Side Collision Warning.
Waarschuwt met visuele signalen en trillingen in het stuurwiel voor een inhalend voertuig als de
bestuurder van rijbaan wisselt (tussen 30 en 210 km per uur). Indien nodig grijpt het systeem in
met een stuurcorrectie om uit de gevarenzone te raken.
5AL

Active Protection.
Systeem van preventieve beschermingsvoorzieningen bij een dreigende aanrijding. De gordels
worden automatisch strak aangetrokken, de ramen worden automatisch gesloten en de stoelen
worden automatisch in de meest veilige positie gezet.
Tevens wordt de auto automatisch afgeremd na de aanrijding.

NAVIGATIE
6U3

BMW Live Cockpit Professional.
- Volledig digitaal instrumentenpaneel (12,3 inch) die naar eigen inzicht in te delen is.
- Volledig digitaal centraal touch display (10,25 inch) met split screen functie. HD-resolutie (1.920
x 720 pixels).
- Adaptieve navigatie o.b.v. actuele verkeersinformatie.
- Driedimensionale kaartweergave vanuit diverse perspectieven en auto-zoom.
- Weergave van satellietbeelden, bebouwing en gedetailleerd straatzicht tot op een schaal van 10
m.
- Weergave van widgets zoals album cover en voertuig status.
- A utomatische ‘Over the Air’-kaartupdates tot viermaal per jaar voor de duur van drie jaar.
- BMW Operating system 7.0.
- B ediening naar voorkeur met iDrive Touch Controller, touch screen, Intelligente Voice Control of
(optioneel) Gesture Control.
- 1x USB aansluiting in armsteun met datatransmissie functie.
- Driedubbele tuner met RDS en TMC.
- H arde schijf met 32 GB geheugen voor de opslag van bijvoorbeeld muziek.
- 4G LTE connectiviteit voorziening.

CONNECTIVITEIT
6AF

Emergency Call.
Geavanceerde noodoproep (handmatig en automatisch)

6AE BMW TeleServices.
Bestaat o.a. uit automatische en handmatige melding van servicebehoefte, oproep voor
pechhulpdienst en Battery Guard.
6AK
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ConnectedDrive Services (BMW Online en BMW Apps).
Inclusief nieuws, weer, office, Local Search, Google Send-to-Car en BMW Apps. Inclusief 3 jaar
onbeperkt gebruik in Europa.

Standaarduitvoering

Optioneel

- Optie zonder meerprijs

BMW Connected Pack Professional II.
- Remote Services.
Inclusief op afstand bedienen van de auto, het naar de auto zenden van navigatie adressen en
weergave van de voertuiglocatie.
(BMW Connected app beschikbaar voor iPhone en Android). Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik.
- Remote View 3D met Surround View (alleen i.c.m. optie 5DN - Parking Assistant Plus).
Geeft op afstand toegang tot de camera's van de auto en een weergave van de omgeving op uw
smartphone.
Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Europa.
- Personal Assistant Service.
24/7 onbeperkt beschikking over een Personal Assistant via het BMW Callcenter. Deze kan u
assisteren bijvoorbeeld bij het vinden van een bestemming, planning van uw reis, openingstijden
van restaurants en zelfs het boeken van hotels.
Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Europa.
- Real Time Traffic Information.
Inclusief gedetailleerde verkeersinformatie voor de geplande route, aanbod van alternatieve
routes.
Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal,
Italië, Engeland, Ierland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Noorwegen, Polen en Tsjechië.
- Smartphone integratie.
Draadloos en comfortabel gebruik van uw smartphone in de auto via Apple CarPlay® en
Android Auto. Bediening van o.a. berichten, navigatie en entertainment via het iDrive systeem en
weergave op het Centraal Informatie Display.
- InCar Experiences.
Met de In-Car Experiences, waaronder de Caring Car- en Experience-programma's, zorgt uw
BMW ervoor dat u zich beter voelt.
Hij zorgt voor verkwikking als u moe bent of voor ontspanning na een stressvolle dag, en past
het interieur van uw auto optimaal op uw stemming aan. Fucties afhankelijk van optionele
uitrusting.
- On-street Parking Information.
Weergave van beschikbare parkeerplaatsen langs de weg (alleen beschikbaar in bepaalde
steden).
- Connected Navigation.
Pro-actieve voorstellen voor routes via het iDrive systeem en de BMW Connected app en
overname van bestemmingsinformatie uit andere apps zoals Google Maps. Voorstellen van
online berekende alternatieve routes en pro-actieve voorstellen voor parkeergelegenheden en
weergave van betaalmogelijkheden.

