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ALLE BMW MODELLEN 
IN EEN APP.

DOWNLOAD NU DE BMW Products APP EN  
ONTDEK ECHT RIJPLEZIER.

MODELLENHIGHLIGHTS JOURNEY UITRUSTINGEN

TECHNISCHE 
WAARDEN EN 
SERVICES 

Modelvarianten

Modellen en pakketten 
• Elektrische BMW wagen 
• Basismodel 
• M Sportpakket 
• BMW plug-in-hybride 
• xLine

Uitrustingen

Uitrustingshighlights 

Velgen en banden

Koetswerkkleuren

Interieurkleuren

Originele BMW accessoires

Technische waarden

BMW Services

Highlights

• Aandrijving en ophanging 
• Transport, opbergruimte en 
functies 
• Uitrustingspakketten 
• Exterieur 
• Licht en zicht 
• Zitcomfort 
• Klimaatcomfort 
• Entertainment 
• Hulpsystemen

BMW X1 xDrive23i: 
BMW M 20" lichtmetalen velgen, multispaak 869, koetswerkkleur in C66 Utah Orange metallic, MACX Binnenbekleding leder Vermasca Oyster,  
decoratieve lijsten in Schwarz hochglänzend. 
Brandstofverbruik in l/100 km (gecombineerd): 6,5–7,2
CO2-emissie in g/km (gecombineerd): 146–162

BMW iX1 xDrive30:
BMW M 20" lichtmetalen velgen, multispaak 869, koetswerkkleur in A96 Mineralweiß, KHMY Binnenbekleding Sensatec Mokka,  
decoratieve lijsten in edelhoutuitvoering Eukalyptus openporig.
Stroomverbruik in kWh/100 km (gecombineerd): 17,3–18,4
Elektrische autonomie: 413–438

BMW X1 xDrive30e:  
BMW M 20" lichtmetalen velgen, multispaak 869, koetswerkkleur in C5A Frozen Pure Grey metallic, KGNL Binnenbekleding Sensatec/  
Alcantara-combinatie Schwarz/contrastnaad Blau, decoratieve lijsten in Aluminium Hexacube dunkel.
Stroomverbruik in kWh/100 km (gecombineerd): 16,4–18,2
Elektrische autonomie: 78–89

Dit medium bevat modellen, uitrustingskenmerken en configuratiemogelijkheden (standaarduitrusting en extra uitrusting) van de wagens van BMW AG die bestemd 
zijn voor de Belgische en Luxemburgse markt. Na de afsluiting van de redactie van dit medium op 2/05/2022 kunnen er afwijkingen zijn van de uitrustingskenmerken 
en configuratiemogelijkheden met betrekking tot standaarduitrustingen en extra uitrustingen van de afzonderlijke modellen. Uw lokale BMW concessiehouder geeft  
u graag meer informatie. Onder voorbehoud van wijzigingen in constructie en uitrusting.



THE BR AVE.

ECHTE MOED LAAT ZICH NIET 
AFREMMEN. MAAR ONTVOUWEN. 
NEEM HET RECHT OM UNIEK TE  

ZIJN. SPONTAAN EN ONGEDWONGEN. 
MOEDIG EN DOELGERICHT.  

OM EEN GOEDE REDEN:  
OMDAT HET U TOEKOMT.



V A N U I T  D E  M O E D 
O M  A N D E R S  T E  Z I J N .

THE BRAVE – EVEN BAANBREKEND  
ALS ONAFHANKELIJK. DE BMW X1 

BEGELEIDT U OP SUPERIEURE WIJZE 
DOOR HET DAGELIJKS LEVEN EN LAAT 

U DOELEN BEREIKEN DIE U NAUWELIJKS 
VOOR MOGELIJK HIELD. MET DE 

VRIJHEID OM GEGARANDEERD VOOR DE 
PASSENDE AANDRIJVING TE KIEZEN. 

STAP IN EN LAAT U INSPIREREN – WANT 
MOED NEEMT TOE MET DE ERVARING.



KR ACHT EN 
ELEGANTIE, 

VAKKUNDIG 
VERENIGD.

Krachtige verhoudingen en een karaktervolle 
lijnvoering bepalen het exterieur van de 
nieuwe BMW iX1. De duidelijk rechtopstaande  
voorkant vormt een sterk statement met een 
krachtige présence. De grote, bijna vierkante 
nieren zijn harmonieus geïntegreerd en 
geven samen met de nieuw vormgegeven, 
L-vormige koplampen op uiterst moderne 
wijze vorm aan het opvallende BMW gezicht.

EXTERIEURDESIGN.



De lange dakl i jn doet het s i lhouet  
in z i jaanzicht  langer l i jken.  Grote 
oppervlakken stralen kracht en 
stevigheid ui t .  De ver naar buiten 
geplaatste,  vr i jwel  v ierkante 
wielkasten beklemtonen de stevige 
stand van de nieuwe BMW iX1. 
Cladding-elementen doen de wagen 
hoger l i jken en onderstrepen de  
voor X typische robuustheid.

De vlakke achterruit en de ingetrokken 
venstervorm vormen een opvallende 
schouderpartij en geven de BMW X1 in 
achteraanzicht een nog bredere uitstraling. 
Zijn nieuw vormgegeven, driedimensionale 
achterlichten in L-vorm zorgen voor een 
blijvende indruk.

EXTERIEURDESIGN.

ME T ALLE  
V IER DE 

WIELEN IN 
HE T LE VEN.



In het interieur gaat een royaal en open gevoel 
van ruimte samen met een modern design  
en innovatieve functionaliteit. Het frameloze 
BMW Curved Display en de elegante 
sierelementen zijn consequent op de 
bestuurder gericht. Designdetails zoals de 
brede chroomelementen, die het hele 
weergaveconcept omlijsten, benadrukken het 
solide karakter dat typisch is voor BMW X.

MEER RUIMTE 
VOOR PUUR 

RIJPLEZIER.

INTERIEURDESIGN.



UIT VERKOREN. 
UIT OVERTUIGING.

