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Highlights
• Design exterieur en interieur
• Opladen
• Connectiviteit en infotainment
• Bestuurdersassistentiesystemen
• i meets M

Modellen
• Standaarduitvoering
• Model M Sport
• BMW i4 M50

Uitrustingsmogelijkheden

Technische gegevens

PRIKKELEND
EMOTIONEEL.
Aantrekkingskracht is niet te verklaren.
Soms is een kleine aanraking al voldoende. Een enkele blik.
Iets treft ons, kruipt onder onze huid en laat ons niet meer los.
De aantrekkingskracht wordt fascinatie. Fascinatie wordt
geestdrift. Geestdrift wordt euforie.
Aantrekkingskracht is niet te verklaren.
U kunt het zelf ervaren: in de nieuwe BMW i4.

Carrosseriekleuren
Bekledingen en interieurlijsten
Wielen en banden

Bezoek onze online showroom op bmw.nl/i4 voor uitgebreide
informatie. Bekijk de uitrustingen en opties en stel uw BMW i4
samen: kies kleuren en wielen en bekijk hem in 360 graden
perspectief. U kunt natuurlijk ook uw BMW dealer raadplegen, hij
is u graag van dienst en organiseert met plezier een proefrit voor u.

Het afgebeelde model op de cover:
BMW i4 eDrive40
19 inch aerodynamische wielen 855 Bicolor (achter breder), carrosseriekleur Mineralweiß metallic, sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier, bekleding in
leder Vernasca Oyster met decoratief stiksel Schwarz, interieurlijsten in Edelhoutuitvoering Eiche Maser met open structuur en accentlijsten in Perlglanz chroom.
In de teksten worden de Nederlandse uitvoeringen beschreven. De afgebeelde uitvoeringen bevatten voor een deel opties die niet tot de standaarduitrusting
behoren. In andere lidstaten van de Europese Unie zijn, op grond van onder meer wettelijke bepalingen, afwijkingen mogelijk van de hier beschreven
uitvoeringen en uitrustingen, in standaard- en/of optionele specificaties. Sommige uitvoeringen kunnen achteraf niet in dezelfde mate als andere uitvoeringen
worden aangepast of worden voorzien van accessoires. Raadpleeg altijd uw BMW dealer of BMW Erkend Service Partner over de aangeboden
uitvoeringsconfiguraties en de aanpassings- en uitbreidingsmogelijkheden daarvan. Wijzigingen in constructie en/of uitrusting en/of mogelijkheden, alsmede
(druk)fouten, voorbehouden. Stand: november 2021.

INHOUD

MEER WETEN
OVER DE BMW i4?

EMOTIE, ELEKTRISCH
GEÏNTERPRETEERD.
De nieuwe BMW i4 laat zijn innovatieve karakter
met sportieve uitbundigheid zien. Zijn voorwaarts
gerichte exterieurdesign combineert atletische
schoonheid met een heldere vormtaal en vooruit-

strevende precisie. In het interieur ontstaat door
de unieke focus op het essentiële een luxueuze
ambiance die van elke rit opnieuw een onvergetelijke gebeurtenis maakt.

EEN VERSCHIJNING DIE
D E H A R T S L A G V E R S N E LT :
DE VOORZIJDE.
Royale, afgesloten vlakken in carrosseriekleur en verfijnde
lijnen kenmerken de voorzijde van de nieuwe BMW i4.
Een zwart paneel in de voorbumper en verticale openingen
op de hoeken accentueren vanuit dit perspectief het
functionele en moderne karakter. De absolute highlight
is de nagenoeg gesloten nieuwe interpretatie van de
BMW nierengrille, met zijn hoogwaardige en markante
patroon: zo ziet vooruitgang eruit als je altijd nog een
stap voor bent.

Een symbool van intelligentie en aerodynamica:
de blauw omrande nierengrille en de blauwe ring rond
het BMW logo wijzen al in het design op de innovatieve
technologie van de BMW i4.
De smalle, markant gevormde koplampen laten de
BMW i4 gefocust vooruit blikken. Blauwe accenten en
verfijnde details geven de smal gevormde koplampen
extra emotionele lading – in dit geval voor het geïntegreerde
BMW Laserlight.

De beschikbaarheid van sommige uitrustingen en functies is afhankelijk van de gekozen
motorvariant of optionele uitrustingen en kan verschillen per land. Gedetailleerde

informatie over looptijden, standaarduitrusting en optionele uitrusting vindt u in de
BMW Configurator op www.bmw.nl, in de officiële prijslijst en bij uw BMW dealer.

OPWINDEND PROGRESSIEF:
H E T Z I J A A N Z I C H T.
De grote wielbasis, vloeiende daklijn en korte overhangen
bepalen de dynamische uitstraling in het zijaanzicht.
Royale, vloeiend gevormde oppervlakken met scherpe
karakterlijnen scheppen een moderne, technische
totaalindruk, die tegelijkertijd de elegantie van een echte
BMW Gran Coupé uitstraalt. Geen twijfel: hier heeft u de
zekerheid dat u altijd moeiteloos voorop rijdt.

De blauwe accenten op de Air Breathers en de
dorpelverbreders benadrukken niet alleen de moderne
en aerodynamisch geoptimaliseerde vormen van de
nieuwe BMW i4, ze verwijzen ook naar de in de bodem
van de auto geïntegreerde accutechnologie.

B L I K V A N G E R O P H E T E E R S T E G E Z I C H T:
DE ACHTERZIJDE.
Het achteraanzicht laat duidelijk zien hoe een
compromisloos heldere vormtaal het totaalbeeld op een
unieke manier afrondt. Scherpe verticale lijnen kenmerken
de achterzijde van de nieuwe BMW i4. Daartussen vormen
de verzonken vlakken een markant atletisch aanzien. Ze
versterken vanuit dit perspectief de sportieve, brede
uitstraling.

De nieuwe BMW i4 oogt breed en stabiel. Die zelfverzekerde uitstraling wordt versterkt door de tweekleurige
achterbumper, waarvan het onderste deel net als
de dorpels in zwart is uitgevoerd. Met zijn horizontaal
geplaatste smalle achterlichten en de grote bagageklep
maakt de BMW i4 een brede indruk waarmee hij direct
de aandacht op zich vestigt.

