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BMW maakt rijden geweldig
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Buitenspiegels in carrosseriekleur met geïntegreerde knipperlichten. Spiegelvoet uitgevoerd in chroom. ■
Sierlijsten rond de zijruiten, inzetten portiergrepen en details van voorbumper en dorpelbekleding uitgevoerd in chroom. ■
BMW Iconic Glow nierengrille, met verlichte contouren. Omlijsting en spijlen uitgevoerd in chroom. ■
In de carrosserie verzonken portiergrepen. ■
Glazen panoramadak (zonder openingsfunctie). ■
19 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 903) in Refined Silver. ■
Wielslotbouten. ■

INTERIEUR
Bekleding in Veganza met ruitvormig stikpatroon en perforatie.  
Prettig aanvoelend ledervrij materiaal met moderne nerf en aangename temperatuureigenschappen.

■

Interieurlijsten in edelhoutuitvoering Lindenholz ‚Fineline‘ Braun met open structuur. ■
Vloermatten in velours. ■
Met leder bekleed multifunctioneel stuurwiel. 
Aan de onderzijde afgeplat, met profilering voor de duimen en bediening voor o.a. audio, bestuurdersassistentiesystemen en telefoon. 
Blauwe ring rond BMW embleem.

■

Armsteun tussen de voorstoelen. ■
Middenarmsteun achterin, opklapbaar. ■
Elektrisch verstelbare voorstoelen. 
Stoelen voor bestuurder en voorpassagier elektrisch te verstellen, inclusief Memory functie voor bestuurdersstoel en buitenspiegels, 
rechter buitenspiegel met stoeprandfunctie.

■

Lendensteun voor bestuurdersstoel. ■
Elektrisch verwarmde voorstoelen. ■
Elektrisch verwarmde buitenste zitplaatsen achterin. ■
Doorlaadopening in de achterbank. ■
Elektrisch verstelbare stuurkolom (axiaal en in hoogte). ■

AANDRIJVING, OVERBRENGING EN ONDERSTEL
BMW xDrive vierwielaandrijving. ■
BMW My Modes.  
Hiermee kunnen diverse karakteristieken van de BMW worden aangepast, voor een individuele rijbeleving. Heeft invloed op onder meer 
de aandrijving, displays en interieurverlichting. Omvat de instellingen PERSONAL (standaardinstelling), EFFICIENT, SPORT/SPORT+, 
EXPRESSIVE, RELAX en THEATRE.

■

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

■

Adaptief onderstel met luchtvering op voor- en achteras.  
Met voor elk wiel individueel elektronisch geregelde dempers en automatische aanpassing van de rijhoogte aan de snelheid. De 
rijhoogte is bij lagere snelheden ook handmatig aan te passen.

■

Integral Active Steering.  
Variabele stuuroverbrenging op de voorwielen. Inclusief snelheidsafhankelijk meesturende achterwielen voor kleinere draaicirkel op 
lage snelheid en verhoogde koersvastheid op hogere snelheid. Bovendien stuurt het systeem actief tegen bij bijvoorbeeld hard remmen 
op ongelijkmatig wegdek.

■

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

■

VEILIGHEID
Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM). ■
Crash sensor.  
Ontgrendelt de portieren bij een ongeval, schakelt de binnenverlichting en alarmlichten in en ontkoppelt de stroomvoorziening.

■

Intelligent Emergency Call.  
Geavanceerde noodoproepfunctie (zowel automatisch als de BMW bij een ongeval betrokken raakt als handmatig in een noodsituatie 
of om andere verkeersdeelnemers te helpen).

■

Akoestische voetgangersbescherming.  
Kunstmatig gegenereerd geluid dat wordt weergegeven tot een snelheid van 30 km/h om voetgangers te attenderen op de naderende 
auto.

■

Driepunts veiligheidsgordels (twee voorin en drie achterin). ■
ISOFIX bevestigingssysteem voor kinderzitjes op de buitenste zitplaatsen achterin. ■
Airbags:
-  Frontairbags voor bestuurder en voorpassagier (airbag voorpassagier kan gedeactiveerd worden). ■
-  Zijairbags voor bestuurder en voorpassagier. ■
-  Centrale airbag (in bestuurdersstoel). ■
-  Hoofdairbags langs het oppervlak van de zijruiten. ■
Actieve motorkap.  
Bevordert de voetgangersveiligheid.

■

Active Guard. 
-  Lane Departure Warning. 
-  Approach Control Warning. 
-  Waarschuwing voor tegemoetkomend verkeer bij linksafslaan, inclusief remfunctie. 
-  Speed Limit Info inclusief weergave van inhaalverboden en Speed Limit Assist.

■

Active Protection inclusief vermoeidheidswaarschuwing.  
Bij een dreigend ongeval neemt de auto voorzorgsmaatregelen om de inzittenden te beschermen. Na een aanrijding wordt de auto 
automatisch afgeremd.

■

Antilock Braking System (ABS) met geïntegreerde remassistent. ■
Bandenspanningsweergavesysteem. ■
Cornering Brake Control (CBC). 
Helpt de auto te stabiliseren bij het remmen in een bocht.

■

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

■

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

■

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

■

Wegrijassistent.  
Beschermt de auto 2 seconden tegen achteruit rollen bij wegrijden op een helling.

■

FUNCTIONALITEIT INTERIEUR EN EXTERIEUR
Automatische 4-zone airconditioning. ■
Welkomsverlichting en follow-me-home verlichting. ■
Ambiance verlichting.  
Uitgebreid pakket van sfeerverlichting binnen de auto, inclusief Welcome Light Carpet.

■

Elektrisch te openen en te sluiten achterklep.

Adaptieve LED koplampen (inclusief grootlichtassistent) en LED achterlichten. ■
Comfort Access. ■
Soft Close Automatic voor portieren. ■
Elektrische interieurvoorverwarming en -voorkoeling.  
Het interieur kan worden voorverwarmd of voorgekoeld als de binnentemperatuur onder of boven een grenswaarde komt.

■

Bekerhouders (twee voor en twee achter) in de middenconsole. ■
Elektrisch te bedienen zonneschermen voor de achterportierruiten en de achterruit. ■
12V aansluitingen in de middenconsole voor, in de middenarmsteun voor en twee stuks achter in de middenconsole. ■
Parking Assistant Plus. ■
Driving Assistant. ■
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FUNCTIONALITEIT INTERIEUR EN EXTERIEUR
Cruise Control.  
Met remfunctie indien de ingestelde snelheid wordt verlaagd en bij bergaf rijden. Inclusief Speed Limiter en handmatige Speed Limit 
Assist voor het overnemen van een gedetecteerde maximumsnelheid in de Cruise Control.

■

Automatisch dimmende binnenspiegel en buitenspiegel aan bestuurderszijde. ■
Elektrisch verwarmde, verstelbare en inklapbare buitenspiegels. ■
Regen- en lichtsensor met geïntegreerde automatische lichtschakeling. ■
In de wisserarm geïntegreerde, verwarmde voorruitsproeiers. ■
In het BMW embleem geïntegreerde sproeier voor de Reversing Assistant camera. ■

NAVIGATIE, COMMUNICATIE EN INFOTAINMENT
BMW iDrive. 
De bestuurder staat centraal in dit concept: de combinatie van uiteenlopende infotainment functies die een innovatieve en intuïtieve 
bediening mogelijk maakt.

■

BMW Interaction Bar. 
Designelement over de gehele breedte van het dashboard en de voorportieren, in facetgeslepen kristallijn glas, van achteren verlicht 
met dynamische verlichtingsfunctie in de 15 kleuren van de Ambiance verlichting. Omvat bedieningselementen voor vele functies, zoals 
de automatische portieren, voorruitontwaseming en stoelverstelling.

■

BMW Touch Command. 
Multifunctionele bediening van infotainmentsysteem, BMW My Modes, verlichting, airconditioning en stoelfuncties door middel van 
touch panels in de achterportieren.

■

Wireless Charging opbergvak voor telefoon met draadloze oplaadmogelijkheid. ■
DAB tuner. ■
Bowers & Wilkins Surround Sound System. 
Voorzien van 895 W versterker met 9 kanalen en 21 luidsprekers, inclusief o.a. Bass Performance PLUS, luidsprekers in de 
hoofdsteunen achterin, surround sound met 7-bands equalizer voor een sublieme geluidskwaliteit en -beleving op alle zitplaatsen.

■

BMW Live Cockpit Professional. 
Inclusief volledig digitaal instrumentenpaneel, digitaal centraal Touch Control Display en BMW Head-up Display.