Maakt in elke uitvoering indruk: de BMW X1 
fascineert met krachtige verbrandingsmotoren, 
als efficiënte plug-in-hybride of als volledig 
elektrische BMW iX1. Voor welke variant u ook 
kiest: het opvallende Sports Activity Vehicle 
schittert met een consequente voorwaartse 
drang en een ongeëvenaard rijgevoel.

RIJDYNAMIEK.



ONGEBREIDELD 
RIJPLEZIER.

Onweerstaanbaar sportief: de BMW iX1 accelereert 
in 5,6 seconden van 0–100 km/u en overtuigt met een 
vermogen tot 230 kW. 
De BMW X1 met BMW xDrive, automatische 
7-versnellingsbak Steptronic en de verlaagde adaptieve 
M ophanging bieden meer tractie, rijdynamiek en 
rijveiligheid. Krachtige TwinPower Turbo 4-cilinder 
dieselmotoren van 2,0 liter garanderen een 
temperamentvolle krachtontplooiing.

RIJDYNAMIEK.



VITA AL, DIGITA AL, 
GENIA AL.

BMW iDrive zet uw digitale leven naadloos 
voort in de BMW X1: modern, met natuurlijke 
interactie en altijd helemaal up-to-date. 
Met het BMW Operating System 8 kunt  
u de voertuigfuncties intuïtief bedienen  
met uw stem, het Control Display of  
het multifunctionele stuur. Met MyModes  
kan een harmonieuze totaalervaring uit 
rijdynamiek en sfeer worden gecreëerd.

CONNECTIVITEIT.



Innovatieve rijhulpsystemen ondersteunen in 
kritieke situaties. Het Driving Assistant Pack 
remt in een noodgeval zelfstandig en helpt 
om snelheidsovertredingen te vermijden. 
Parkeren en manoeuvreren in een beperkte 
ruimte gebeurt met het Parking Assistant 
Pack zo goed als spelenderwijs. Active Park 
Distance Control remt uw BMW bij een 
dreigende botsing bij het achteruit parkeren 
zelfstandig af.

CONNECTIVITEIT.

COMFORTABELE 
VEILIGHEID.



VOLLE L ADING 
SPONTANITEIT.

Vol energie in elke situatie: de eerste volledig 
elektrische BMW iX1 en de BMW X1 plug-in-hybride 
bieden met talrijke laadoplossingen voor thuis en 
onderweg maximaal comfort bij elke laadbeurt. Met 
een Flexible Fast Charger, intelligente Wallbox of 
 een standaardlaadkabel (mode 3) – met de 
doordachte laadaccessoires kunt u snel en eenvoudig 
verse energie bijladen. Naar wens met individuele 
installatiediensten, zodat uw volgende rit 
gegarandeerd niet lang op zich laat wachten.

CHARGING SOLUTIONS.



GRENZELOOS 
ELEK TRISEREND.
De BMW iX1 xDrive30: met een eRange tot 
438 km en een laadvermogen van 10% tot 
80% in ong. 29 minuten.1, *

iX1 xDRIVE 30.

 1 Voorlopige technische gegevens.
* Aan een High Power Charging-station, bv. IONITY.



VIER CILINDERS, 
ÉÉN DOEL: VOORUIT.
De xDrive23i.

X1 xDRIVE 23i.



KR ACHTIG IN 
HE T K WADR A AT.
De X1 xDrive30e.

X1 xDRIVE 30e.
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OVERZICHT VAN MODELVARIANTEN.

ELEKTRISCHE BMW WAGEN

Gewoon elektriserend: de BMW iX1.

BASISMODEL

Krachtig harmonieus: de BMW X1.

M SPORTPAKKET

Dynamisch energiepakket: de BMW X1 met het M Sportpakket.

BMW PLUG-IN-HYBRIDE

Flexibiliteit opnieuw gedefinieerd: de BMW X1 als plug-in-hybride.

MODEL xLINE

Rechtlijnig overtuigend: de BMW X1 met xLine.

De beschikbaarheid van enkele uitrustingen, functies en digitale diensten is afhankelijk 
van motorversies of extra optionele uitrustingen. De aanbodstructuur en de markt- en 
productiebeschikbaarheid kunnen verschillen. 

Gedetailleerde informatie over beschikbaarheid, looptijden en kosten vindt u bij uw 
plaatselijke BMW Partner.

GESELECTEERDE STANDAARDUITRUSTINGEN.
Hier vindt u geselecteerde standaarduitrustingen voor uw wagen. Ontdek meer met de BMW Products App.  
Verkrijgbaar voor uw smartphone en tablet.

INTERIEUR

Standaardstuur 
 
Het zwarte lederen sportstuur met multifunctionele toetsen biedt met gevormde  
duimuitsparingen veel grip en ligt bijzonder aangenaam in de hand.

Widescreen Display 
 
Het BMW Curved Display combineert een intuïtieve bediening met een weergave
concept bestaande uit een 10,25" instrumentendisplay en een 10,7" Control Display.

My Modes 
 
Sportief, efficiënt of individueel – met My Modes kiest u uit verschillende instellingen 
een sfeervolle totaalervaring van rijdynamiek en interieur.

CONNECTIVITEIT EN INFOTAINMENT

BMW Live Cockpit Navigation Plus 
 
De BMW Live Cockpit Navigation Plus omvat een gebogen displaycombinatie bestaande 
uit een 10,25" instrumentendisplay en een Control Display van 10,7" met aanraakfunctie.

BMW iDrive 
 
BMW iDrive zet uw digitale leven naadloos voort: in een modern interieur, met  
natuurlijke interactie en altijd uptodate.

RIJHULPSYSTEMEN EN VEILIGHEID

Parking Assistant Pack 
 
Het Parking Assistant Pack vergemakkelijkt het parkeren en manoeuvreren op krappe 
plaatsen en voorkomt parkeerschade.

Active Guard 
 
De rijhulpsystemen van het pakket Active Guard verhogen de veiligheid tijdens het  
rijden en helpen om snelheidsovertredingen te vermijden.

Attention Assist 
 
De Attention Assist controleert uw stuurgedrag op tekenen van vermoeidheid en geeft 
indien nodig de aanbeveling om een pauze in te lassen.

COMFORT EN FUNCTIONALITEIT

Automatische airconditioning 
 
De intelligente automatische airconditioning met 2zoneregeling overtuigt met een 
eenvoudige bediening, talrijke functies en optimaal klimaatcomfort.