De achterlichten in LED techniek zijn via een smalle
band visueel met elkaar verbonden en benadrukken
daardoor de breedte van de carrosserie en de grote
spoorbreedte van de BMW i4. De karakteristieke L-vorm
van het grote LED lichtelement versterkt de herkenbaarheid
van de toch al karakteristieke achterzijde.

De beschikbaarheid van sommige uitrustingen en functies is afhankelijk van de gekozen
motorvariant of optionele uitrustingen en kan verschillen per land. Gedetailleerde

informatie over looptijden, standaarduitrusting en optionele uitrusting vindt u in de
BMW Configurator op www.bmw.nl, in de officiële prijslijst en bij uw BMW dealer.

Het BMW Curved Display maakt het interieur
hoogwaardig en modern. Het is een gebogen
combinatie van het 12,3 inch instrumentenpaneel
en het 14,9 inch Central Information Display.
Het is een nieuwe en bijzonder intuïtieve
interpretatie van de op de bestuurder gerichte
cockpit van BMW. Bijna alle functies zijn in het
BMW Curved Display geïntegreerd – zelfs de
bediening van de airconditioning gaat met
aanraking. Fysieke schakelaars komen in het
interieur van de BMW i4 alleen voor waar ze
werkelijk zinvol zijn.

RUIMTE VOOR EMOTIE:
HET INTERIEUR.
Open, luxueus en op een fascinerende manier gericht
op de behoeften van de bestuurder en alle inzittenden.
Het interieur van de nieuwe BMW i4 laat u de nieuwste
vorm van modern rijden ervaren. Het samenspel van
hoogwaardige materialen, een multimodaal en intuïtief

bedieningsconcept en een sportieve zitpositie met
gescheiden ruimten voor bestuurder en voorpassagier
roept een sfeer op die op korte ritten even plezierig is
als tijdens lange reizen.

De beschikbaarheid van sommige uitrustingen en functies is afhankelijk van de gekozen
motorvariant of optionele uitrustingen en kan verschillen per land. Gedetailleerde

informatie over looptijden, standaarduitrusting en optionele uitrusting vindt u in de
BMW Configurator op www.bmw.nl, in de officiële prijslijst en bij uw BMW dealer.

De beste plaatsen op de eerste rang: het
gevoel dat de sportstoelen in leder Vernasca
u omsluiten, wordt door een bijzonder
hoogwaardig decoratief stiksel nog eens
op bijzonder verfijnde wijze geïntensiveerd.

Hightech ontmoet
feelgood-sfeer : in de
nieuwe BMW i4 toont
de modernste techniek
zijn emotionele kant.

Ook achterin volop comfort: drie medereizigers kunnen in de nieuwe BMW i4 genieten
van een exclusieve rijbeleving met royale
ruimte voor hoofd en benen in een uitnodigend en bijzonder licht interieur.

De grote bagageklep van de nieuwe
BMW i4 maakt het in- en uitladen van de
470 liter grote bagageruimte bijzonder
gemakkelijk. Bovendien biedt de functionele
achterbank met neerklapbare rugleuning
optimale flexibiliteit en maximale
bagageruimte.
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EENVOUDIG OVERAL OPLADEN – MET DE
BMW CHARGING CARD EN DE LAADKABEL
VOOR OPENBARE LAADPUNTEN.
Lange ritten met de BMW i4 zijn ook een
genoegen – want u heeft alles voor het opladen
aan een openbaar laadstation bij u in de auto.
Met de BMW Charging Card kunt u in binnen- en
buitenland rekenen op een uitgebreid laadnetwerk –
inclusief snellaadstations voor ultrasnel opladen
van de accu. Voor het opladen aan een openbaar
laadpunt kunt u in Europa profiteren van bijzonder
aantrekkelijke en per land geoptimaliseerde
tarieven, exclusief voor BMW rijders. Het eerste jaar
dat u met uw nieuw gekochte BMW rijdt, zelfs
zonder basistarief.
Met de standaard meegeleverde vijf meter lange
publieke laadkabel (Mode 3) met wisselstroom
(AC) koppelt u uw nieuwe BMW i4 eenvoudig en
veilig aan een AC-laadpunt van het BMW Charging
netwerk. En kunt u direct de accu opladen.

SNELLER LADEN. VERDER RIJDEN.
MEER BELEVEN.
BMW Charging is onze allround ontzorgende
oplossing voor het opladen van uw BMW. Met de
producten en diensten van BMW Charging kunt u
gebruikmaken van talrijke op maat gesneden
aanbiedingen voor thuis en onderweg opladen. Tot
de standaarduitrusting behoren ook een publieke
laadkabel (Mode 3) en de BMW Charging Card.
Daarmee heeft u toegang tot een netwerk
met wereldwijd meer dan 275.000 laadpunten in
steden, op parkeerplaatsen en langs belangrijke

verkeersaders – inclusief snelladers voor extra snel
opladen van uw accu. Geheel naar uw wensen en
behoeften kunt u nog aanvullende op maat
gesneden laadoplossingen van BMW Charging
kiezen, zoals Wallboxen om thuis te laden. Ons
aanbod is compleet, of het nu om laad-hardware
gaat of om digitale diensten of service en
onderhoud. Daartoe behoort ook installatie door
onze partner Eneco eMobility voor uw BMW Wallbox.
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COMFORT KENT GEEN GRENZEN.
Breid uw laaduitrusting uit met op maat gesneden
oplossingen van BMW Charging. Bijvoorbeeld met
een Wallbox, die onze partner Eneco eMobility
professioneel voor u installeert en inricht, zodat u

BMW WALLBOX ESSENTIAL VOOR SNEL
EN GEMAKKELIJK THUIS OPLADEN.
Met een BMW Wallbox Essential1 kunt u
uw BMW i4 veilig, snel en gemakkelijk
opladen met tot 22 kW. Behalve

thuis de accu van uw BMW gemakkelijker oplaadt.
Met BMW Charging heeft u keuze uit talrijke
mogelijkheden die bij moderne mobiliteit passen.

ruimtebesparende, compacte afmetingen
in BMW design biedt de BMW Wallbox
Essential ook een comfortabel
kabelmanagement en statusweergave.
Dankzij de geïntegreerde aardlekdetectie

Onderweg heeft u toegang tot het steeds groeiende openbare laadnetwerk van BMW Charging, met daarbij
een wijd vertakt netwerk van bijvoorbeeld snellaadstations langs de snelwegen in geheel Europa. Deze
laadpunten zijn met behulp van het navigatiesysteem in de auto en via de app eenvoudig te vinden – u
hoeft slechts het juiste filter te bepalen. Ultrasnel opladen met gelijkstroom (DC) aan een snellaadstation
is daarmee mogelijk; de accu van een nieuwe BMW i4 is met een laadvermogen van maximaal 210 kW al
binnen 40 minuten op te laden van 10 naar 80%.

en een service-app is een eenvoudige en
voordelige installatie mogelijk – deze
service voor de BMW Wallbox Essential
kunt u gelijk bestellen.