■

BMW Natural Interaction. 
Bediening van een aantal specifieke functies met handgebaren binnen het detectiebereik boven het voorste deel van de middenconsole 
voorin. Eenvoudige handgebaren zoals swipen, wijzen, draaien en drukken worden herkend als commando’s. Zo kunt u bijvoorbeeld 
met een draaigebaar het geluidsvolume regelen en inkomende telefoongesprekken aannemen of weigeren door te wijzen dan wel te 
swipen.

■

BMW ConnectedDrive Services. ■
BMW eDrive Services. 

BMW Connected Pack Professional. ■
BMW Teleservices.  
Inclusief automatische en handmatige melding van servicebehoefte, oproep voor pechhulpdienst en Battery Guard.

■

Condition Based Service.  
Onderhoudsbehoefte wordt bepaald aan de hand van de afgelegde afstand en diverse sensoren die permanent de conditie van de 
diverse slijtagedelen en vloeistoffen meten.

■

BMW ID, uw persoonlijke voorkeursinstellingen automatisch opgeslagen. ■
Personal eSIM.  
De BMW wordt als extra ‚apparaat‘ toegevoegd aan uw mobiele telefooncontract, zoals bij een Apple Watch. Voor telefoongesprekken 
en dataverbindingen is het niet langer nodig om de smartphone bij u in de auto te hebben.

■

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

De in deze prijslijst getoonde afbeeldingen van de BMW i7 kunnen zijn voorzien van opties die tegen meerprijs 
leverbaar zijn.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Prijslijst ingaande 1 juli 2022. Versienummer 1. 

**Bij de aanschaf van uw BMW i7 is optioneel Service Inclusive voor 4 jaar en onbeperkte kilometers (7UN) in de autoprijs opgenomen. U heeft de 
keuze om de auto zonder Service Inclusive (ZUN) te bestellen. De waarde van dit Service Inclusive contract is €847,- inclusief 21% BTW en wordt 
afhankelijk van uw keuze verrekend in de fiscale waarde van de auto.
 

De BMW i7 met Service Inclusive.
Onderhoud voor 4 jaar en onbeperkte kilometers. U rijdt altijd in een perfect onderhouden BMW – voor een aantrekkelijke, vaste prijs vooraf. Dat is 
BMW Service Inclusive. U kunt in één keer al het voorgeschreven onderhoud als pakket voordelig inkopen. Tegen een éénmalig bedrag bent u ge-
dekt voor alle service en onderhoud gedurende 4 jaar en onbeperkte kilometers. Dus u weet wat u kunt verwachten: perfecte service voor uw BMW.
 
Uw voordelen:
- Aantrekkelijke kostenbesparing vergeleken met afzonderlijke services
- Volledige controle en transparantie over kosten
- Uw BMW Dealer of Erkend Service Partner onderhoudt uw BMW met de juiste BMW kennis en Originele BMW Onderdelen
- Hogere restwaarde dankzij automatische overdracht van het contract op een nieuwe eigenaar
- Beschikbaar bij alle deelnemende BMW Service Partners wereldwijd
 
BMW Service Inclusive omvat als onderhoudscontract het voorgeschreven onderhoud inclusief de daarbij benodigde originele BMW onderdelen, 
vloeistoffen en het werkplaatstarief:
- Onderhoud volgens BMW richtlijnen
- Interieurfilter(s)
- Remvloeistof

ELEKTRISCH CONSUMENTEN 
ADVIESPRIJS €

FISCALE  
WAARDE €

NETTO 
CATALOGUSPRIJS €

BTW 21% 
€

BPM* 
€

BMW i7 xDrive60**
Inclusief optioneel
Service Inclusive

141.809 140.360 116.000 24.360 0

ELEKTRISCH Energielabel*
Cilinders / 
inhoud cm3

Max. vermogen / koppel 
kW (pk) / Nm

CO2-uitstoot 
gram / km*

Min - Max CO2-uitstoot 
gram / km*

BMW i7 xDrive60**
Inclusief optioneel
Service Inclusive

A 0 / 0 400 (544)  / 745 0 0

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

 € 25,00  incl. btw
 € 65,00  incl. btw
 € 40,80  btw vrij
 € 10,75  btw vrij
 € 1.307,72  incl. btw
 € 1.449,27  incl. btw

De kosten voor het rijklaar maken omvatten:
- Kentekenplaten - Volgeladen accupakket
- Binnenlandse transportkosten - Life Hammer (incl. montage)
- Nulbeurt - Poetsen van het interieur en exterieur
  - Laadkabel voor publiek laden
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(9DA alleen i.c.m. 4FM - Multifunctionele stoelen voor bestuurder en voorpassagier)

4F5 Executive Lounge Rear Console. 
Luxueus uitgevoerde middenarmsteun, opklapbaar (middelste zitplaats achterin blijft behouden), voorzien van 
facetgeslepen glasoppervlakken en exclusief stikpatroon.

□

46A Multifunctionele stoelen achterin. 
Buitenste zitplaatsen achterin uitgebreid elektrisch verstelbaar: in lengterichting, zittinghoek, hoek rugleuning (bovenste 
leuningsegment separaat) en hoofdsteunhoogte. Inclusief luidspreker in de hoofdsteun en in hoogte en diepte instelbare 
lendensteun.

□

454 Actieve stoelventilatie voor multifunctionele stoelen achterin. 
Voor een aangenaam koele zitting en rugleuning, intensiteit en verdeling individueel te regelen voor beide stoelen. 
(niet i.c.m. KVJY / KVMY / KVRI / KVSW - Bekleding in Veganza)

□

4T6 Massagefunctie voor multifunctionele stoelen achterin. 
De massagefunctie helpt vermoeidheid te voorkomen door middel van spieractivatie en -ontspanning. Met instelbare 
intensiteit en lendensteun inclusief Memory functie. 
(alleen i.c.m. 4FM - Multifunctionele stoelen voor bestuurder en voorpassagier)

□

Consumenten adviesprijs  € 4.600 
Netto catalogusprijs  € 3.802 
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(9DC alleen i.c.m. 4FM - Multifunctionele stoelen voor bestuurder en voorpassagier)

4T7 Massagefunctie voor beide voorstoelen. 
De massagefunctie helpt vermoeidheid te voorkomen door middel van spieractivatie en -ontspanning. Met instelbare 
intensiteit en lendensteun inclusief Memory functie. 

□

453 Actieve stoelventilatie voor beide voorstoelen. 
Voor een aangenaam koele zitting en rugleuning, intensiteit en verdeling individueel te regelen voor bestuurders- en 
voorpassagiersstoel. 
(niet i.c.m. KVJY / KVMY / KVRI / KVSW - Bekleding in Veganza)

□

Consumenten adviesprijs  € 2.050 
Netto catalogusprijs  € 1.694 
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5AU Driving Assistant Professional. 
De functionaliteiten van Driving Assistant aangevuld met: 
-  Active Cruise Control (ACC) met Stop & Go functie. 

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/h. Ook in fileverkeer 
stopt en versnelt de auto volledig automatisch.

-  Steering & Lane Control Assistant. 
Helpt de bestuurder in de rijbaan te blijven met corrigerende stuuringrepen bij snelheden tot 210 km/h en bij filerijden.

-  Crossing-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 tegen de voorgeschreven rijrichting in rijden.

-  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/h). Indien nodig grijpt het systeem in met een stuurcorrectie om uit de gevarenzone te 
raken.

□

5DW Parking Assistant Professional. 
Met camera en ultrasone sensoren werkend assistentiesysteem als aanvulling op de functies van de uitrusting Parking 
Assistant Plus. Omvat de functie Parking Assistant Professional met afstandsbediening per smartphone. Met de 
inbegrepen Manoeuvring Assistant functie kunnen tot 10 manoeuvres worden opgeslagen en automatisch uitgevoerd door 
de BMW. Met uw smartphone als afstandsbediening stuurt u de BMW automatisch de bijbehorende parkeerplaats in/uit. 
De functie Reversing Assistant Professional registreert trajecten tot wel 200 m.