Automatische bediening van achterklep 
 
De automatische bediening van de achterklep maakt het u mogelijk de achterklep  
elektrisch te openen en te sluiten – comfortabel met een druk op de knop.

De beschikbaarheid van enkele uitrustingen, functies en digitale diensten is afhankelijk 
van motorversies of extra optionele uitrustingen. De aanbodstructuur en de markt- en 
productiebeschikbaarheid kunnen verschillen. 

Gedetailleerde informatie over beschikbaarheid, looptijden en kosten vindt u bij uw 
plaatselijke BMW Partner.



Decoratieve lijsten in edelhoutuit-
voering Eukalyptus openporig met 
sierlijsten Perlglanz Chrom op het 
instrumentenbord en de deuren 
vooraan en bijkomende sierlijsten 
op de middenconsole

KHMY Binnenbekleding Sensatec 
geperforeerd Mokka, interieurkleur 
Schwarz, uitgebreide uitrustings-
kleur Mokka

ELEKTRISCHE BMW WAGEN.

BMW 17" lichtmetalen velgen, 
sterspaak 864 Silbergrau,  
7,5 J x 17, banden 205/65 R 17.

GESELECTEERDE UITWENDIGE UITRUSTINGSELEMENTEN VAN DE 
ELEKTRISCHE BMW WAGEN:

 – LED Headlights en LED-achterlichten
 – Lichtmetalen velgen
 – Automatische bediening van achterklep

GESELECTEERDE UITRUSTINGSELEMENTEN VAN DE  
ELEKTRISCHE BMW WAGEN IN HET INTERIEUR:

 – BMW Live Cockpit Navigation Plus met BMW Curved Display
 – BMW Operating System 8 met navigatie
 – Automatische airconditioning met 2-zoneregeling incl. luchtopeningen 
achterin

 – Lederen sportstuur
 – Doorlaadsysteem 40:20:40 met verstelling van de helling van de leuning
 – Lichtpakket
 – Parking Assistant Pack incl. Active Park Distance Control en 
achteruitrijcamera

 – Cruise Control met remfunctie

De beschikbaarheid van enkele uitrustingen, functies en digitale diensten is afhankelijk 
van motorversies of extra optionele uitrustingen. De aanbodstructuur en de markt- en 
productiebeschikbaarheid kunnen verschillen. 

Gedetailleerde informatie over beschikbaarheid, looptijden en kosten vindt u bij uw 
plaatselijke BMW Partner.

Het zwarte lederen sportstuur met 
multifunctionele toetsen biedt met 
gevormde duimuitsparingen veel 
grip en ligt bijzonder aangenaam in 
de hand. Een sierelement in Perl-
glanz Chrom aan de spaken van het 
stuur zorgt voor een luxueuze look. 
U kunt het stuur manueel verstellen 
in de hoogte en de diepte en zo  
optimaal positioneren.

De standaardzetel voor bestuurder 
en voorpassagier biedt al veel  
comfort. Zo kunnen de zithoogte,  
de lengtepositie, de helling van de 
rugleuning en de hoogte van de 
hoofdsteun manueel ingesteld  
worden. Op de achterwand is een 
kaartenvak gemonteerd. De gordel-
spanner en de spankrachtbegrenzer 
verhogen de veiligheid nog meer.

BASISMODEL.

BMW 17" lichtmetalen velgen, ster-
spaak 832 Hellgrau, 7 J x 17, banden 
205/65 R 17.

GESELECTEERDE UITWENDIGE UITRUSTINGSELEMENTEN VAN HET 
BASISMODEL:

 – LED Headlights en LED-achterlichten
 – Lichtmetalen velgen
 – Automatische achterklepbediening

GESELECTEERDE UITRUSTINGSELEMENTEN VAN HET BASISMODEL 
IN HET INTERIEUR:

 – BMW Live Cockpit Navigation Plus met BMW Curved Display
 – BMW Operating System 8 met navigatie
 – Automatische airconditioning met 2-zoneregeling incl. luchtopeningen 
achterin

 – Lederen sportstuur
 – Doorlaadsysteem 40:20:40 met verstelling van de helling van de leuning
 – Lichtpakket
 – Parking Assistant Pack incl. Active Park Distance Control en 
achteruitrijcamera

 – Cruise Control met remfunctie

De beschikbaarheid van enkele uitrustingen, functies en digitale diensten is afhankelijk 
van motorversies of extra optionele uitrustingen. De aanbodstructuur en de markt- en 
productiebeschikbaarheid kunnen verschillen. 

Gedetailleerde informatie over beschikbaarheid, looptijden en kosten vindt u bij uw 
plaatselijke BMW Partner.



Het multifunctionele lederen M 
sportstuur met geïntegreerde air-
bag is in specifiek BMW M 3-spakig 
design uitgevoerd. Met een stuur-
wielkrans in zwart leder Walknappa 
met zwarte naad en gevormde  
duimuitsparingen zorgt het voor 
een sportief direct stuurgevoel – 
niet in het minst dankzij geïnte-
greerde schakelpaddles.

Sportief en comfortabel: de indivi-
dueel aanpasbare sportzetels voor 
bestuurder en voorpassagier onder-
scheiden zich door talrijke instel-
mogelijkheden zoals de zitdiepte en 
-helling. De verhoogde zijsteunen 
van zitting en rugleuning en de ge-
prononceerde schoudersteun bie-
den een uitstekende ergonomie en 
meer zijdelingse steun in bochten.

M SPORTPAKKET. 

BMW M 19" lichtmetalen velgen, 
dubbelspaak 871 M Bicolor 
Schwarzgrau, glansgedraaid,  
8 J x 19, banden 245/45 R 19.