ENECO WALLBOX.
Nog slimmer thuis laden: behalve een laadvermogen van 22 kW biedt
de Eneco Wallbox ook uitgebreide connectiviteit en mogelijkheden
voor intelligent laden. Bijvoorbeeld het online aansturen en het bijhouden
van de laadhistorie. voor de verrekening van zakelijk gereden kilometers.

1

De BMW Wallbox Essential en de Eneco Wallbox zijn beschikbaar via Eneco eMobility.
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VOORUITGANG DIE
U V E R B I N D T.
Laat alles achter u – maar blijf verbonden met alles dat er toe doet. In de nieuwe BMW i4
zorgt het grote aantal connectiviteits- en infotainmentfuncties ervoor dat u tijdens elke rit
in het centrum van alle gebeurtenissen bent – waarheen de rit ook voert.
Realtime navigatie, bellen, berichten
verzenden en ontvangen, naar uw
favoriete muziek luisteren, spraakherkenning met Siri en meer: dankzij
Smartphone Integratie met Apple
CarPlay en Android Auto staan u talrijke functies van uw iPhone gemakkelijk
en direct in de auto tot uw beschikking,
groot weergegeven via het Head-Up
Display1 van de nieuwe BMW i4. Zo
kunt u functies comfortabel en zonder
handmatige invoer bedienen, direct via
Siri met gesproken opdrachten.

Met BMW iDrive is er een nog comfortabelere en
innovatievere bandbreedte aan mogelijkheden om de
nieuwe BMW i4 te bedienen. In samenspel met het grote
BMW Curved Display zorgt het ervoor dat elk stukje
informatie op een nauwkeurige en optimale manier

1

De weergaven van het BMW Head-Up Display zijn met gepolariseerde zonnebrillen
beperkt zichtbaar. De weergegeven informatie is afhankelijk van de uitrusting van uw
BMW. Voor bepaalde weergaven is de aanschaf van andere optionele uitrustingen
vereist.

beschikbaar is. Daaraan draagt ook het BMW Operating
System 82 bij, dat dankzij de moderne, vooruitstrevende
gebruikersinterface volledig intuïtief is te bedienen,
door aanraking, met de iDrive Touch Controller en met
gesproken opdrachten.

2

Functies waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zijn alleen beschikbaar in
combinatie met een BMW ID. In het gastprofiel kunt u deze functies vanwege
gegevensbescherming niet gebruiken. Meer informatie over gegevensbescherming is
te vinden in de omschrijving hierover van ConnectedDrive.
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T E C H N O LO G I E D I E O P T I M A A L
VOLDOET AAN UW BEHOEFTEN.
De nieuwe BMW i4 is u altijd van dienst en helpt u ook bij lastige verkeerssituaties. Een
intelligente combinatie van sensoren, assistentiesystemen en veiligheidstechnologieën
zorgt ervoor dat u zich bij elke rit perfect voelt en dat u elke situatie soeverein de baas bent.

Zo wordt zelfs een saaie dagelijkse routine een genoegen:
Talrijke camera’s verbeteren het overzicht en maken
manoeuvreren en parkeren met de BMW i4 gemakkelijk.
Als u dat wilt, kan Parking Assistant Plus2 zelfs zelfstandig
voor u in- en uitparkeren – want in de nieuwe BMW i4 is
alles erop gericht om elke rit van begin tot einde tot een
onvergetelijke ervaring te maken.

De Driving Assistant Professional1 staat u altijd terzijde als een slimme reisgenoot.
Hij bereidt een wisseling van rijstrook voor, neemt in langzaam rijdend verkeer de
besturing over en vormt automatisch een rijstrook voor hulpdiensten. Zo kunt u zich
als bestuurder volledig concentreren op hetgeen u in de nieuwe BMW i4 het meeste
rijplezier biedt: het unieke gevoel van elektrisch rijden.

1
2

De werking van het systeem kan in het donker, bij mist en bij sterk tegenlicht beperkt zijn.
De bestuurder is ervoor verantwoordelijk dat er conform de Nederlandse Wegenverkeerswet altijd toezicht is op het zelfstandig inparkeren.
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PURE ADRENALINE
ONTMOET OPWINDENDE
VOORUITGANG.
Een nieuw tijdperk breekt aan: met de BMW i4 M50 brengt BMW M voor het eerst een
auto op de markt die het atletische design, een krachtige aandrijflijn en de verfijnde,
kenmerkende M rijeigenschappen transformeert naar een innovatief model van BMW i.

De nieuwe BMW i4 M50 intensiveert het overweldigende gevoel
van ultiem rijplezier met zijn sportieve, exclusieve interieur: zijn
sportstoelen met M specifieke bekleding maken het gevoel om
iedereen te passeren en vooraan te rijden nóg opwindender. Het
expressieve met leder beklede M Sportstuurwiel met stiksel in
M kleuren geeft u maximale controle. Zelfs in de details is het
voortdurende streven naar dynamiek zichtbaar – bijvoorbeeld als
al bij het instappen de exclusieve M interieurlijsten de voorpret
op het vertrek doen oplaaien.
Dynamiek tot in de kern: de M Sportstoelen met kuipvorm
bieden optimale zijdelingse steun en benadrukken net als de
M interieurlijsten Carbon Fibre en de M veiligheidsgordels
met stiksel in M kleuren het sportieve karakter van het interieur.
Het M Carbon exterieurpakket benadrukt het dynamische
uiterlijk van de nieuwe BMW i4 M50 met van koolstofvezel
gemaakte componenten, zoals de spijlen in de Air Curtains, de
bumperpanelen, de buitenspiegelkappen en de achterspoiler.
Zelfs als ze niet branden, trekken de M koplampen Shadow Line
de aandacht naar de innovatieve techniek. De opvallende
BMW Individual Frozen carrosseriekleuren en de speciaal voor
dit model ontwikkelde 19 en 20 inch lichtmetalen M wielen
versterken de uitstraling nog eens extra.