610

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

■

■

-

-

■

-

-

EUR
excl.
21% btw.

EUR
incl.
21% btw.

iX3 High Exec.

6C4

iX3 Exec.

CONNECTIVITEIT

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 parallelle
bluetoothverbinding voor de koppeling van twee smartphones en één audiospeler. Draadloze
oplaadmogelijkheid voor de BMW Display Key en bruikbaar voor smartphones die geschikt zijn
voor inductieladen. Inclusief LED-laadindicator en waarschuwingssignaal om te voorkomen dat de
smartphone wordt vergeten bij het uitstappen.

■

■

-

-

6WD WiFi hotspot.
Biedt voor maximaal 10 apparaten draadloos toegang tot het internet via de SIM-kaart van de
auto met een maximum snelheid van 100 Mbit/s. Voor deze dienst is een abonnement benodigd bij
een internetprovider.

■

■

-

-

INFOTAINMENT
654

DAB-tuner.
Inclusief een brede keuze aan additionele radiozenders. Ontvangst van digitale radio met
geluidskwaliteit vergelijkbaar met CD.

■

■

-

-

663

Radio Professional.
Inclusief 6 luidsprekers en 100 watt vermogen. Inclusief 7 programmeerbare voorkeuzetoetsen.

■

■

-

-

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

■

-

-

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

■

-

-

17

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

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

EUR
excl.
21% btw.

BMW TRANSPORTSYSTEMEN & BAGAGE

EUR
incl.
21% btw.

BMW ACCESSOIRES

BMW basisdrager.
Maximaal toelaatbaar gewicht: 100 kg.

236

195

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

677

560

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

858

709

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

100

83

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

100

83

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

115

95

BMW surfplankhouder.
Voor de BMW basisdrager.

80

67

vanaf
535

443

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

111

92

BMW Safety case.
Voor de Universele tablethouder voor Travel & Comfort System.

50

42

BMW Travel & Comfort System basisdrager.

22

19

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 excluisef montage.

431

357

BMW Wireless Charger (bekerhouder), incl. geïntegreerde Powerbank.
Geschikt voor mobiele telefoons met functie draadloos opladen. “Rugleuning” kan losgeklikt worden, waardoor dit
accessoire fungeert als powerbank.

162

134

Fietshouder Pro 2.0 voor op de trekhaak.
Voor 2 fietsen, uit te breiden naar maximaal 3 fietsen. Ook voor E-bikes geoptimaliseerd. Inklapbaar en eenvoudig
te monteren. Maximaal laadgewicht: 30 kg per fiets.

BMW COMMUNICATIE & INFORMATIE

19

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.

EUR
excl.
21% btw.

EUR
incl.
21% btw.

BMW COMMUNICATIE & INFORMATIE

118

98

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

16

13

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

26

22

BMW sneeuwkettingen Disc.
Voor de bandenmaten 245/50 R18, 145/45 R19.

430

355

BMW sneeuwkettingen Comfort.
Voor de bandenmaat 245/50 R19.

256

212

83

69

BMW opbergtas rugleuning.
Zwart/grijs met blauwe accenten.

104

86

BMW opbergtas voor achterin.
Zwart. Met schouderriem om buiten de auto te dragen en met twee geintergreerde flessenhouders.

139

115

BMW reisdeken.
Een deken van superfijne 100% merino lamswol.

170

140

BMW sleuteletui voor displaykey (SA3DS).

54

45

BMW sleuteletui.
In zwart, bruin of mocca.

34

29

BMW kledinghanger voor Travel & Comfort System.
Alleen in combinatie met Travel & Comfort basisdrager.

63

52

BMW opklaptafel.
Alleen in combinatie met Travel & Comfort basisdrager.

96

79

BMW universele haak.
Alleen in combinatie met Travel & Comfort basisdrager.

27

22

BMW Travel & Comfort System basisdrager.

22

22

147

122

BMW EXTERIEUR

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

BMW INTERIEUR

BMW allweather automatten, zwart.
Set automatten.

20

EUR
excl.
21% btw.

EUR
incl.
21% btw.

BMW INTERIEUR
BMW allweather bagageruimtemat, zwart.

151

125

BMW EHBO-set.
Met zwarte tas.

29

24

BMW Poederblusser.
Poederblusser 1 kg. Inclusief montagedelen voor bevestiging aan de voorpassagierstoel.

vanaf
91

75

BMW Startkabels.
Met veiligheidsschakeling. In originele BMW tas.

vanaf
76

63

29

24

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 € 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 opspsoringssyteem. Kan zelfstandig of ter
aanvulling/ondersteuning van voertuigvolgsysteem (V VS+) worden toegepast. Prijs inclusief montage.
Exclusief abonnementskosten vanaf € 7,95 ex. BTW per maand. SCM gecertificeerd.