□

Consumenten adviesprijs  € 2.190 
Netto catalogusprijs  € 1.810 
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(9DB alleen i.c.m. 9DA - Executive Pack en 9DC - Connoisseur Pack)

4F4 Executive Lounge Seating. 
Biedt maximale beenruimte en vrij zicht voor de passagier rechts achterin: 
-  De voorpassagiersstoel kan 90 mm extra naar voren worden versteld. 
-  De rugleuning van de voorpassagiersstoel kan naar voren worden neergeklapt. 
-  De hoofdsteun van de voorpassagiersstoel kan naar voren worden neergeklapt. 
-  Voetensteun onder aan de voorpassagiersstoel. 
-  Lendensteun met Memory functie rechts achterin. 
-  Naadloos op de zitting aansluitende steun voor de onderbenen rechts achterin. 
-  Luidspreker in de hoofdsteun rechts achterin. 
-  Zacht kussen. 
(alleen i.c.m. VCF2 / VCFU / VCMY / VCSW / VCTQ / VDF2 / VDFU / VDMY / VDSW / VDTQ / VEII)

□

6FR Rear-seat Entertainment Experience. 
-  BMW Theatre Screen met 31,3 inch ultra-breedbeeld scherm in 32:9 formaat met 8K resolutie. 
-  Amazon Fire TV Ecosystem met vele apps. 
-  HDMI interface voor externe bronnen zoals TV sticks, smartphones, game consoles en computers. 
-  Display met multi-touchtechnologie, kan ook worden bediend via de BMW Touch Command in de achterportieren. 
-  BMW Theatre Screen kan elektrisch worden ingeklapt en verplaatst voor optimale kijkafstand.

□

Consumenten adviesprijs  € 6.730 
Netto catalogusprijs  € 5.562 
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356 Extra-warmtewerend glas rondom. 
Infrarood reflecterend glas met een geluiddempende en inbraakwerende laag. Deze optie kan slechte ontvangst op uw 
smartphone veroorzaken. Daarom raden wij u aan deze optie altijd te combineren met gebruik van de Personal eSIM 
(onderdeel van de standaarduitrusting). Zo bent u verzekerd van goede ontvangst.

□

420 Extra-getint glas voor de achterruiten. 
Het vanaf de B-stijlen donkerder getinte glas reduceert de temperatuurstijging in het interieur als de auto wordt 
blootgesteld aan direct zonlicht. Bevordert tevens de privacy van de achterpassagiers door beperkte inkijk van buitenaf.

□

4HC Warmtecomfortpakket. 
De ideale aanvulling op de stoelverwarming voor- en achterin: het pakket omvat stuurwielverwarming, verwarmde 
armsteunen in de portieren voor en achter en een verwarmde middenarmsteun voor- en achterin.

□

Consumenten adviesprijs € 2.490
Netto catalogusprijs € 2.058
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337 - M Sportpakket □   7.995   6.607 

EXTERIEUR     
1F9 20 inch lichtmetalen M wielen Aerodynamics (styling 907 M) Bicolor Jet Black. * ■   -   - 

760 Raamomlijsting M hoogglans Shadow Line. 
Sierlijst rond de zijruiten, afdekking B-stijlen en ruitgeleiders achter, inzet van de portiergrepen en 
details van de buitenspiegels uitgevoerd in hoogglans zwart.

■   -   - 

9T1 M Sport exterieurpakket. 
Omvat de volgende uitrustingen: 
-  Omlijsting BMW nierengrille in chroom. 
-  Specifieke M voor- en achterbumper in carrosseriekleur, met inzetten in hoogglans zwart. 
-  Sierelementen in hoogglans zwart resp. zijdeglans aluminium. 
-  Specifieke M dorpelbekleding in hoogglans zwart. 
-  M embleem op de flanken. 
-  Instaplijsten voor met aluminium inzetten en M logo. 
-  Autosleutel met M detail.

■   -   - 

INTERIEUR     
33E M Sport interieur. 

Omvat de volgende uitrustingen: 
KVSW - Bekleding in Veganza Schwarz. 
43C -  Interieurlijsten in edelhoutuitvoering Fineline Schwarz hoogglans met metaaleffect en M 

signatuur.
4FM - Multifunctionele stoelen voor bestuurder en voorpassagier. 
775 - M hemelbekleding in Anthrazit. 
(33E niet i.c.m. 7M7 / 7M8)

■   -   - 

9T2 M Sport interieurpakket. 
Omvat de volgende uitrustingen: 
-  M voetsteun voor de bestuurder met metaalinleg. 
-  M pedalenset in roestvrijstaal design. 
-  M Sport modus.

■   -   - 

710 M Sportstuurwiel met leder bekleed. 
Met leder bekleed multifunctioneel M Sportstuurwiel, met dikkere stuurwielrand in Walknappa, M 
embleem en 12 uur-markering.

■   -   - 

1110

OPTIEPAKKETTEN. M SPORTPAKKET 337.

** Geen mogelijkheid tot het monteren van sneeuwkettingen.
Note: de overige opties naast bekledingen, interieurlijsten en lichtmetalen wielen vindt u bij de reguliere opties. -  Optie zonder meerprijs

 Ontdek meer over M Sportpakket 337.  

https://configure.bmw.nl/nl_NL/configure/G26E/71AW/FMANL,P0C31,S01CB,S0230,S02NH,S02PA,S02VB,S02VF,S02VL,S0302,S03DE,S03FP,S0428,S0430,S0431,S048Z,S0490,S0493,S0494,S04AW,S04GQ,S04LN,S04U9,S04UR,S0534,S0544,S0548,S05AC,S05AQ,S05AZ,S05DA,S05DM,S0654,S06AE,S06AF,S06AK,S06C4,S06U3,S06VB,S0710,S0715,S0754,S0760,S0775,S07CG,S07LF,S0868,S0886,S08R9,S08S2,S08TF,S09QY,S0Z22,S0ZH8,S0ZUX,S0ZX6/SE000001?expanded=true
https://configure.bmw.nl/nl_NL/configure/G26E/71AW/FMANL,P0C31,S01CB,S0230,S02NH,S02PA,S02VB,S02VF,S02VL,S0302,S03DE,S03FP,S0428,S0430,S0431,S048Z,S0490,S0493,S0494,S04AW,S04GQ,S04LN,S04U9,S04UR,S0534,S0544,S0548,S05AC,S05AQ,S05AZ,S05DA,S05DM,S0654,S06AE,S06AF,S06AK,S06C4,S06U3,S06VB,S0710,S0715,S0754,S0760,S0775,S07CG,S07LF,S0868,S0886,S08R9,S08S2,S08TF,S09QY,S0Z22,S0ZH8,S0ZUX,S0ZX6/SE000001?expanded=true
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1F9 20 inch lichtmetalen M wielen Aerodynamics (styling 907 M) in Bicolor Jet Black. 
Voor: 9 J x 20 inch / banden 255/45 R 20, achter: 10,5 J x 20 inch / banden 285/40 R 20. *

■   -   - 

1FC 21 inch lichtmetalen M wielen Sterspaak (styling 908 M) in Bicolor Jet Black. 
Voor: 9 J x 21 inch / banden 255/40 R 21, achter: 10,5 J x 21 inch / banden 285/35 R 21. *

□   1.175   971 

1FD 21 inch lichtmetalen M wielen Aerodynamics (styling 909 M) in Multicolor Jet Black, 3D gepolijst. 
Voor: 9 J x 21 inch / banden 255/40 R 21, achter: 10,5 J x 21 inch / banden 285/35 R 21. *

□   1.815   1.500 

1FF 21 inch lichtmetalen BMW Individual wielen Aerodynamics (styling 910 I) in Multicolor Dunkelgrau, 
3D gepolijst. 
Voor: 9 J x 21 inch / banden 255/40 R 21, achter: 10,5 J x 21 inch / banden 285/35 R 21. *

□   1.494   1.235 

1FG 21 inch lichtmetalen BMW Individual wielen Aerodynamics (styling 910 I) in Multicolor Titanbronze, 
3D gepolijst.  
Voor: 9 J x 21 inch / banden 255/40 R 21, achter: 10,5 J x 21 inch / banden 285/35 R 21. *

□   1.494   1.235 

3M1 M Sportremsysteem Blau. 
Remklauwen uitgevoerd in Dunkelblau metallic met M logo.

□   748   618 

760 Raamomlijsting M hoogglans Shadow Line. 
Sierlijst rond de zijruiten, afdekking B-stijlen en ruitgeleiders achter, inzet van de portiergrepen en 
details van de buitenspiegels uitgevoerd in hoogglans zwart.

■   -   - 

346 Raamomlijsting Chrome Line Exterior. 
Sierlijst rond de zijruiten, sierelementen in voorbumper en dorpelbekleding, omlijsting en spijlen van de 
BMW nierengrille, inzet van de portiergrepen en buitenspiegelvoet uitgevoerd in chroom.