Een M logo in de nierengrille en de blauwe ring van BMW i
rond het BMW logo markeren het beste van twee werelden.
Behalve de talrijke M specifieke designdetails zijn ook de
gesloten BMW nierengrille met het markante patroon, de
M achterspoiler en de opvallende, aerodynamisch geoptimaliseerde diffusorelementen optisch al een voorbode van
de zeer dynamische rijbeleving die er in deze vorm nog
niet was.

Zijn pure drang om te presteren toont de BMW i4 M50
ook in zijn krachtig en atletisch vormgegeven exterieur.
Talrijke M specifieke elementen, zoals het M aerodynamicapakket, lichtmetalen M wielen, een M logo in de BMW
nierengrille en op de zijschermen voor, M buitenspiegels
en designelementen in de M signatuurkleur Cerium Grey
accentueren op indrukwekkende wijze de symbiose van de
krachtige aandrijving en de dynamische atleet.
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In de Sport-Boost modus leveren de twee BMW M eDrive motoren tot wel
400 kW (544 pk) en versnelt de nieuwe BMW i4 M50 moeiteloos en ononderbroken
in slechts 3,9 seconden1 vanuit stilstand naar 100 km/h – waarden die het
compromisloos sportieve karakter van de BMW indrukwekkend voelbaar maken.

Twee krachtige M eDrive elektromotoren leveren hun power precies daar waar die
nodig is: direct aan de assen. Deze elektrische vierwielaandrijving garandeert
door onder meer de ARB technologie (doorslipregeling in het motormanagement
geïntegreerd) maximale tractie, waarbij de meeste aandrijfkracht naar de
achterwielen gaat voor sportieve rijdynamiek. De rijervaring wordt versterkt door
een innemende M Sound, die de nieuwe BMW i4 M50 op een akoestisch
innovatieve manier laat beleven.

Elke M staat voor een kenmerkende rijbeleving. De nieuwe BMW i4 M50 neemt
ook hier weer onbetwist de koppositie in. Met het Adaptieve M Onderstel, de
Variable Sport Steering, de M Sportremmen en de M specifieke afstemming heeft
hij een precies en dynamisch weggedrag – en dankzij het extra lage zwaartepunt
ook een bijzonder sportieve wegligging.

ABSOLUTE DYNAMIEK.
ELEKTRISCH GEÏNTERPRETEERD.
Wat voelt u als u in de nieuwe BMW i4 M50 rijdt? Pure extase – de unieke, M specifieke rijbeleving.
Ook als puur elektrische auto verenigt een M model dynamische topprestaties en een adrenaline
verhogend rijgedrag met absolute gebruiksvriendelijkheid.

1

De weergegeven waarden zijn voorlopige, nog niet officieel vastgestelde waarden.
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STANDAARDUITVOERING.

MODEL M SPORT.

Het met leder beklede zwarte sportstuurwiel met vier spaken is voorzien
van een sierelement in Perlglanz chroom. Dankzij de dikke stuurwielrand en
extra profilering voor de duimen ligt het bijzonder prettig in de handen.

De sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier bieden optimale
ondersteuning dankzij de hogere zijwangen en de handmatig instelbare
bovenbeensteun. Bovendien zijn de zitlengte en zithoogte handmatig
in te stellen.

Het met leder beklede multifunctionele M Sportstuurwiel met M embleem
en geïntegreerde bestuurdersairbag is uitgevoerd in 3-spaak styling. Met een
dikkere stuurwielrand, die bekleed is met leder Walknappa Schwarz
met zwart stiksel, en extra profilering voor de duimen ervaart u een sportiefdirect stuurgevoel.

De sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier bieden optimale
ondersteuning dankzij de hogere zijwangen en de handmatig instelbare
bovenbeensteun. Bovendien zijn de zitlengte en zithoogte handmatig
in te stellen.

DE EXTERIEURUITRUSTING OMVAT STANDAARD ONDER MEER:
• LED koplampen
• achterlichten in LED techniek
• standaardonderstel
• 17 inch lichtmetalen BMW wielen in V-spaak styling 851

DE INTERIEURUITRUSTING OMVAT STANDAARD ONDER MEER:
• BMW Live Cockpit Plus
• met leder bekleed sportstuurwiel
• automatische airconditioning
• audiosysteem Stereo
• Steptronic transmissie
• sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier
• bekleding in Stof/Sensatec combinatie Schwarz
• interieurlijsten Schwarz hoogglans
• velours vloermatten

DE EXTERIEURUITRUSTING VAN MODEL M SPORT:
• M Aerodynamicapakket met specifieke voorbumper, dorpelverbreders
en achterbumper in carrosseriekleur met meerdelige diffusorinzet in
Dark Shadow metallic en hoogglans zwart
• 18 inch aerodynamische M wielen 858 M Bicolor Midnight Grey,
achter breder
• M hoogglans Shadow Line, als alternatief BMW Individual Exterior Line
zijdeglans aluminium
• M embleem op de flanken
• daksierlijsten in carrosseriekleur

DE INTERIEURUITRUSTING VAN MODEL M SPORT:
• M instaplijsten voor
• M voetsteun en M pedaalset
• bekleding in Alcantara/Sensatec-combinatie Schwarz met perforatie,
M applicatie en accent/contraststiksel in Blau
• met leder bekleed M Sportstuurwiel
• autosleutel met exclusief M kenmerk
• M hemelbekleding Anthrazit
• M interieurlijsten in Aluminium Rhombicle Anthrazit

De beschikbaarheid van sommige uitrustingen en functies is afhankelijk van de gekozen
motorvariant of optionele uitrustingen en kan verschillen per land. Gedetailleerde
informatie over looptijden, standaarduitrusting en optionele uitrusting vindt u in de
BMW Configurator op www.bmw.nl, in de officiële prijslijst en bij uw BMW dealer.