DE UITWENDIGE UITRUSTINGSKENMERKEN VAN HET 
M SPORTPAKKET:

 – Nierframe in chroom met voorzijde van de nierspijltjes in  
aluminium gesatineerd

 – Zijdrempelbekledingen met wielkasten met uniek design in 
koetswerkkleur

 – Bumperbekleding voor- en achteraan met uniek design in 
koetswerkkleur en inzetstukken in Aluminium gesatineerd  
of als optie Schwarz hochglänzend1

 – BMW M 18" lichtmetalen velgen, dubbelspaak 838 M Bicolor
 – Adaptieve M sportophanging
 – Daksierlijsten in koetswerkkleur
 – M Shadow Line hochglänzend
 – M aanduiding op de flanken
 – Koetswerkkleur in Alpinweiß uni; andere kleuren beschikbaar

DE UITRUSTINGSKENMERKEN VAN HET  
M SPORTPAKKET IN HET INTERIEUR:

 – M deurdrempels vooraan en M pedalen
 – Sportzetels voor bestuurder en voorpassagier in Alcantara-Sensatec-
combinatie Schwarz met contrastnaad in Blau; andere bekledingen 
beschikbaar

 – Lederen M stuur met paddles
 – Instrumentenbord Luxury
 – Autosleutel met exclusieve M markering
 – M hemelbekleding in Anthrazit
 – Decoratieve lijsten in Aluminium Hexacube dunkel;  
andere lijsten beschikbaar

De beschikbaarheid van enkele uitrustingen, functies en digitale diensten is afhankelijk 
van motorversies of extra optionele uitrustingen. De aanbodstructuur en de markt- en 
productiebeschikbaarheid kunnen verschillen. 

Gedetailleerde informatie over beschikbaarheid, looptijden en kosten vindt u bij uw 
plaatselijke BMW Partner.

1 In combinatie met de M Shadow Line hochglänzend of met de M Shadow Line 
hochglänzend met bijkomende elementen zijn de sierelementen op de 
bumperbekleding voor- en achteraan in Schwarz hochglänzend uitgevoerd.

Decoratieve lijsten in Aluminium 
Hexacube dunkel met sierlijsten 
Perlglanz Chrom op het instrumen-
tenbord en de deuren vooraan  
en bijkomende sierlijsten op de 
middenconsole

KGNL Binnenbekleding Alcantara/
Sensatec Schwarz, Akzent Blau, 
interieurkleur Schwarz

BMW PLUG-IN-HYBRIDE.

BMW Individual 20" lichtmetalen 
velgen, multispaak 869 I Bicolor 
Schwarzgrau matt, glansgedraaid, 
8 J x 20, banden 245/40 R 20.

De beschikbaarheid van enkele uitrustingen, functies en digitale diensten is afhankelijk 
van motorversies of extra optionele uitrustingen. De aanbodstructuur en de markt- en 
productiebeschikbaarheid kunnen verschillen. 

Gedetailleerde informatie over beschikbaarheid, looptijden en kosten vindt u bij uw 
plaatselijke BMW Partner.

GESELECTEERDE UITWENDIGE UITRUSTINGSELEMENTEN VAN DE 
BMW PLUG-IN-HYBRIDE:

 – LED Headlights en LED-achterlichten
 – Lichtmetalen velgen
 – Automatische bediening van achterklep

GESELECTEERDE UITRUSTINGSELEMENTEN VAN DE  
BMW PLUG-IN-HYBRIDE IN HET INTERIEUR:

 – BMW Live Cockpit Navigation Plus met BMW Curved Display
 – BMW Operating System 8 met navigatie
 – Automatische airconditioning met 2-zoneregeling incl. luchtopeningen 
achterin

 – Lederen sportstuur
 – Doorlaadsysteem 40:20:40 met verstelling van de helling van de leuning
 – Lichtpakket
 – Parking Assistant Pack incl. Active Park Distance Control en 
achteruitrijcamera

 – Cruise Control met remfunctie



Decoratieve lijsten in edelhoutuit-
voering Eukalyptus openporig met 
sierlijsten Perlglanz Chrom op het 
instrumentenbord en de deuren 
vooraan en bijkomende sierlijsten 
op de middenconsole

BMW 18" lichtmetalen velgen,  
sterspaak 865 Silbergrau, 7,5 J x 18, 
banden 225/55 R 18.

BMW xLINE.

DE UITWENDIGE UITRUSTINGSKENMERKEN VAN DE xLINE:
 – Nierlijst in Perlglanz Chrom
 – Nierspijltjes in Schwarz hochglänzend, voorzijde in Perlglanz Chrom
 – Sierelementen rondom onderaan in contrastkleur Dark Grey
 – Spiegelbehuizingen in zijdemat chroom
 – Sierelementen in de voor- en achterschort in Perlglanz Chrom
 – Daksierlijsten in koetswerkkleur
 – Deurdrempels met BMW opschrift in Aluminium matt

DE UITRUSTINGSKENMERKEN VAN DE xLINE IN HET INTERIEUR:
 – Zetelbekledingen en armleuningen van geperforeerd Sensatec 
met contrastnaden

 – Instrumentenbord Luxury
 – Verlichte sierlijsten in Schwarz hochglänzend
 – Accenten aan de deurgrepen in Perlglanz Chrom

De beschikbaarheid van enkele uitrustingen, functies en digitale diensten is afhankelijk 
van motorversies of extra optionele uitrustingen. De aanbodstructuur en de markt- en 
productiebeschikbaarheid kunnen verschillen. 

Gedetailleerde informatie over beschikbaarheid, looptijden en kosten vindt u bij uw 
plaatselijke BMW Partner.

GESELECTEERDE UITRUSTINGSPAKKETTEN.

TRAVEL PACK.  

Het Travel Pack maakt reizen in uw BMW X1 nog comfortabeler. 
Dankzij de zetelverstelling van de achterbank kunnen de 
achterbank en de bagageruimte nog flexibeler gebruikt worden, 
terwijl het scheidingsnet voor de bagageruimte ervoor zorgt dat 
uw voorwerpen veilig opgeborgen blijven. Het zonnewerende 
glas voor de achterruit en de donker getinte zijruiten achteraan 
beperken de opwarming van het interieur en dragen zo bij tot een 
aangenaam interieurklimaat. Het panoramisch doorschijnend 
schuifdak zorgt in geopende toestand voor veel frisse lucht en 
creëert ook gesloten een prettige sfeer met veel licht. 

COMFORT PACK. 