□   -   - 

9T1 M Sport exterieurpakket. 
Omvat de volgende uitrustingen: 
-  Omlijsting BMW nierengrille in chroom. 
-  Specifieke M voor- en achterbumper in carrosseriekleur, met inzetten in hoogglans zwart. 
-  Sierelementen in hoogglans zwart resp. zijdeglans aluminium. 
-  Specifieke M dorpelbekleding in hoogglans zwart. 
-  M embleem op de flanken. 
-  Instaplijsten voor met aluminium inzetten en M logo. 
-  Autosleutel met M detail.

■   -   - 

3DZ Levering zonder M embleem op de flanken. □   -   - 

754 M achterspoiler. □   374   309 
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9T2 M Sport interieurpakket. 
Omvat de volgende uitrustingen: 
-  M voetsteun voor de bestuurder met metaalinleg. 
-  M pedalenset in roestvrijstaal design. 
-  M Sport modus.

■   -   - 

33E M Sport interieur. 
Omvat de volgende uitrustingen: 
KVSW - Bekleding in Veganza Schwarz. 
43C -  Interieurlijsten in edelhoutuitvoering Fineline Schwarz hoogglans met metaaleffect en M 

signatuur.
4FM - Multifunctionele stoelen voor bestuurder en voorpassagier. 
775 - M hemelbekleding in Anthrazit.

■   -   - 

(33E niet i.c.m. 7M7 / 7M8)

710 M Sportstuurwiel met leder bekleed. 
Met leder bekleed multifunctioneel M Sportstuurwiel, met dikkere stuurwielrand in Walknappa, M 
embleem en 12 uur-markering.

■   -   - 

KV Bekleding in Veganza.
KVJY - Schwarz/Burgundy. □     
KVMY - Mokka. □     
KVRI - Cognac. □     

VC Bekleding in BMW Individual leder Merino. □   1.795   1.483 
VCJL - Schwarz/Atlasgrau. □

43B M Interieurlijsten in Carbon Fibre met zilverdraad/Pianolack Schwarz. □   854   706 
(43B alleen i.c.m. VCJL - Bekleding in BMW Individual leder Merino Schwarz/Atlasgrau)

43D Interieurlijsten in edelhoutuitvoering Spiegeleiche Grau-metallic hoogglans. □   -   - 

43E Interieurlijsten in edelhoutuitvoering Esche Maser Grau-metallic met open structuur. □   -   - 

4DQ Interieurlijsten in edelhoutuitvoering Lindenholz Fineline Braun met open structuur/Pianolack 
Schwarz.

□   -   - 

776 M Hemelbekleding in Alcantara Anthrazit. □   1.281   1.059 

4GQ Veiligheidsgordels voorzien van M striping. 
Zwarte gordels voor alle stoelen met een verfijnde striping in het M kleurenschema.

□   321   265 

(4GQ alleen i.c.m. VCJL - Bekleding in BMW Individual leder Merino Schwarz/Atlasgrau)

1312 -  Optie zonder meerprijs

M SPORTPAKKET 337. M SPORTPAKKET 337.

* Geen mogelijkheid tot het monteren van sneeuwkettingen. 
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33B - M Sportpakket Pro
(alleen in combinatie met / als uitbreiding op 337 - M Sportpakket)

□   3.495   2.888 

Het M Sportpakket Pro vult de uitrustingen van het M Sportpakket aan met:     

754 M achterspoiler, uitgevoerd in Saphirschwarz. ■   -   - 

3M3 M Sportremsysteem, remklauwen in hoogglans zwart. ■   -   - 

7M9 Uitbreiding M hoogglans Shadow Line exterieurdelen. 
Bij deze uitrusting zijn de omlijsting en spijlen van de BMW nierengrille, de sierlijst aan de achterzijde 
en diverse andere sierelementen uitgevoerd in hoogglans zwart.

■   -   - 

4GQ Veiligheidsgordels voorzien van M striping. 
Zwarte gordels voor alle stoelen met een verfijnde striping in het M kleurenschema.

■   -   - 

EXTERIEUR     
1FF 21 inch lichtmetalen BMW Individual wielen Aerodynamics (styling 910 I) in Multicolor Dunkelgrau, 

3D gepolijst. 
Voor: 9 J x 21 inch / banden 255/40 R 21, achter: 10,5 J x 21 inch / banden 285/35 R 21. *

□   -   - 

1FG 21 inch lichtmetalen BMW Individual wielen Aerodynamics (styling 910 I) in Multicolor Titanbronze, 
3D gepolijst.  
Voor: 9 J x 21 inch / banden 255/40 R 21, achter: 10,5 J x 21 inch / banden 285/35 R 21. *

□   -   - 

1514 ■  Standaarduitvoering      □  Optioneel      -  Optie zonder meerprijs* Geen mogelijkheid tot het monteren van sneeuwkettingen. 

M SPORTPAKKET PRO 33B.

-  Optie zonder meerprijs

OPTIES AF FABRIEK.
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- Servotronic. 
Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging waardoor een minimale krachtsinspanning is vereist bij 
inparkeren.

■   -   - 

- BMW My Modes.  
Hiermee kunnen diverse karakteristieken van de BMW worden aangepast, voor een individuele 
rijbeleving. Heeft invloed op onder meer de aandrijving, displays en interieurverlichting. Omvat de 
instellingen PERSONAL (standaardinstelling), EFFICIENT, SPORT/SPORT+, EXPRESSIVE, RELAX en 
THEATRE.

■   -   - 

2VR Adaptief onderstel met luchtvering op voor- en achteras.  
Met voor elk wiel individueel elektronisch geregelde dempers en automatische aanpassing van de 
rijhoogte aan de snelheid. De rijhoogte is bij lagere snelheden ook handmatig aan te passen.

■   -   - 

2VS Executive Drive Pro. 
Combineert comfortabele uitlijning van de wielophanging met dynamische rijeigenschappen. Inclusief 
actieve rolstabilisatie (elektromechanisch) om overhellen van de carrosserie in bochten en rollen op 
oneffen rechte stukken te verminderen. Het rijcomfort wordt verder verhoogd door het combineren van 
de dempers van het adaptieve onderstel met luchtvering en integratie van bijvoorbeeld navigatiedata, 
rijstijlanalyse en camera projectie data.

□   3.812   3.150 

2VH Integral Active Steering.  
Variabele stuuroverbrenging op de voorwielen. Inclusief snelheidsafhankelijk meesturende achterwielen 
voor kleinere draaicirkel op lage snelheid en verhoogde koersvastheid op hogere snelheid. Bovendien 
stuurt het systeem actief tegen bij bijvoorbeeld hard remmen op ongelijkmatig wegdek.

■   -   - 

3AC Trekhaak met elektrisch wegklapbare kogel. 
Inclusief aanhangerstabilisatieregeling om eventuele slingerbewegingen van aanhanger te helpen 
opvangen. Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bedraagt 2.000 kg. Genoemd trekgewicht is niet van 
toepassing op achteraf gemonteerde trekhaak.

□   1.441   1.191 

EXTERIEUR     
UNI Unilak. ■     

300 - Alpinweiß. □     

MET Metallic lak. □   1.295   1.070 
475 - Saphirschwarz. □
A90 - Sophistograu Brillanteffekt metallic. □
A96 - Mineralweiß. □
C4A - Oxidgrau metallic. □
C4P - M Brooklyn Grau. □
(C4P alleen i.c.m. 337 - M Sportpakket)
C55 - Sparkling Kupfergrau metallic. □
C67 - Spacesilber metallic. □
416 - M Carbonschwarz metallic. □   1.868   1.544 
(416 i.c.m. 337 - M Sportpakket) □   1.228   1.015 

IND BMW Individual metallic lak. □   2.495 2062

C36 BMW Individual Dravitgrau metallic. □

C3Z BMW Individual Tansanitblau metallic. □

C57 BMW Individual Aventurinrot metallic. □

C5A BMW Individual Frozen Pure Grey metallic. □   3.995   3.302 

C64 BMW Individual Frozen Deep Grey metallic. □   3.995   3.302 

3MY BMW Individual Two Tone lak Saphirschwarz metallic. 
Tweekleurige carrosserie, inclusief coachline. Combinatie mogelijk met een van de volgende 
basiskleuren: 
WC4A - BMW Individual Oxidgrau metallic. 
WC57 - BMW Individual Aventurinrot metallic. 
WC3Z - BMW Individual Tansanitblau metallic. 
WC36 - BMW Individual Dravitgrau metallic.

□   12.500   10.330 

(3MY alleen i.c.m. 3DE - Weglaten BMW i Blau exterieur details.)