De beschikbaarheid van sommige uitrustingen en functies is afhankelijk van de gekozen
motorvariant of optionele uitrustingen en kan verschillen per land. Gedetailleerde
informatie over looptijden, standaarduitrusting en optionele uitrusting vindt u in de
BMW Configurator op www.bmw.nl, in de officiële prijslijst en bij uw BMW dealer.

i4 M50.

UITRUSTINGSMOGELIJKHEDEN.

Het adaptieve BMW Laserlight schijnt in de laser-grootlichtmodus met
tot wel 550 meter bijna dubbel zo ver als conventionele koplampen. Door
het betere zicht in het donker neemt de veiligheid aanzienlijk toe. Blauwe
accenten en het opschrift ‘BMW Laser’ in de koplampunits verwijzen
naar de innovatieve koplamptechnologie en onderstrepen bovendien het
sportieve karakter van de BMW.

Het eendelige Widescreen Display combineert een geoptimaliseerde,
intuïtieve bediening met een weergaveconcept bestaande uit een 12,3 inch
instrumentenpaneel en een 14,9 inch Touch Control Display. Dat laatste is
comfortabel via aanraking te bedienen. De gebogen vormgeving van het
Widescreen Display, dat lijkt te zweven, zorgt voor een verfijnde uitstraling.

De uitrusting BMW Live Cockpit Professional omvat een frameloos
BMW Curved Display, dat een 12,3 inch instrumentenpaneel en een
14,9 inch Touch Control Display combineert. Aanvullend projecteert het
BMW Head-Up Display1 relevante informatie op de voorruit.

Personal Assistant Service, Remote Services, Smartphone Integratie2
met Apple CarPlay en Android Auto, In-Car Experiences, Connected Music
of toch BMW Maps met Connected Navigation en Connected Parking?
Neem alles tegelijk! Met het BMW Connected Pack Professional krijgt u
deze services van BMW ConnectedDrive in één pakket.
Zou het niet geweldig zijn als uw BMW ook uw persoonlijke auto-expert is?
Via de BMW Intelligent Personal Assistant communiceert u met uw BMW.
Met natuurlijke spraakcommando‘s kunt u talrijke autofuncties bedienen.
Bovendien kan hij u alles uitleggen over de auto en helpt hij u om uw BMW
beter te leren kennen.

Lichtmetalen M wielen in Dubbelspaak styling 861 M (achter breder),
uitgevoerd in Bicolor Jet Black uni, gepolijst, voor 8,5 J x 19 inch met
bandenmaat 245/40 R 19, achter 9 J x 19 inch met bandenmaat 255/40 R 19.1

DE EXTERIEURUITRUSTING VAN DE i4 M50:
• M achterspoiler
• M hoogglans Shadow Line
• 18 inch aerodynamische M wielen 858 M Bicolor (achter breder)
• SPORT BOOST
• Adaptief M Onderstel
• Variable Sport Steering
• M Sportremsysteem

De M Sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier bieden optimale
ondersteuning dankzij de hogere zijwangen en de handmatig instelbare
bovenbeensteun. Bovendien zijn de zitlengte, zithoogte en de breedte
van de rugleuning handmatig in te stellen.1

DE INTERIEURUITRUSTING VAN DE i4 M50:
• Alcantara/Sensatec combinatie Schwarz, contrasterend stiksel Blau
• M interieurlijsten in Aluminium Rhombicle Anthrazit
• M hemelbekleding Anthrazit
• BMW IconicSounds Electric
• Met leder bekleed M Sportstuurwiel

De uitrusting Driving Assistant Professional3 biedt optimaal comfort en
maximale veiligheid in kritieke of monotone verkeerssituaties. Naast de
functionaliteiten van de uitrusting Safety Pack omvat de Driving Assistant
Professional onder meer ook de Steering & Lane Control Assistant
met uitgebreide functieomvang en Side Collision Warning met actieve
bescherming tegen zijdelingse aanrijdingen.

De uitrusting Parking Assistant Plus 4 maakt het eenvoudiger om de
BMW te parkeren en te manoeuvreren. Het pakket omvat onder meer het
systeem Surround View met Top View en Panorama View, de Remote 3D
View, een zijdelingse parkeerhulp, de noodremfunctie Active Park Distance
Control, de functie Parking Assistant met geleiding in parkeervakken in lengteen dwarsrichting, alsmede de functie Reversing Assistant (achteruitrijhulp).

Met Remote 3D View kunt u via uw smartphone op afstand de omgeving
van uw geparkeerde BMW bekijken. De functie is oproepbaar via de
My BMW App. Hiermee is het ook mogelijk om de 3D opnames op de
smartphone op te slaan.

U wilt in uw BMW de functies van uw smartphone niet missen en hem
bedienen zoals u gewend bent? Met de Smartphone Integratie ondersteunt
uw BMW Apple CarPlay en Android Auto via een draadloze verbinding.
Daardoor kunt u via het Touch Control Display van de BMW comfortabel
gebruikmaken van de functies en apps op uw telefoon.

De Variable Sport Steering inclusief Servotronic zorgt voor een
direct en dynamisch rijgedrag met minder stuurbewegingen en minder
krachtsinspanning. Dit systeem reageert met een variabele stuuroverbrenging
op de stuurwieluitslag. Dit verbetert de handling bij een sportieve rijstijl en
reduceert de benodigde stuurbewegingen bij inparkeren en afslaan. De
Servotronic zorgt voor een sterkere stuurbekrachtiging bij lage snelheden,
waardoor bijvoorbeeld parkeren minder inspanning kost.