450

372

13

11

9

8

BMW express was. 500 ml.

14

12

BMW hardwas met nanotechnologie. Inclusief 3 poetsdoeken. 500 ml.

22

19

8

7

BMW LED-looplamp.
Oplaadbaar in 12-V boordstopcontact.

BEVEILIGINGSSYSTEMEN EN RITTENREGISTRATIE

BMW CAR CARE
BMW autopolish. 500 ml.
BMW autoshampoo. 1000 ml.

BMW interieurreiniger. 250 ml.
BMW ruitenreiniger. 500 ml.

8

7

BMW insectenverwijderaar. 500 ml.

11

9

BMW velgenreiniger. 500 ml.

18

15

BMW velgenborstels. Set met drie opzetborstels.

33

28

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

24

20

11

9

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

48

40

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

53

44

BMW Alcantara- en bekledingreiniger.
300 ml.

21

BMW CONNECTED DRIVE

De unieke link tussen bestuurder, auto en de rest van
de wereld. BMW ConnectedDrive staat voor innovatieve
technologieën die uw rijplezier aanzienlijk kunnen
verhogen. BMW ConnectedDrive biedt verschillende
diensten en rij-assistentiesystemen gericht op gemak,
infotainment en veiligheid.

Connected Pack Professional.
- Remote Services
Met Remote Services bedient u verschillende functies van uw BMW op afstand.
Verbonden met de BMW Connected app (voor iOS of Android) sluit u bijvoorbeeld
op afstand de auto af of ontgrendeld u deze. U stuurt berichten en bestemming
rechtstreeks naar uw auto en in combinatie met standverwarming verwarmt u de auto
op afstand voor.
- Personal Assistant Service
Persoonlijke ondersteuning in de auto via het BMW call center. De Personal Assistant
staat het hele jaar, 24/7 voor u klaar om vragen te beantwoorden en locaties op te
zoeken. De assistent zoekt de dichtstbijzijnde apotheek of bloemenwinkel, zoekt
vluchttijden op en heeft informatie over de beste hotels en restaurants.
De locatiegegevens inclusief adres en telefoonnummer worden rechtstreeks naar
uw auto gestuurd.

- Real Time Traffic Information
Verkeersinformatie op snelwegen, autowegen en doorgaande wegen in steden in real time. De exacte
situatie op uw route wordt weergegeven en indien beschikbaar worden alternatieve routes voorgesteld.
Inclusief gevarenmeldingen over bijvoorbeeld ongevallen, pechgevallen of weersomstandigheden.
En middels On-Street Parking Information wordt u in verschillende grote steden gewezen op de
waarschijnlijkheid van vrije parkeerplaatsen langs de straat.
- Smartphone Integratie
Met Smartphone Integratie bedient u (draadloos) verschillende functies en inhoud van uw smartphone via
het iDrive systeem, zoals muziek, berichten, telefonie, geselecteerde 3rd Party apps en navigatie.
Beschikt uw BMW over een Head-Up Display, dan wordt informatie ook daarin weergegeven. Zowel
Apple CarPlay als Android Auto worden ondersteund. De werking en het aantal functies is afhankelijk van
de gebruikte iPhone of Android telefoon en geïnstalleerde software.
- eDrive Services
Diensten die u ondersteunen om het meeste uit elektrisch rijden te halen. Geïntegreerd in het iDrive
systeem en te bedienen via de BMW Connected app en via de BMW ConnectedDrive portal zijn onder
andere de weergave van laadstations, actieradius, laadstatus en timer, en het pre-conditioneren van het
accupakket.
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BMW Teleservices

Emergency Call

- In-Car Experience
Bediening van de interieurambiance met een enkele opdracht. Ervaring afhankelijk van
uitrusting van de auto, bijvoorbeeld ambient verlichting, stoelverwarming, panoramadak en
massagefunctie.
-Connected Navigation (alleen i.c.m. 6C4)
Pro-actieve voorstellen voor routes via het iDrive systeem en de BMW Connected app en
overname van bestemmingsinformatie uit andere apps zoals Google Maps. Voorstellen van
online berekende alternatieve routes en pro-actieve voorstellen voor parkeergelegenheden
en weergave van betaalmogelijkheden.
-Connected Music trial
Onbeperkt muziek luisteren via een van de beschikbare muziekproviders. Geïntegreerd in
het iDrive systeem voor eenvoudige, veilige bediening. Na 3 maanden kosteloos proberen
is de service in de BMW ConnectedDrive Store te verlengen.

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