Het brede palet van extra-uitrustingen voor de nieuwe BMW i7 biedt vele individualiseringsmogelijkheden.  
Sprankelende kleuren, sportieve opties en verschillende bekledingen geven u alle vrijheid bij het configureren van uw 
persoonlijke BMW i7.

 Raadpleeg de Highlights op bmw.nl.  

 Ontdek meer over M Sportpakket Pro 33B.  

https://www.bmw.nl/nl/modellen/bmwi/i4/ontdek/highlights.html
https://www.bmw.nl/nl/modellen/bmwi/i4/ontdek/highlights.html
https://configure.bmw.nl/nl_NL/configure/G26E/71AW/FMANL,P0C31,S01CB,S0230,S02NH,S02PA,S02VB,S02VF,S02VL,S0302,S03DE,S03FP,S0428,S0430,S0431,S048Z,S0490,S0493,S0494,S04AW,S04GQ,S04LN,S04U9,S04UR,S0534,S0544,S0548,S05AC,S05AQ,S05AZ,S05DA,S05DM,S0654,S06AE,S06AF,S06AK,S06C4,S06U3,S06VB,S0710,S0715,S0754,S0760,S0775,S07CG,S07LF,S0868,S0886,S08R9,S08S2,S08TF,S09QY,S0Z22,S0ZH8,S0ZUX,S0ZX6/SE000001?expanded=true
https://configure.bmw.nl/nl_NL/configure/G26E/71AW/FMANL,P0C31,S01CB,S0230,S02NH,S02PA,S02VB,S02VF,S02VL,S0302,S03DE,S03FP,S0428,S0430,S0431,S048Z,S0490,S0493,S0494,S04AW,S04GQ,S04LN,S04U9,S04UR,S0534,S0544,S0548,S05AC,S05AQ,S05AZ,S05DA,S05DM,S0654,S06AE,S06AF,S06AK,S06C4,S06U3,S06VB,S0710,S0715,S0754,S0760,S0775,S07CG,S07LF,S0868,S0886,S08R9,S08S2,S08TF,S09QY,S0Z22,S0ZH8,S0ZUX,S0ZX6/SE000001?expanded=true
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EXTERIEUR     
3MZ BMW Individual Two Tone lak Oxidgrau metallic. 

Tweekleurige carrosserie, inclusief coachline. Combinatie mogelijk met een van de volgende 
basiskleuren: 
M475 - Saphirschwarz metallic. 
WC57 - BMW Individual Aventurinrot metallic. 
WC3Z - BMW Individual Tansanitblau metallic. 
WC36 - BMW Individual Dravitgrau metallic.

□   12.500   10.330 

(3MZ alleen i.c.m. 3DE - Weglaten BMW i Blau exterieur details.)

320 Levering zonder typeaanduiding op achterzijde. 
Alleen de aanduiding ‚i7‘ links achterop blijft behouden.

□   -   - 

3DE Weglaten BMW i Blau exterieur details. ■   -   - 

ZDE BMW i Blau exterieur details. 
Design details in nierengrill, voor- en achterbumper uitgevoerd in BMW i Blau.

  -   - 

3DN BMW Iconic Glow nierengrille. 
Met verlichte contouren. Omlijsting en spijlen uitgevoerd in chroom.

■   -   - 

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.

■   -   - 

1F0 19 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 903) in Refined Silver. 
8,5 J x 19 inch / banden 245/50 R 19. *

□   -   - 

1F2 19 inch lichtmetalen wielen Aerodynamics (styling 904) in Bicolor Gunmetal Grey, gepolijst. 
8,5 J x 19 inch / banden 245/50 R 19. *

■   -   - 

1F4 20 inch lichtmetalen wielen Sterspaak (styling 905) in Bicolor Midnight Grey, gepolijst. 
Voor: 9 J x 20 inch / banden 255/45 R 20, achter: 10,5 J x 20 inch / banden 285/40 R 20. *

□   2.028   1.676 

1F6 20 inch lichtmetalen wielen Aerodynamics (styling 906) in Bicolor Gunmetal Grey, 3D gepolijst. 
Voor: 9 J x 20 inch / banden 255/45 R 20, achter: 10,5 J x 20 inch / banden 285/40 R 20. *

□   2.455   2.029 

1FF 21 inch lichtmetalen BMW Individual wielen Aerodynamics (styling 910 I) in Multicolor Dunkelgrau, 
3D gepolijst. 
Voor: 9 J x 21 inch / banden 255/40 R 21, achter: 10,5 J x 21 inch / banden 285/35 R 21. *

□   4.004   3.309 

1FG 21 inch lichtmetalen BMW Individual wielen Aerodynamics (styling 910 I) in Multicolor Titanbronze, 
3D gepolijst. 
Voor: 9 J x 21 inch / banden 255/40 R 21, achter: 10,5 J x 21 inch / banden 285/35 R 21. *

□   4.004   3.309 

* Geen mogelijkheid tot het monteren van sneeuwkettingen. 

INTERIEUR   
KV Bekleding in Veganza.  

Inclusief ruitvormig stikpatroon en perforatie. Prettig aanvoelend ledervrij materiaal met moderne nerf 
en aangename temperatuureigenschappen.

■   -   - 

KVJY - Schwarz/Burgundy. ■     
KVMY - Mokka. ■     
KVRI - Cognac. ■     
KVSW - Schwarz. ■     

7M7 BMW Individual interieur. □   4.495   3.715 
(7M7 i.c.m. 337 - M Sportpakket) □   1.995   1.649 

VCSW - Bekleding in BMW Individual leder Merino Schwarz. 
VCF2 - Bekleding in BMW Individual leder Merino Amarone. 
VCFU - Bekleding in BMW Individual leder Merino Rauchweiß. 
VCMY - Bekleding in BMW Individual leder Merino Mokka. 
VCSW - Bekleding in BMW Individual leder Merino Schwarz. 
VCTQ - Bekleding in BMW Individual leder Merino Tartufo.

Bestaat uit de volgende uitrusting: 
43D - Interieurlijsten in edelhoutuitvoering Spiegeleiche Grau-metallic hoogglans. 
4FM - Multifunctionele stoelen voor bestuurder en voorpassagier. 
775 - M hemelbekleding in Anthrazit.
(7M7 niet i.c.m. 33E / 7M8)
(VC alleen i.c.m. 4FM - Multifunctionele stoelen voor bestuurder en voorpassagier)

INTERIEUR   
7M8 BMW Individual interieur met exclusieve omvang (Gran Lusso). □   13.995   11.566 

(7M8 i.c.m. 337 - M Sportpakket) □   11.495   9.500 

VDSW - Bekleding in BMW Individual leder Merino Schwarz met exclusieve omvang. 
VDF2 - Bekleding in BMW Individual leder Merino Amarone met exclusieve omvang.  
(Stuurwiel en hemelbekleding Alcantara in Grau). 
VDFU - Bekleding in BMW Individual leder Merino Rauchweiß met exclusieve omvang. 
VDMY - Bekleding in BMW Individual leder Merino Mokka met exclusieve omvang. 
VDSW - Bekleding in BMW Individual leder Merino Schwarz met exclusieve omvang. 
VDTQ - Bekleding in BMW Individual leder Merino Tartufo met exclusieve omvang.  
(Stuurwiel en hemelbekleding Alcantara in Nachtblau).

Bestaat uit de volgende uitrusting: 
43B - M interieurlijsten in Carbon Fibre met zilverdraad/Pianolack Schwarz. 
4FM - Multifunctionele stoelen voor bestuurder en voorpassagier.
(7M8 niet i.c.m. 33E / 7M7)
(VD alleen i.c.m. 4FM - Multifunctionele stoelen voor bestuurder en voorpassagier)
(VDTQ / VDF2 alleen i.c.m. 5AT - Driving Assistant Plus, of 5AU - Driving Assistant Professional, of 
9QV - Voorbereiding voor Driving Assistant Plus)

VE BMW Individual leder Merino/Woll-Kaschmir-combinatie met exclusieve omvang. □   995   822 
VEii - Rauchweiß/Hellgrau. (Stuurwiel en hemelbekleding Alcantara in Grau)
(VEII alleen i.c.m. 5AT - Driving Assistant Plus, of 5AU - Driving Assistant Professional, of 9QV - 
Voorbereiding voor Driving Assistant Plus)
(VEII alleen i.c.m. 4FM - Multifunctionele stoelen voor bestuurder en voorpassagier, 4F4 - Executive 
Lounge Seating en 7M8 - BMW Individual interieur met exclusieve omvang)

4D7 Interieurlijsten in edelhoutuitvoering Lindenholz Fineline Braun met open structuur. ■   -   - 

43B M interieurlijsten in Carbon Fibre met zilverdraad/Pianolack Schwarz. □   854   706 
(43B alleen i.c.m. VCJL - Bekleding in BMW Individual leder Merino Schwarz/Atlasgrau, of 7M7 - BMW 
Individual interieur, of 7M8 - BMW Individual interieur met exclusieve omvang)
(43B i.c.m. 7M8 - BMW Individual interieur met exclusieve omvang) □   -   - 

43C Interieurlijsten in edelhoutuitvoering Fineline Schwarz hoogglans met metaaleffect en M signatuur. 
M kleurenschema op dashboard en hoofdsteunen.