De weergaven van het BMW Head-Up Display zijn met gepolariseerde zonnebrillen
beperkt zichtbaar. De weergegeven informatie is afhankelijk van de uitrusting van uw
BMW. Voor bepaalde weergaven is de aanschaf van andere optionele uitrustingen vereist.
2
Smartphone Integratie is permanent in uw BMW beschikbaar. U kunt afhankelijk van
het model smartphone beschikken over zowel Apple CarPlay (afhankelijk van het iOS
besturingssysteem), als over Android Auto (vanaf Android 10 in combinatie met een
Google of Samsung smartphone of vanaf Android 11 in combinatie met alle merken
smartphones). De beschikbaarheid van Apple CarPlay c.q. Android Auto kan niet permanent worden gegarandeerd vanwege mogelijke toekomstige technische ontwikkelingen (bijv. smartphones). CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc.
Android Auto is een handelsmerk van Google LLC.
1

De beschikbaarheid van sommige uitrustingen en functies is afhankelijk van de gekozen
motorvariant of optionele uitrustingen en kan verschillen per land. Gedetailleerde
informatie over looptijden, standaarduitrusting en optionele uitrusting vindt u in de
BMW Configurator op www.bmw.nl, in de officiële prijslijst en bij uw BMW dealer.

1

Optioneel leverbaar.

De werking van het systeem kan in het donker, bij mist en bij sterk tegenlicht
beperkt zijn.
De bestuurder is ervoor verantwoordelijk dat er conform de Nederlandse Wegenverkeerswet altijd toezicht is op het zelfstandig inparkeren.
De beschikbaarheid van sommige uitrustingen en functies is afhankelijk van de gekozen
motorvariant of optionele uitrustingen en kan verschillen per land. Gedetailleerde
informatie over looptijden, standaarduitrusting en optionele uitrusting vindt u in de
BMW Configurator op www.bmw.nl, in de officiële prijslijst en bij uw BMW dealer.

3

4

UITRUSTINGSMOGELIJKHEDEN.
BMW M MODELLEN.

CARROSSERIEKLEUREN.

Uni 668 Schwarz

Uni 300 Alpinweiß

Metallic A96 Mineralweiß

Metallic 475 Saphirschwarz

Metallic C4W
Skyscraper Grau

BMW INDIVIDUAL

Met het M Sport Plus Pack biedt het M Sportremsysteem grotere remschijven voor de voorwielen. Het pakket is er uitsluitend in combinatie met de 19 inch
lichtmetalen M wielen in Dubbelspaak styling 859 M met sportbanden of de exclusieve 20 inch lichtmetalen M wielen in Dubbelspaak styling 868 M met
sportbanden, die ook bij zeer sportief gebruik maximale prestaties garanderen.

De sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier bieden optimale ondersteuning dankzij de hogere zijwangen en de handmatig instelbare
bovenbeensteun. Bovendien zijn de zitlengte en zithoogte handmatig in te stellen.

M C4P Brooklyn Grau
metallic

M C31 Portimao Blau
metallic

Metallic C4E Sanremo Grün

Metallic C1X Sunset Orange

BMW Individual speciale
carrosseriekleur (bijvoorbeeld Brillantweiß metallic)1

BMW Individual C36
Dravitgrau metallic

BMW Individual C3Z
Tansanitblau metallic

BMW Individual C57
Aventurinrot metallic

BMW Individual speciale
carrosseriekleur Frozen
Pure Grey metallic1

BMW Individual speciale
carrosseriekleur Frozen
Portimao Blau metallic

In de rijmodus SPORT BOOST leveren de BMW M eDrive elektromotoren tot wel 50 kW (68 pk) extra vermogen. Daarbij reageert de aandrijving nog
preciezer op bewegingen van het 'stroompedaal'. De duidelijk waarneembare boost-functie resulteert in uitmuntende acceleratiekracht en zorgt zo voor
een zeer sportieve rijbeleving.

De beschikbaarheid van sommige uitrustingen en functies is afhankelijk van de gekozen
motorvariant of optionele uitrustingen en kan verschillen per land. Gedetailleerde

informatie over looptijden, standaarduitrusting en optionele uitrusting vindt u in de
BMW Configurator op www.bmw.nl, in de officiële prijslijst en bij uw BMW dealer.

[Kleurkaarten] Op deze en volgende pagina’s vindt u de kleuren en materialen voor de
BMW i4. De ervaring leert dat kleuren en materialen in druk of op een beeldscherm niet
altijd natuurgetrouw kunnen worden weergegeven. Wij adviseren u dan ook om uw
keuze te bespreken met uw BMW dealer. Hij toont u graag de originele kleurstalen,
adviseert u met plezier over de combinatiemogelijkheden en heeft een actuele prijslijst
voor u klaarliggen.

1

Naar verwachting leverbaar vanaf 03/22.

De beschikbaarheid van sommige uitrustingen en functies is afhankelijk van de gekozen
motorvariant of optionele uitrustingen en kan verschillen per land. Gedetailleerde
informatie over looptijden, standaarduitrusting en optionele uitrusting vindt u in de
BMW Configurator op www.bmw.nl, in de officiële prijslijst en bij uw BMW dealer.

BEKLEDINGEN EN INTERIEURLIJSTEN.

BEKLEDINGEN EN INTERIEURLIJSTEN.

BEKLEDINGSKLEUREN

BMW INDIVIDUAL

Stof/Sensatec-combinatie KFSW Schwarz

Alcantara/Sensatec-combinatie KGNL Schwarz
met perforatie, accent in Blau en M applicatie

Sensatec KHFR Canberrabeige met perforatie en
uitgebreide omvang

BMW Individual uitgebreide lederuitrusting
Merino VAEW Elfenbeinweiß1

BMW Individual uitgebreide lederuitrusting
Merino VAHZ Fionarot/Schwarz1

BMW Individual uitgebreide lederuitrusting
Merino VATQ Tartufo1

Sensatec KHFS Canberrabeige met perforatie en
uitgebreide omvang

Sensatec KHG7 Tacorarot met perforatie

Sensatec KHKC Cognac met perforatie en
uitgebreide omvang

BMW Individual uitgebreide lederuitrusting
Merino ZAFV Fjordblau/Schwarz1

BMW Individual uitgebreide lederuitrusting
Merino ZASW Schwarz1

BMW Individual vollederuitrusting Merino
VBEW Elfenbeinweiß1

Sensatec KHSW Schwarz met perforatie

Leder Vernasca MAG6 Tacorarot met decoratief
stiksel

Leder Vernasca MAH7 Schwarz met decoratief
stiksel

BMW Individual vollederuitrusting Merino
VBHZ Fionarot/Schwarz1

BMW Individual vollederuitrusting Merino
VBTQ Tartufo1

BMW Individual vollederuitrusting Merino
ZBFV Fjordblau/Schwarz1

Leder Vernasca MAMU Mokka met decoratief
stiksel

Leder Vernasca MANL Schwarz met
contrasterend stiksel in Blau en M applicatie

Leder Vernasca MAOI Oyster met decoratief
stiksel

BMW Individual vollederuitrusting Merino
ZBSW Schwarz1

Leder Vernasca MAPQ Cognac met decoratief
stiksel1

1

Naar verwachting leverbaar vanaf 03/22.