Ontspannen en goed gehumeurd naar uw bestemming: met 
het Comfort Pack ervaart u echt rijplezier de luxe. Want de 
actieve zetel voor de bestuurder zorgt met een elektrisch 
verstelbare lendensteun met geïntegreerde massagefunctie voor 
een optimaal zitcomfort. Dankzij de elektrische zetelverstelling 
met geheugenfunctie voor de instelling van de zetel en de 
buitenspiegels vindt u steeds spelenderwijs uw ideale positie. 
Met het HiFi-luidsprekersysteem Harman Kardon geniet u 
bovendien van een schitterende geluidservaring in uw BMW X1 – 
inclusief hoogwaardige look.
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De automatische 7-versnellingsbak Steptronic met dubbele koppeling combineert een hoge efficiëntie met maximaal schakel- en rijcomfort omdat de 
versnellingen dicht bij elkaar liggen waardoor de toerentalsprongen beperkt blijven. U profiteert van een indrukwekkende rijdynamiek met een al even laag 
brandstofverbruik. Een Coasting-functie verhoogt bovendien de efficiëntie.

UITRUSTINGSHIGHLIGHTS.

De beschikbaarheid van enkele uitrustingen, functies en digitale diensten is afhankelijk 
van motorversies of extra optionele uitrustingen. De aanbodstructuur en de markt- en 
productiebeschikbaarheid kunnen verschillen. 

Gedetailleerde informatie over beschikbaarheid, looptijden en kosten vindt u bij uw 
plaatselijke BMW Partner.

De automatische 7-versnellingsbak Steptronic met schakelpaddles combi-
neert sportief schakelen met een hoge efficiëntie en een optimaal rijcom-
fort. Met extra schakelpaddles aan het stuur kunt u op een bijzonder directe 
manier schakelen zonder de handen van het stuur te moeten nemen. Dat 
zorgt voor optimaal bedieningscomfort en een hoge veiligheid.

De 15 mm verlaagde adaptieve M ophanging past zich automatisch aan de 
staat van het wegdek en aan de rijstijl aan. U geniet van een uitgesproken 
rijdynamiek en een uitstekende wegligging met tegelijk een hoog rijcomfort 
en betere langeafstandscapaciteiten. De exclusieve M Sport Steering  
verschaft een directer stuurgevoel.

Ontdek geselecteerde highlights uit de standaarduitrusting en de extra uitrusting. Sommige getoonde extra uitrustingen zijn niet in de 
basisprijs inbegrepen.

UITRUSTINGSHIGHLIGHTS.

De beschikbaarheid van enkele uitrustingen, functies en digitale diensten is afhankelijk 
van motorversies of extra optionele uitrustingen. De aanbodstructuur en de markt- en 
productiebeschikbaarheid kunnen verschillen.

Gedetailleerde informatie over beschikbaarheid, looptijden en kosten vindt u bij uw 
plaatselijke BMW Partner.

Ontdek geselecteerde highlights uit de standaarduitrusting en de extra uitrusting. Sommige getoonde extra uitrustingen zijn niet in de 
basisprijs inbegrepen.

De aanhangwagenkoppeling2 met elektrisch wegklapbare bol. Aanhangwa-
genstabiliteitscontrole en diefstalveilige bevestiging verhogen de veiligheid.

Dankzij zetelverstelling van de achterbank kunnen het achtercompartiment en de bagageruimte nog flexibeler gebruikt worden. De zitgedeelten kunnen in 
een verhouding van 60:40 afzonderlijk van elkaar 130 millimeter in de lengte worden verschoven.

Geen autosleutel nodig: met de comforttoegang1 ontgrendelt uw BMW de 
deuren automatisch zodra u nadert.

De automatische bediening van de achterklep maakt het u mogelijk de  
achterklep elektrisch te openen en te sluiten – comfortabel met een druk  
op de knop.

Het scheidingsnet voor de bagageruimte achter de achterbank of de voor-
zetels voorkomt dat voorwerpen naar voor in de passagiersruimte vallen.

1 BMW Digital Key Plus is enkel compatibel met bepaalde smartphones. Een lijst van de compatibele smartphones vindt u op bmw.com/digitalkey. Voorwaarde voor het gebruik van 
BMW Digital Key is de uitrusting Teleservices.

2 Hou rekening met de gegevens over aanhangwagengewicht en kogeldruk.



Het Premium Pack Pro1 biedt u naast de inhoud van het Premium Pack nog meer functies. De BMW Live Cockpit Navigation Professional helpt bij het navi-
geren via Augmented View en verhoogt het comfort door het Head-Up Display. Parking Assistant Pack Plus omvat o.a. parkeeraanzicht, Remote 3D View 
en de BMW Drive Recorder.

UITRUSTINGSHIGHLIGHTS.
Ontdek geselecteerde highlights uit de standaarduitrusting en de extra uitrusting. Sommige getoonde extra uitrustingen zijn niet in de 
basisprijs inbegrepen.

Het Premium Pack1 legt visuele highlights en verhoogt het comfort en de veiligheid. Tot de uitrusting behoren Adaptive LED Headlights, comforttoegang, 
binnen- en buitenspiegelpakket, houder voor Wireless Charging, voorbereiding stuurverwarming, voorbereiding zetelverwarming voor bestuurder/voor-
passagier en voorbereiding Driving Assistant Pack Plus.

1 De voorbereiding stuurverwarming, voorbereiding zetelverwarming voor bestuurder/voorpassagier en voorbereiding Driving Assistant Pack Plus zijn de voorwaarde om de 
activering van de extra uitrusting achteraf via BMW ConnectedDrive upgrades te kunnen bijboeken. Het uitrustingsniveau kan lokaal verschillen.

De beschikbaarheid van enkele uitrustingen, functies en digitale diensten is afhankelijk 
van motorversies of extra optionele uitrustingen. De aanbodstructuur en de markt- en 
productiebeschikbaarheid kunnen verschillen.

Gedetailleerde informatie over beschikbaarheid, looptijden en kosten vindt u bij uw 
plaatselijke BMW Partner.

Hoogwaardige uitstraling: bij de M Shadow Line hochglänzend zijn talrijke designelementen aan de buitenkant van uw BMW in Schwarz hochglänzend 
afgewerkt.

UITRUSTINGSHIGHLIGHTS.