□   -   - 

(43C alleen i.c.m. 337, 33E of 7M7 / 7M8)     

43D Interieurlijsten in edelhoutuitvoering Spiegeleiche Grau-metallic hoogglans. □   587   485 
(43D i.c.m. 33E - M Sport interieur, of 7M7 - BMW Individual interieur, of 7M8 - BMW Individual interieur 
met exclusieve omvang)

□   -   - 

43E Interieurlijsten in edelhoutuitvoering Esche Maser Grau-metallic met open structuur. □   587   485 

(43E i.c.m. 33E / 7M7 / 7M8) □   -   - 

4DQ Interieurlijsten in edelhoutuitvoering Lindenholz Fineline Braun met open structuur/Pianolack 
Schwarz. 
(4DQ alleen i.c.m. 33E / 7M7 / 7M8)

□   -   - 

XEE BMW Individual interieurlijsten in edelhoutuitvoering Esche Flowing Grey met open structuur. □   -   - 
(XEE alleen i.c.m. VEII - Bekleding in BMW Individual leder Merino/Woll-Kaschmir-combinatie 
Rauchweiß/Hellgrau met exclusieve omvang en 7M8 - BMW Individual interieur met exclusieve omvang)

    

776 M Hemelbekleding in Alcantara Anthrazit. □   1.281   1.059 
(776 alleen i.c.m. 33E - M Sport interieur, of 7M7 - BMW Individual interieur)
(776 alleen i.c.m. VCF2 / VCFU / VCJL / VCMY / VCSW / VCTQ)     

4A2 Glasapplicatie ‘CraftedClarity’ voor interieurelementen. 
Stijlvolle kristalelementen op de transmissiehendel, BMW iDrive Touch Controller, volumeknop, knoppen 
voor de stoelverstelling in de portieren en start-/stopknop zorgen voor een bijzondere visuele en 
haptische ervaring.

□   908   750 

465 Doorlaadopening in de achterbankleuning. 
Afmetingen ca. 30 x 20 cm.

■   -   - 

459 Elektrisch verstelbare voorstoelen. 
Stoelen voor bestuurder en voorpassagier elektrisch te verstellen, inclusief Memory functie voor 
bestuurdersstoel en buitenspiegels, rechter buitenspiegel met stoeprandfunctie.

■   -   - 

4FM Multifunctionele stoelen voor bestuurder en voorpassagier. 
Bieden extra verstelmogelijkheden ten opzichte van de standaardstoelen: instelbare zittinglengte en 
rugleuningbreedte, alsmede separaat in hoek verstelbaar bovenste deel rugleuning. Inclusief actieve 
hoofdsteunen.

□   918   759 

(4FM i.c.m. 33E / 7M7 / 7M8) □   -   - 

488 Elektrisch verstelbare lendensteun voor bestuurdersstoel. ■   -   - 

494 Elektrisch verwarmde voorstoelen. ■   -   - 

4HA Elektrisch verwarmde buitenste zitplaatsen achterin. ■   -   - 

4FL Travel & Comfort System. 
Bevestigingspunt aan de rugleuning van de voorstoelen met houder voor tablets etc., inclusief USB-C 
aansluiting.

□   427   353 

(4FL alleen i.c.m. 4FM - Multifunctionele stoelen voor bestuurder en voorpassagier)     
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KLIMAATBEHEERSING     
402 Glazen panoramadak. 

Zonder openingsfunctie. Inclusief elektrisch bedienbare zonwering/hemel.
■   -   - 

407 Glazen panoramadak Sky Lounge. 
Panoramisch glazen dak met geïntegreerde LED verlichting creëert in het donker een kleurrijke en 
sfeervolle lichtcompositie (bij daglicht eveneens waar te nemen). Deze dynamische verlichting kan 
worden ingesteld in de voorgedefinieerde kleuren van de Ambiance verlichting of afhankelijk van de 
ingestelde BMW My Mode automatisch worden aangepast.

□   1.014   838 

416 Elektrisch te bedienen zonneschermen voor de achterportierruiten en de achterruit. ■   -   - 

4NB Automatische 4-zone airconditioning. 
Volledig automatische temperatuurregeling, voor / achter en links / rechts gescheiden. Met nagenoeg 
onzichtbare uitstroomopeningen voorin en separaat bedieningspaneel voor passagiers achterin.

■   -   - 

- Elektrische interieurvoorverwarming en -voorkoeling. 
Het interieur kan worden voorverwarmd of voorgekoeld als de binnentemperatuur onder of boven een 
grenswaarde komt. Bedienbaar via BMW iDrive Touch Controller en My BMW App (beschikbaar voor 
Apple iOS en Android).

■   -   - 

ELEKTRISCHE VOORZIENINGEN     
302 Alarmsysteem klasse 3. ■   -   - 

316 Elektrisch te openen en sluiten achterklep. ■   -   - 

3CD Elektrisch te openen en sluiten portieren. 
Comfortabele automatische bediening van de portieren via aanvullende bedieningselementen in de 
portieren (twee per portier), alsmede via spraak, My BMW App, ID en centraal Touch Control Display. 
Inclusief bescherming tegen aanrijdingen, visuele waarschuwing voor naderende objecten in de 
portieren.

□   1.602   1.324 

322 Comfort Access.  
Ontgrendelen en vergrendelen van de portieren en de achterklep zonder de autosleutel actief te 
bedienen. Inclusief BMW Digital Key voor ont- en vergrendelen via smartphone voor bestuurdersportier 
(Touch & Go functie).

■   -   - 

319 In de binnenspiegel geïntegreerde universele afstandsbediening. 
Raadpleeg homelink.com voor de compatibiliteitslijst.

□   277   229 

323 Soft Close Automatic voor portieren. 
Comfortabel en veilig sluiten van de portieren mogelijk zonder grote krachtsinspanning en storende 
sluitgeluiden. Als de portieren niet volledig zijn gesloten worden ze met behulp van een elektromagneet 
in het slot getrokken.

■   -   - 

4UR Ambiance verlichting. 
Uitgebreid pakket van sfeerverlichting voor zowel binnen als buiten de auto. Met onder meer Welcome 
Light Carpet en keuze uit diverse voorgeprogrammeerde ‚mood lighting designs‘.

■   -   - 

552 Adaptieve LED koplampen. 
Sterk verbeterd zicht door licht dat dezelfde kleur heeft als daglicht en een lichtbundel die de rijbaan 
homogeen verlicht. Inclusief 5AC - Grootlichtassistent met BMW Selective Beam.

■   -   - 

5AC Grootlichtassistent. 
Past het grootlicht afhankelijk van de verkeerssituatie automatisch flexibel aan. De grootlichtassistent 
houdt tegemoetkomend en vooruitrijdend verkeer gericht buiten de bundel van het grootlicht, zodat dit 
zo veel mogelijk ingeschakeld kan blijven en bijvoorbeeld de bermen optimaal uitgelicht worden.

■   -   - 

3DM BMW Iconic Glow kristalkoplampen. 
Dagrijverlichting met fonkelende kristalglaselementen. Welcome & Goodbye verlichtingsfunctie met 
dynamische fonkeling met behulp van geïntegreerde LEDs.

□   2.242   1.853 

4T8 Automatisch dimmende binnen- en buitenspiegel aan bestuurderszijde. 
Inclusief elektrisch inklapbare buitenspiegels en stoeprandfunctie.

■   -   - 

4U9 Akoestische voetgangersbescherming. 
Kunstmatig gegenereerd geluid dat wordt weergegeven tot een snelheid van 30 km/h om voetgangers 
te attenderen op de naderende auto.

■   -   - 

4V1 BMW IconicSounds Electric. 
Met BMW IconicSounds Electric kunt u de beleving van het volledig elektrisch rijden nog verder 
versterken. De geluiden zorgen voor een directe akoestische feedback op verschillende rijbewegingen, 
zoals accelereren. Het geluid wordt binnen afgespeeld via het audiosysteem en buiten via de 
componenten van de akoestische voetgangersbescherming.