De beschikbaarheid van sommige uitrustingen en functies is afhankelijk van de gekozen
motorvariant of optionele uitrustingen en kan verschillen per land. Gedetailleerde
informatie over looptijden, standaarduitrusting en optionele uitrusting vindt u in de
BMW Configurator op www.bmw.nl, in de officiële prijslijst en bij uw BMW dealer.
De interieurkleur is afhankelijk van de gekozen bekledingskleur.

1

Naar verwachting leverbaar vanaf 03/22.

De beschikbaarheid van sommige uitrustingen en functies is afhankelijk van de gekozen
motorvariant of optionele uitrustingen en kan verschillen per land. Gedetailleerde
informatie over looptijden, standaarduitrusting en optionele uitrusting vindt u in de
BMW Configurator op www.bmw.nl, in de officiële prijslijst en bij uw BMW dealer.

BEKLEDINGEN EN INTERIEURLIJSTEN.

WIELEN EN BANDEN.

INTERIEURLIJSTEN

Interieurlijsten in Schwarz hoogglans

Interieurlijsten in Aluminium Rhombicle Anthrazit

Interieurlijsten in edelhoutuitvoering Eiche Maser
met open structuur

Interieurlijsten in Aluminium Mesheffect

Interieurlijsten in edelhoutuitvoering Esche
Graubraun hoogglans

Aerodynamische wielen in styling
852, uitgevoerd in Bicolor Schwarzgrau, gepolijst, 7,5 J x 17 inch met
bandenmaat 225/55 R 17.

Lichtmetalen BMW i wielen in
Dubbelspaak styling 853 (achter
breder), uitgevoerd in Bicolor Dunkelgrau, gepolijst, voor 8,5 J x 18 inch
met bandenmaat 245/45 R 18,
achter 9 J x 18 inch met bandenmaat 255/45 R 18.

Aerodynamische BMW i wielen
in styling 854 (achter breder), uitgevoerd in Multicolor Dunkelgrau uni,
voor 8,5 J x 18 inch met bandenmaat
245/45 R 18, achter 9 J x 18 inch
met bandenmaat 255/45 R 18.

BMW M interieurlijsten in Carbon Fibre

BMW INDIVIDUAL

BMW Individual interieurlijsten in Pianolack
Schwarz

Lichtmetalen BMW wielen in
V-spaak styling 851, uitgevoerd in
Silbergrau uni, 7,5 J x 17 inch met
bandenmaat 225/55 R 17.

Aerodynamische BMW Individual wielen in styling 862 I (achter breder),
uitgevoerd in Bicolor Schwarzgrau, gepolijst, voor 8,5 J x 20 inch met
bandenmaat 245/35 R 20, achter 9 J x 20 inch met bandenmaat 255/35 R 20.

Lichtmetalen M wielen in Y-spaak
styling 859 M (achter breder),
uitgevoerd in Bicolor Jet Black uni,
gepolijst, voor 8,5 J x 19 inch met
bandenmaat 245/40 R 19, achter
9 J x 19 inch met bandenmaat
255/40 R 19.

BMW Individual interieurlijsten in
Aluminiumgewebe hoogglans

Aerodynamische M wielen in styling
858 M (achter breder), uitgevoerd in
Bicolor Midnight Grey, gepolijst, voor
8,5 J x 18 inch met bandenmaat
245/45 R 18, achter 9 J x 18 inch
met bandenmaat 255/45 R 18.

Aerodynamische BMW i wielen
in styling 855 (achter breder),
uitgevoerd in Bicolor Dunkelgrau,
gepolijst, voor 8,5 J x 19 inch met
bandenmaat 245/40 R 19, achter
9 J x 19 inch met bandenmaat
255/40 R 19.
Lichtmetalen M wielen in
Dubbelspaak styling 861 M (achter
breder), uitgevoerd in Bicolor Jet
Black uni, gepolijst, voor 8,5 J x 19
inch met bandenmaat 245/40 R 19,
achter 9 J x 19 inch met
bandenmaat 255/40 R 19.

[ BMW Configurator ] Alvast een voorproefje? U kunt uw eigen BMW i4, met alle
actuele motoren, kleuren en uitrustingen, ook samenstellen met de BMW Configurator
op configure.bmw.nl/nl_NL/configure/G26E.

De beschikbaarheid van sommige uitrustingen en functies is afhankelijk van de gekozen
motorvariant of optionele uitrustingen en kan verschillen per land. Gedetailleerde
informatie over looptijden, standaarduitrusting en optionele uitrusting vindt u in de
BMW Configurator op www.bmw.nl, in de officiële prijslijst en bij uw BMW dealer.

Aerodynamische M wielen in styling
860 M (achter breder), uitgevoerd in
Bicolor Midnight Grey, gepolijst, voor
8,5 J x 19 inch met bandenmaat
245/40 R 19, achter 9 J x 19 inch
met bandenmaat 255/40 R 19.

De beschikbaarheid van sommige uitrustingen en functies is afhankelijk van de gekozen
motorvariant of optionele uitrustingen en kan verschillen per land. Gedetailleerde

Lichtmetalen M wielen in
Dubbelspaak styling 868 M (achter
breder), uitgevoerd in Bicolor Jet
Black uni, gepolijst, met sportbanden, voor 8,5 J x 20 inch met
bandenmaat 255/35 R 20, achter
10 J x 20 inch met bandenmaat
285/30 R 20.

informatie over looptijden, standaarduitrusting en optionele uitrusting vindt u in de
BMW Configurator op www.bmw.nl, in de officiële prijslijst en bij uw BMW dealer.