De beschikbaarheid van enkele uitrustingen, functies en digitale diensten is afhankelijk 
van motorversies of extra optionele uitrustingen. De aanbodstructuur en de markt- en 
productiebeschikbaarheid kunnen verschillen. 

Gedetailleerde informatie over beschikbaarheid, looptijden en kosten vindt u bij uw 
plaatselijke BMW Partner.

Ontdek geselecteerde highlights uit de standaarduitrusting en de extra uitrusting. Sommige getoonde extra uitrustingen zijn niet in de 
basisprijs inbegrepen.

De BMW Exterieur Line Aluminium gesatineerd legt visuele accenten aan 
de buitenkant en verleent uw BMW een stijlvolle en persoonlijke uitstraling.

De vlak aansluitende dakreling in aluminium gesatineerd accentueert de 
daklijn en dient als basis voor een multifunctioneel dakdraagsysteem van 
BMW.

De M Shadow Line hochglänzend met bijkomende elementen verleent uw 
BMW een individuele, discreet sportieve look.

De exclusieve M dakreling in Shadow Line hochglänzend dient als basis 
voor een dakdrager om bv. een dakbox of fietsen te kunnen transporteren.



UITRUSTINGSHIGHLIGHTS.

De beschikbaarheid van enkele uitrustingen, functies en digitale diensten is afhankelijk 
van motorversies of extra optionele uitrustingen. De aanbodstructuur en de markt- en 
productiebeschikbaarheid kunnen verschillen. 

Gedetailleerde informatie over beschikbaarheid, looptijden en kosten vindt u bij uw 
plaatselijke BMW Partner.

Ontdek geselecteerde highlights uit de standaarduitrusting en de extra uitrusting. Sommige getoonde extra uitrustingen zijn niet in de 
basisprijs inbegrepen.

De spiegelbehuizingen zijn in Schwarz hochglänzend gelakt in plaats van  
in koetswerkkleur. Ze benadrukken de sportieve uitstraling en creëren een 
individuele verschijning.

Door de M Sport exterieurelementen krijgt uw BMW aan de buitenkant een uitgesproken dynamische uitstraling. O.a. de bumper- en zijbekledingen in een 
uniek design onderstrepen de sportieve verschijning. Andere details zoals de nierspijltjes in aluminium gesatineerd of de sleutel met M markering ronden 
het hoogwaardige pakket af.

Afhankelijk van de motor verhogen de specifieke bijkomende uitrusting 
van het M Sportpakket duidelijk de rijdynamiek, o.a. door snellere, voelbare 
gangwissels.

De xLine verleent uw BMW een karaktervolle uitstraling. Aan de buitenkant 
vormen donkere sierelementen aan de onderkanten van het koetswerk  
een spannend contrast met de chroomelementen bovenaan. In het interieur 
leggen geperforeerde Sensatec-oppervlakken, het instrumentenbord 
Luxury en zwarte hoogglanzende sierlijsten hoogwaardige accenten.

UITRUSTINGSHIGHLIGHTS.

De beschikbaarheid van enkele uitrustingen, functies en digitale diensten is afhankelijk 
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productiebeschikbaarheid kunnen verschillen. 
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Ontdek geselecteerde highlights uit de standaarduitrusting en de extra uitrusting. Sommige getoonde extra uitrustingen zijn niet in de 
basisprijs inbegrepen.

De Adaptive LED Headlights met matrixtechnologie passen zich automatisch aan de omstandigheden aan – zowel op snelwegen als secundaire wegen. 
Zelfs bij slecht weer profiteert u van een beter zicht. Voor een maximaal zicht: de koplampen herkennen tegenliggers en voorliggers en passen de verde-
ling van het licht automatisch zo aan dat ze niet verblind worden.

De automatisch dimmende binnenspiegel voorkomt onaangename ver-
blinding door de koplampen van achterliggend verkeer. Hiervoor verduistert 
hij automatisch het reflectievlak vanaf een bepaalde lichtinval. De binnen-
spiegel is bovendien frameloos uitgevoerd.

De M Sport interieurelementen staan voor individualiteit in het interieur van 
de wagen. Pedaalbekledingen in roestvrijstalen look geven de voetruimte 
een meerwaarde, een M specifieke grafiek geeft de weergave op het instru-
mentendisplay een sportieve toets.



UITRUSTINGSHIGHLIGHTS.

De beschikbaarheid van enkele uitrustingen, functies en digitale diensten is afhankelijk 
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Ontdek geselecteerde highlights uit de standaarduitrusting en de extra uitrusting. Sommige getoonde extra uitrustingen zijn niet in de 
basisprijs inbegrepen.

Het multifunctionele lederen M sportstuur met geïntegreerde airbag is in 
specifiek BMW M 3-spakig design uitgevoerd. Met een stuurwielkrans in 
zwart leder Walknappa met zwarte naad en gevormde duimuitsparingen 
zorgt het voor een sportief direct stuurgevoel – niet in het minst dankzij 
geïntegreerde schakelpaddles.

Het instrumentenbord Luxury in Schwarz inclusief deurpanelen vooraan  
fascineert met een fijn gestructureerd oppervlak. De grijze contrastnaad 
zorgt voor een visueel accent. In combinatie met de Alcantara-Sensatec- 
combinatie is de naad in Blau uitgevoerd.

Naast de hemelbekleding zijn bij de uitrusting M hemelbekleding in Anthrazit ook de bekledingen van de A-stijlen bovenaan in stof Anthrazit uitgevoerd. 
Deze uitrusting wordt aangevuld met talrijke uitrustingen in Schwarz: bekledingen van de B- en C-stijlen bovenaan, zonnekleppen, dakhandgrepen en  
microfoonschermen.

UITRUSTINGSHIGHLIGHTS.

De beschikbaarheid van enkele uitrustingen, functies en digitale diensten is afhankelijk 
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Ontdek geselecteerde highlights uit de standaarduitrusting en de extra uitrusting. Sommige getoonde extra uitrustingen zijn niet in de 
basisprijs inbegrepen.

Sportief en comfortabel: de individueel aanpasbare sportzetels voor bestuurder en voorpassagier onderscheiden zich door talrijke instelmogelijkheden 
zoals de zitdiepte en -helling. De verhoogde zijsteunen van zitting en rugleuning en de geprononceerde schoudersteun bieden een uitstekende ergonomie 
en meer zijdelingse steun in bochten.