■   -   - 

RIJDERSASSISTENTIESYSTEMEN - PARKEREN     
508 Park Distance Control (PDC) voor en achter. 

Inclusief visuele weergave in het Touch Control Display en akoestisch via het luidsprekersysteem.
■   -   - 

5DN Parking Assistant Plus.  
Omvat de functies Parking Assistant, Reversing Assistant, achteruitrijcamera, zijdelingse parkeerhulp, 
Active Park Distance Control, Surround View en Remote 3D View:
-  Parking Assistant. 

Zoekt met ultrasone sensoren naar een geschikte parkeerplaats en parkeert volautomatisch parallel 
aan of haaks op de rijbaan.

-  Reversing Assistant. 
Slaat bij het vooruit rijden (tot 35 km/h) de laatste 50 meter van het gereden traject op, om deze 
desgewenst in omgekeerde richting te rijden (tot 10 km/h) inclusief stuurbewegingen. Handig bij 
lastige rijmanoeuvres.

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

-  Surround 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.

-  BMW Drive Recorder. 
Maakt het mogelijk om een video te maken van de omgeving van de BMW en deze af te spelen op 
het centrale informatie display of te exporteren via USB. Snelheid en GPS locatie worden eveneens 
opgeslagen.

■   -   - 

5DW Parking Assistant Professional. (onderdeel van Innovation Pack) 
Met camera en ultrasone sensoren werkend assistentiesysteem als aanvulling op de functies 
van de uitrusting Parking Assistant Plus. Omvat de functie Parking Assistant Professional met 
afstandsbediening per smartphone. Met de inbegrepen Manoeuvring Assistant functie kunnen tot 10 
manoeuvres worden opgeslagen en automatisch uitgevoerd door de BMW. Met uw smartphone als 
afstandsbediening stuurt u de BMW automatisch de bijbehorende parkeerplaats in/uit. De functie 
Reversing Assistant Professional registreert trajecten tot wel 200 m.

□   -   - 

(alleen leverbaar als onderdeel van 7R7 - Innovation Pack)

RIJDERSASSISTENTIESYSTEMEN - RIJDEN     
- Cruise Control.  

Met remfunctie indien de ingestelde snelheid wordt verlaagd en bij bergaf rijden. Inclusief Speed Limiter 
en handmatige Speed Limit Assist voor het overnemen van een gedetecteerde maximumsnelheid in de 
Cruise Control.

■   -   - 

5AW Active Guard. 
-  Lane Departure Warning. 
-  Approach Control Warning. 
-  Waarschuwing voor tegemoetkomend verkeer bij linksafslaan, inclusief remfunctie. 
-  Speed Limit Info inclusief weergave van inhaalverboden en Speed Limit Assist.

■   -   - 

5AS Driving Assistant.  
Op camera- en radar gebaseerde bestuurdersassistentiesystemen: Lane Change Warning, Crossing-
traffic Warning achter met remfunctie, Safe Exit (uitstapwaarschuwing) en Rear Collision Warning: 
-  Lane Change Warning. 

Waarschuwt bij veranderen van rijbaan voor verkeer in de dode hoek (vanaf ca. 20 km/h) met vibraties 
in het stuurwiel en een waarschuwingssignaal in de buitenspiegel.

-  Crossing-traffic Warning achter. 
Assisteert de bestuurder bij achteruit uit een parkeervak rijden door te waarschuwen voor achterlangs 
passerend verkeer.

-  Uitstapwaarschuwing. 
Waarschuwt bij het openen van een portier voor naderend verkeer.

-  Rear Collision Warning.  
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.

■   -   - 

5AT Driving Assistant Plus. 
De functionaliteiten van Driving Assistant aangevuld met: 
-  Active Cruise Control (ACC) met Stop & Go functie. 

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 180 km/h. Ook in fileverkeer stopt en versnelt de auto volledig automatisch.

-  Steering & Lane Control Assistant. 
Helpt de bestuurder in de rijbaan te blijven met corrigerende stuuringrepen bij snelheden tot 180 km/h 
en bij filerijden.

-  Speed Limit Info & Assist. 
Speed Limit Info voor weergave van snelheidslimieten en inhaalverboden in instrumentencluster 
of (optioneel) BMW Head-up Display. Automatische Speed Limit Assist kan de gedetecteerde 
maximumsnelheid met 1 handeling overnemen in de ACC.

-  Front Collision Warning. Botswaarschuwing voorzijde met remfunctie

□  1.281  1.059 
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RIJDERSASSISTENTIESYSTEMEN - RIJDEN     
5AU Driving Assistant Professional. (onderdeel van Innovation Pack) 

De functionaliteiten van Driving Assistant Plus aangevuld met:
-  Active Cruise Control (ACC) met Stop & Go functie. 

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/h. Ook in fileverkeer stopt en versnelt de auto volledig automatisch.

-  Steering & Lane Control Assistant. 
Helpt de bestuurder in de rijbaan te blijven met corrigerende stuuringrepen bij snelheden tot 210 km/h 
en bij filerijden.

-  Crossing-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 tegen de voorgeschreven 
rijrichting in rijden.

-  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/h). Indien nodig grijpt het systeem in met een 
stuurcorrectie om uit de gevarenzone te raken.

□   -   - 

(alleen leverbaar als onderdeel van 7R7 - Innovation Pack)

9QV Voorbereiding voor Driving Assistant Plus. 
De functionaliteiten van de uitrusting Driving Assistant Plus kunnen na levering van de auto worden 
bijgeboekt en geactiveerd in de auto.

■   -   - 

5AL Active Protection inclusief vermoeidheidswaarschuwing. 
Systeem van preventieve beschermingsvoorzieningen bij een dreigende aanrijding. De gordels worden 
automatisch strak aangetrokken, de zijruiten worden automatisch gesloten en de stoelen (afhankelijk 
van de uitvoering) worden automatisch in de meest veilige positie gezet Tevens wordt de auto 
automatisch afgeremd na de aanrijding.

■   -   - 

NAVIGATIE     
6U3 BMW Live Cockpit Professional met BMW Curved Display. 

-  Bediening naar voorkeur met BMW iDrive Touch Controller, touch screen, BMW Intelligent Personal 
Assistant of BMW Natural Interaction (gebaren).

-  Volledig digitaal 12,3 inch Info Display (instrumentenpaneel), naar eigen inzicht in te delen.
-  Volledig digitaal 14,9 inch Touch Control Display.
-  Full-colour BMW Head-Up Display.
-  Tuner met RDS.
-  BMW Operating System 8.0 (OS8).
-  Bluetooth connectiviteit.
-  3D kaartweergave vanuit diverse perspectieven en auto-zoom.
-  Routebegeleiding met Augmented View (navigatieaanwijzingen, POI‘s, parkeermogelijkheden, 

aanbevolen rijstrook) in Touch Control Display.
-  Weergave van satellietbeelden, bebouwing en gedetailleerd straatzicht.
-  Weergave van widgets zoals album cover en autostatus.
-  Automatische ‘Over the Air’-kaartupdates tot viermaal per jaar voor de duur van drie jaar.
-  Vehicle Apps: Weer, Nieuws, Landeninformatie
-  Geïntegreerde elektronische BMW handleiding en BMW onderhoudsboek.
-  Remote Software Upgrade (RSU)
-  USB aansluiting met datatransmissie functie.

■   -   - 

CONNECTIVITEIT
6PA Personal eSIM.  

De BMW wordt als extra ‚apparaat‘ toegevoegd aan uw mobiele telefooncontract, zoals bij een Apple 
Watch. Voor telefoongesprekken en dataverbindingen is het niet langer nodig om de smartphone bij u in 
de auto te hebben.

■   -   - 

4NR Interieurcamera.  
Fish-eye camera in het interieur die beelden kan maken op verzoek van inzittenden of automatisch 
indien het diefstalalarm wordt geactiveerd.
-  Maak eenvoudig een opname door te lachen in de camera of door activatie via de My BMW App.
-  De camera bevindt zich in het plafond boven de binnenspiegel en neemt alleen op indien geactiveerd.
-  De beelden worden opgeslagen binnen de BMW ID (BMW ConnectedDrive account) van de gebruiker.
-  De beelden kunnen vanuit de auto naar een smartphone worden overgezet middels de WiFi 

verbinding of op afstand via de My BMW App.
-  In geval van activatie door het diefstalalarm krijgt de gebruiker het beeld middels een pushbericht via 

de My BMW App.