TECHNISCHE GEGEVENS.

TECHNISCHE GEGEVENS.

BMW i4

i4 eDrive40

i4 M50

2.290

Gewicht en inhoud
Ledig gewicht1

kg

2.125

Toelaatbaar totaalgewicht

kg

2.605

2.735

l

470–1.290

470–1.290

kW (pk)

250 (340)

400 (544)

430

795

Inhoud bagageruimte

Max. vermogen
Max. koppel

Nm

1448

Vermogen en koppel

Hoogvoltage lithium-ion-accu
kWh

80,7

80,7

Oplaadtijd (AC 0–100%)2

Netto accucapaciteit

h

8,25

8,25

Oplaadtijd (DC 10–80%)2

min

31

31

Krachtoverbrenging
Aandrijfwijze

–

achterwielen

voor- en
achterwielen

Standaardtransmissie

–

Servotronic
(snelheidsafhankelijke
stuurbekrachtiging)

Servotronic
(snelheidsafhankelijke
stuurbekrachtiging)

1601

1630

km/h

190

225

1852

2073

s

5,7

3,9

16,1–18,4

18–22,5

590

520

voor: 225/55 R 17
achter: 225/55 R 17

voor: 245/45 R 18
100 Y XL
achter: 255/45 R 18
103 Y XL

Rijprestaties
Topsnelheid
Acceleratie 0–100 km/h
Energieverbruik en actieradius

▸ Elektrische actieradius6

–
kWh/100 km
km

Wielen en banden
Standaardwielen

–

862

944

▸ Stroomverbruik gemiddeld4

1015

WLTP3, 5

2856

1065

Fabrieksopgave. De RDW gewichten liggen 100 kg lager. Ledig gewicht geldt voor modellen in standaarduitvoering. Optionele uitrustingen en accessoires kunnen dit gewicht
verhogen en het laadvermogen en, bij invloed op de aerodynamica, de topsnelheid veranderen.
Afhankelijk van de lokale laadinfrastructuur.
3
De hier vermelde waarden voor brandstofverbruik, stroomverbruik, actieradius en CO2 emissie zijn vastgesteld op basis van de voorgeschreven meetprocedure VO (EU) 2007/715
in de versie die geldt voor typegoedkeuring van de auto. De waarden gelden voor modellen in standaarduitvoering. Optionele uitrustingen en de persoonlijke rijstijl kunnen deze
waarden beïnvloeden. De waarden zijn vastgesteld op basis van de nieuwe WLTP testcyclus. Voor het berekenen van belastingen en andere voertuiggerelateerde heffingen die
(ook) rekening houden met de CO2 emissie kunnen andere dan de hier vermelde waarden gelden. Raadpleeg voor de meest actuele waarden de prijslijst of de BMW Configurator
op configure.bmw.nl/nl_NL/configure/G26E. In de BMW Configurator worden na het selecteren van model en gewenste uitrusting de daarbij behorende consumenten
adviesprijs, de BPM, de CO2 emissie en het energielabel getoond. Meer informatie over officiële brandstofverbruiks-, stroomverbruiks- en CO2 emissiewaarden van nieuwe auto’s
vindt u overzichtelijk gerangschikt in het Brandstofverbruiksboekje, dat wordt uitgegeven door de RDW. Dit boekje kunt u downloaden van de RDW website www.rdw.nl.
Stand: november 2021.
4
Het gemiddelde stroomverbruik is afhankelijk van de gekozen wiel-/bandenmaat.
5
Sinds september 2018 is in de EU de nieuwe WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ingevoerd, een meer realistische testmethode voor het meten van
verbruik, actieradius en CO2 uitstoot. De WLTP heeft de nieuwe Europese rijcyclus (NEDC) vervangen. Vanwege de meer realistische testomstandigheden zijn verbruik en CO2
emissies gemeten volgens de WLTP in veel gevallen hoger en de actieradius lager dan die gemeten door de NEDC.
6
De actieradius is afhankelijk van uiteenlopende factoren, zoals de individuele rijstijl, uitrusting van de auto, routecondities, buitentemperatuur en gebruik van verwarming/
airconditioning en voorverwarming/-verkoeling (preconditioning-functie).
1

2

De afmetingen in de technische tekening zijn in millimeter en kunnen per model en uitrusting verschillen.

1445

1470

4783

BEKIJK HET EXTERIEUR EN INTERIEUR VAN DE BMW i4 IN 360 GRADEN
PERSPECTIEF OP BMW.NL/i4. PAS DIRECT KLEUREN, WIELEN, BEKLEDINGEN
EN INTERIEURLIJSTEN AAN EN STEL UW BMW VOLLEDIG NAAR WENS SAMEN.

In de teksten worden de Nederlandse uitvoeringen beschreven. De afgebeelde uitvoeringen bevatten voor
een deel opties die niet tot de standaarduitrusting behoren. In andere lidstaten van de Europese Unie zijn,
op grond van onder meer wettelijke bepalingen, afwijkingen mogelijk van de hier beschreven uitvoeringen
en uitrustingen, in standaard- en/of optionele specificaties. Sommige uitvoeringen kunnen achteraf niet in
dezelfde mate als andere uitvoeringen worden aangepast of worden voorzien van accessoires. Raadpleeg
altijd uw BMW dealer over de aangeboden uitvoeringsconfiguraties en de aanpassings- en uitbreidingsmogelijkheden daarvan. Wijzigingen in constructie en/of uitrusting en/of mogelijkheden, alsmede (druk)
fouten, voorbehouden. Stand: november 2021.
De beschikbaarheid van sommige uitrustingen en functies is afhankelijk van de gekozen motorvariant of
optionele uitrustingen en kan verschillen per land. Gedetailleerde informatie over looptijden,
standaarduitrustingen en optionele uitrustingen vindt u op www.bmw.nl, in de officiële prijslijst en bij uw
BMW dealer.
Iedere BMW laat zich na zijn autoleven probleemloos en economisch hergebruiken. Meer informatie
hierover vindt u op onze internetsite www.bmw.nl.
© BMW AG, München/Duitsland. Publicatie, geheel of gedeeltelijk, uitsluitend met schriftelijke toestemming van BMW AG, München.