De actieve zetel voor bestuurder en voorpassagier zorgt met een lenden-
steun in de rugleuning voor een orthopedisch onberispelijke zithouding en 
dus voor een optimaal zitcomfort. De lendensteun is elektrisch in de hoogte 
en diepte verstelbaar. Een massagefunctie mobiliseert de onderzijde van 
de wervelkolom – u profiteert van zitten zonder vermoeid te raken.

Met de elektrische zetelverstelling kunnen de beide voorzetels bijzonder 
gemakkelijk worden ingesteld. De zithoogte, de helling en de lengtepositie 
van de zitting en de helling van de leuning kunnen aangepast worden. Met 
de geheugenfunctie kunnen de instellingen van de bestuurderszetel en de 
buitenspiegels worden opgeslagen.



UITRUSTINGSHIGHLIGHTS.

De beschikbaarheid van enkele uitrustingen, functies en digitale diensten is afhankelijk 
van motorversies of extra optionele uitrustingen. De aanbodstructuur en de markt- en 
productiebeschikbaarheid kunnen verschillen. 

Gedetailleerde informatie over beschikbaarheid, looptijden en kosten vindt u bij uw 
plaatselijke BMW Partner.

Ontdek geselecteerde highlights uit de standaarduitrusting en de extra uitrusting. Sommige getoonde extra uitrustingen zijn niet in de 
basisprijs inbegrepen.

Het panoramisch doorschijnend schuifdak zorgt geopend voor de aanvoer van veel frisse lucht en creëert ook gesloten een prettige sfeer met veel licht in 
het interieur.

Het zonnewerende glas achteraan vermindert ongewenste opwarming van 
het interieur.

De stuurverwarming1 verwarmt de stuurkrans in een oogwenk – vooral in de 
winter een merkbaar aangenaam comfort.

Voor een merkbare toename van het comfort op koude dagen verwarmen 
de zetelverwarmingen voor bestuurder en voorpassagier de zittingen en 
leuningen in drie standen.

1 De activering van de extra uitrusting kan in combinatie met het Premium Pack of het Premium Pack Pro achteraf via BMW ConnectedDrive upgrades bijgeboekt worden.  
De service is volgens planning beschikbaar in het derde kwartaal van 2022. 

Het HiFi-luidsprekersysteem Harman Kardon met twaalf luidsprekers zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het geluid in uw BMW. De 7-kanaalsver-
sterker garandeert een bijzonder precieze geluidsaanpassing en dus een heldere klank. De roestvrijstalen afdekkingen van de hogetoonluidsprekers  
met verlicht "Harman Kardon"-opschrift fascineren met een exclusieve look.

UITRUSTINGSHIGHLIGHTS.
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basisprijs inbegrepen.

Wilt u in uw BMW de functies van uw smartphone niet missen en ze ge-
bruiken zoals u gewend bent? Met de smartphone-integratie ondersteunt 
uw BMW Apple CarPlay en Android Auto via een draadloze verbinding 
tussen smartphone en wagen. Daardoor kunt u in de wagen comfortabel 
gebruikmaken van vertrouwde functies en verschillende apps.

De digitale diensten van het ConnectedPackage Professional1 maken uw 
rit nog comfortabeler. Uw BMW brengt u op basis van actuele verkeersge-
gevens zo snel mogelijk naar uw bestemming en helpt u bij het zoeken 
naar een parkeerplaats. Integreer uw smartphone-apps eenvoudig zonder 
kabelverbinding.

1 Smartphone-integratie is permanent in de wagen beschikbaar. De looptijd voor Parking, Connected Music en de onlinefuncties voor BMW Maps Connected Navigation en Parking 
bedraagt telkens drie jaar. Die uitrustingen kunnen tot het einde van de looptijd in de BMW ConnectedDrive Store verlengd worden. Voor het gebruik van deze extra uitrusting kan 
de aanschaf van andere extra uitrustingen noodzakelijk zijn. De bruikbaarheid van de Apple dienst CarPlay of de Google dienst Android Auto kan door mogelijke toekomstige 
technische ontwikkelingen (bv. van mobiele telefoons) niet permanent gegarandeerd worden. CarPlay is een merk van Apple Inc. Android Auto is een merk van Google LLC.



Meer veiligheid en meer vreugde in één met de interieurcamera en de antidiefstalrecorder. Als het alarmsysteem geactiveerd wordt, neemt het systeem 
automatisch een foto die u in de My BMW App ziet. Bovendien kunt u met een selfie mooie rijmomenten vastleggen, op het Control Display weergeven en 
op uw smartphone downloaden.

UITRUSTINGSHIGHLIGHTS.

De beschikbaarheid van enkele uitrustingen, functies en digitale diensten is afhankelijk 
van motorversies of extra optionele uitrustingen. De aanbodstructuur en de markt- en 
productiebeschikbaarheid kunnen verschillen. 

Gedetailleerde informatie over beschikbaarheid, looptijden en kosten vindt u bij uw 
plaatselijke BMW Partner.

Een echte allrounder: het Driving Assistant Pack Professional1 houdt niet  
alleen de gewenste snelheid en de afstand tot de voorligger aan, maar 
houdt ook uw BMW op de rijstrook door stuuringrepen. Dat ontlast vooral 
op langere ritten. Andere functies helpen u om botsingen en snelheids-
overtredingen te vermijden.

Met het Driving Assistant Pack Plus1 reist u relaxter. Vooral tijdens lange  
ritten ondersteunt het u doordat het de gewenste snelheid, de rijstrook en 
de afstand tot de voorligger zelfstandig aanhoudt en in noodgevallen remt. 
Ook waarschuwt het voor snelheidsbeperkingen of inhaalverboden.

Ontdek geselecteerde highlights uit de standaarduitrusting en de extra uitrusting. Sommige getoonde extra uitrustingen zijn niet in de 
basisprijs inbegrepen.