□   128   106 

CONNECTIVITEIT
6U7 BMW Natural Interaction. 

Bediening van een aantal specifieke functies met handgebaren binnen het detectiebereik boven het 
voorste deel van de middenconsole voorin. Eenvoudige handgebaren zoals swipen, wijzen, draaien en 
drukken worden herkend als commando’s. Zo kunt u bijvoorbeeld met een draaigebaar het geluidsvolume 
regelen en inkomende telefoongesprekken aannemen of weigeren door te wijzen dan wel te swipen.

■   -   - 

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

■   -   - 

6AF Intelligent Emergency Call. 
Geavanceerde noodoproep (handmatig en automatisch).

■   -   - 

6AK ConnectedDrive Services. 
Maakt het gebruik van ConnectedDrive diensten mogelijk in de auto.

■   -   - 

6C4 BMW Connected Pack Professional.
-  Remote Services. 

Bedien uw BMW op afstand, verstuur bestemmingen naar uw auto en controleer de voertuiglocatie en 
onderhoudstatus met behulp van de My BMW App. (ongelimiteerde looptijd, beschikbaar voor Apple 
iOS en Android.)

-  Connected Navigation. 
Real Time verkeersinformatie, pro-actieve voorstellen voor routes, overname van 
bestemmingsinformatie uit andere apps en voorstellen van online berekende alternatieve routes. 

-  Connected Parking. 
Pro-actieve voorstellen voor parkeergelegenheden en weergave van betaalmogelijkheden op de 
ingevoerde bestemming, informatie over de waarschijnlijkheid van vrije parkeerplaatsen langs de straat 
en integratie van ParkNow (Parkmobile) voor het starten en automatisch stoppen van parkeersessies. 
Voor het gebruik van ParkNow worden separaat kosten in rekening gebracht door ParkNow.

-  Connected Charging. 
Vind eenvoudig alle informatie over laadstations en ontvang pro-actieve voorstellen voor parkeren en 
opladen. Ook kunt u specifieke laadtijdvakken instellen om alleen te laden wanneer u dat wilt.

-  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 in het 
Touch Control Display. (ongelimiteerde looptijd)

-  In-Car 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, voor ontspanning na een 
stressvolle dag, en past het interieur van uw auto optimaal aan uw stemming aan. Functies afhankelijk 
van optionele uitrusting.

-  Connected Music. 
Onbeperkt muziek luisteren via uw eigen streaming muziekdienst. Volledig geïntegreerd in OS8 voor 
eenvoudige en veilige bediening. 
Voor alle diensten behalve Remote Services en Smartphone Integratie geldt een looptijd van 3 jaar in 
Europa. Diensten zijn te verlengen via de BMW ConnectedDrive Store.

■   -   - 

6NX Wireless Charging opbergvak. 
Draadloze oplaadmogelijkheid voor smartphones die geschikt zijn voor Qi inductieladen. Inclusief LED-
laadindicator en waarschuwingssignaal om te voorkomen dat de smartphone wordt vergeten bij het 
uitstappen.

■   -   - 

6U9 BMW Touch Command. 
Multifunctionele bediening van infotainmentsysteem, BMW Theatre Screen, BMW My Modes, 
verlichting, airconditioning en stoelfuncties door middel van touch panels in de achterportieren.

■   -   - 

INFOTAINMENT
654 DAB-tuner. 

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

■   -   - 

6F4 Bowers & Wilkins Surround Sound System. 
Voorzien van 895 W versterker met 9 kanalen en 21 luidsprekers, inclusief o.a. Bass Performance 
PLUS, luidsprekers in de hoofdsteunen achterin, surround sound met 7-bands equalizer voor een 
sublieme geluidskwaliteit en -beleving op alle zitplaatsen.

■   -   - 

6F1 Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System. 
Voorzien van een 1.965 W versterker met 32 kanalen en 39 luidsprekers, inclusief o.a. Bass 
Performance PLUS, 4 klankmodi, 3D surround sound met 4 luidsprekers in de hemelbekleding, 
TrueSurround luidsprekers in de hoofdsteunen voor- en achterin, 4D Audio met shakers in de rugleuning 
van de voorstoelen (i.c.m. 46A - Multifunctionele stoelen achterin ook in de buitenste zitplaatsen 
achterin) en 7-bands equalizer voor een sublieme geluidskwaliteit en -beleving op alle zitplaatsen.

□   6.193   5.118 

6FR Rear-seat Entertainment Experience. 
- BMW Theatre Screen met 31,3 inch ultra-breedbeeld scherm in 32:9 formaat met 8K resolutie. 
- Amazon Fire TV Ecosystem met vele apps. 
- HDMI interface voor externe bronnen zoals TV sticks, smartphones, game consoles en computers.
-  Display met multi-touchtechnologie, kan ook worden bediend via de BMW Touch Command in de 

achterportieren.
- BMW Theatre Screen kan elektrisch worden ingeklapt en verplaatst voor optimale kijkafstand.

□   5.071   4.191 

 Ontdek meer over BMW ConnectedDrive.  

https://www.bmw.nl/nl/content/aftersales/bmw-connected-drive/bmw-connected-drive.html
https://www.bmw.nl/nl/content/aftersales/bmw-connected-drive/bmw-connected-drive.html


2322

Meer over de highlights en prestaties van de BMW i7  
ontdekt u op onze website: www.bmw.nl/i7

De belangrijkste cijfers en details van de nieuwe BMW i7 op een rij: motoren, verbruik, CO₂ emissie en afmetingen. 
Kom hier meer te weten over prestaties, motorinhoud, vermogen, trekkracht en acceleratie – en ontdek welke 
motor het beste bij uw wensen past.

TECHNISCHE DATA

Ontdek meer over technische data.  

Raadpleeg de BMW configurator op bmw.nl waarop na de invoer van de uitvoering, de daarbij behorende 
consumenten adviesprijs, BPM en CO2 emissie getoond worden.

CONFIGURATOR EN PRIJZEN

Ontdek meer over de configurator en prijzen.  

De digitale diensten van BMW ConnectedDrive bieden u veel nuttige diensten. Deze slimme en innovatieve 
diensten maken het u makkelijker en van iedere rit een belevenis.

BMW CONNECTED DRIVE

Ontdek meer over BMW ConnectedDrive.  

Originele BMW Accessoires bieden u talrijke mogelijkheden om uw BMW individueel te benadrukken. Daarnaast 
staan Originele BMW Accessoires garant voor de beste kwaliteit en sluiten perfect aan op het design, de veiligheid 
en het comfort van uw BMW.

ACCESSOIRES

Ontdek meer over accessoires.  

HET VOORDEEL VAN 
GEWELDIG ONDERHOUD.
BMW SERVICE INCLUSIVE.
Als BMW rijder wilt u besparen op onderhoud, maar nooit op kwaliteit. Daarom bieden wij u een 
zeer aantrekkelijk meerjarenonderhoudscontract. Tegen een éénmalig bedrag bent u gedekt 
voor de periode van uw keuze, voor alle service en onderhoud. Zodat u nooit voor verrassingen 
komt te staan en uw BMW jarenlang in topconditie blijft. Uw voordelen:

- Zeer aantrekkelijke kostenbesparing vergeleken met afzonderlijke onderhoudsbeurten.
- Lange termijn waarde behoud van uw BMW.
- Dealer onderhouden met originele BMW Onderdelen.
- Wereldwijd geldig bij deelnemende BMW Service Partners.
- Diverse Service Inclusive pakketten mogelijk op basis van looptijd en kilometers. 

BMW Service

 Meer informatie vindt u op www.bmw.nl/serviceinclusive  

https://www.bmw.nl/i7
https://www.bmw.nl/nl/modellen/bmwi/i4/ontdek/highlights.html#technische-gegevens
https://configure.bmw.nl/nl_NL/configure/G26E/71AW/FKFSW,P0A96,S01CB,S0230,S0255,S02PA,S02VB,S03FG,S0428,S0430,S0431,S0493,S04AW,S04KL,S04U9,S0534,S0544,S0548,S05AQ,S05DA,S05DM,S0654,S06AE,S06AF,S06AK,S06C4,S06U2,S06VB,S06WC,S07CG,S0868,S0886,S08R9,S08TF,S09QX,S09QY,S0Z22,S0ZUX/SE000001?expanded=true
https://www.bmw.nl/nl/content/aftersales/bmw-connected-drive/bmw-connected-drive.html
https://www.bmw.nl/nl/content/aftersales/accessoires-en-onderdelen/intro.html
http://www.bmw.nl/serviceinclusive
http://www.bmw.nl/serviceinclusive