Een dreigende frontale botsing of dwarsverkeer achteraan – het Driving  
Assistant Pack waarschuwt en remt indien nodig zelfstandig. Het helpt on-
gevallen te voorkomen bij het veranderen van rijstrook en bij het uitstappen. 
Ook waarschuwt het de achterliggers bij een dreigende kop-staartbotsing. 
Het systeem kan ook het risico op snelheidsovertredingen verlagen.

Het hulpsysteem Parking Assistant Pack Plus heeft bovenop de uitrusting 
van het Parking Assistant Pack meer camera’s en toont u de omgeving van 
de wagen ook in drie dimensies. Zo wordt het nog gemakkelijker om het 
manoeuvre in het oog te houden.

1 Duisternis, mist en sterk tegenlicht kunnen de werking beïnvloeden.

VELGEN EN BANDEN.

De beschikbaarheid van enkele uitrustingen, functies en digitale diensten is afhankelijk 
van motorversies of extra optionele uitrustingen. De aanbodstructuur en de markt- en 
productiebeschikbaarheid kunnen verschillen. 

Gedetailleerde informatie over beschikbaarheid, looptijden en kosten vindt u bij uw 
plaatselijke BMW Partner.

BMW 17" lichtmetalen velgen, ster-
spaak 875 Hellgrau, 7 J x 17, banden 
205/65 R 17.

BMW 17" lichtmetalen velgen, ster-
spaak 832 Hellgrau, 7 J x 17, banden 
205/65 R 17.

BMW 18" lichtmetalen velgen,  
sterspaak 865 Silbergrau, 7,5 J x 18, 
banden 225/55 R 18.

BMW M 18" lichtmetalen velgen, 
dubbelspaak 838 M Bicolor Dunkel-
grau, glansgedraaid, 7,5 J x 18,  
banden 225/55 R 18.2

BMW 19" lichtmetalen velgen, 
V-spaak 867 Bicolor Schwarzgrau 
glansgedraaid, met sportbanden,  
8 J x 19, banden 245/45 R 19.1

BMW 18" aerodynamische velgen 
866 Bicolor Hellgrau, glansge-
draaid, 7,5 J x 18, banden 225/55 
R 18.1

BMW M 19" lichtmetalen velgen, 
dubbelspaak 871 M Bicolor 
Schwarzgrau, glansgedraaid,  
8 J x 19, banden 245/45 R 19.2

BMW 17" lichtmetalen velgen, 
sterspaak 864 Silbergrau,  
7,5 J x 17, banden 205/65 R 17.

BMW Individual 20" lichtmetalen 
velgen, multispaak 869 I Bicolor 
Schwarzgrau matt, glansgedraaid, 
8 J x 20, banden 245/40 R 20.3

1 Enkel in combinatie met xLine.
2 Enkel in combinatie met M Sportpakket.
3 Enkel in combinatie met M Sportpakket of xLine.



KOETSWERKKLEUREN.

C5A BMW Individual Frozen Pure 
Grey metallic

668 Schwarz uni300 Alpinweiß Uni 475 Saphirschwarz metallic

UNI METALLIC

BMW INDIVIDUAL

Kleurkaarten De hier getoonde kleuren geven u een eerste indruk van de kleuren en  
materialen van uw BMW. Uit ervaring weten we echter dat de gedrukte kleuren de  
werkelijke tint van de lak, de bekleding en de decoratieve lijsten niet waarheidsgetrouw 
weergeven. Daarom raden we u aan de keuze van de kleuren te bespreken met uw 
BMW Partner. Hij toont u bovendien graag stalen en geeft advies indien u speciale  
wensen hebt.

C1M Phytonicblau metallic

A96 Mineralweiß metallic

C31 M Portimao Blau metallic

C66 Utah Orange metallic C5Y Cape York Grün metallic

C3N BMW Individual Storm Bay 
metallic

C4E Sanremo Green metallic

1 Verkrijgbaar vanaf november 2022.
De beschikbaarheid van enkele uitrustingen, functies en digitale diensten is afhankelijk 
van motorversies of extra optionele uitrustingen. De aanbodstructuur en de markt- en 
productiebeschikbaarheid kunnen verschillen. 

Gedetailleerde informatie over beschikbaarheid, looptijden en kosten vindt u bij uw 
plaatselijke BMW Partner.

C67 Spacesilber metallic1 C5L BMW Individual Blue Bay 
Lagoon metallic1

INTERIEURKLEUREN.
BEKLEDING

DECORATIEVE LIJSTEN

BLAT Binnenbekleding stof Arktur Anthrazit

De beschikbaarheid van enkele uitrustingen, functies en digitale diensten is afhankelijk 
van motorversies of extra optionele uitrustingen. De aanbodstructuur en de markt- en 
productiebeschikbaarheid kunnen verschillen. 

Gedetailleerde informatie over beschikbaarheid, looptijden en kosten vindt u bij uw 
plaatselijke BMW Partner.

KHMY Binnenbekleding Sensatec geperforeerd 
Mokka

KHCX Binnenbekleding Sensatec geperforeerd 
Oyster

KHSW Binnenbekleding Sensatec geperforeerd 
Schwarz

MACX Binnenbekleding leder Vernasca Oyster MAMY Binnenbekleding leder Vernasca Mokka

MASW Binnenbekleding leder Vernasca Schwarz KGNL Binnenbekleding Alcantara/Sensatec 
Schwarz met stitching Blau1

M decoratieve lijsten in Aluminium Hexacube 
dunkel met sierlijsten Perlglanz Chrom1

Decoratieve lijsten in edelhoutuitvoering Eukalyp-
tus openporig met sierlijsten Perlglanz Chrom

Decoratieve lijsten in Aluminium Mesheffect met 
sierlijsten Perlglanz Chrom

Decoratieve lijsten in Schwarz hochglänzend met 
sierlijsten Perlglanz Chrom

Decoratieve lijsten in Quarzsilber matt genarbt 
op het instrumentenbord

1 Enkel in combinatie met M Sportpakket.



ORIGINELE BMW ACCESSOIRES.
Intense rijervaringen, nog verbeterd: bij een originele BMW 
passen het best originele BMW accessoires. Velgen en banden, 
transport- en bagageruimteoplossingen, interieuraccessoires, 
communicatie, informatie en techniek, laadaccessoires of M 
Performance Parts – met originele BMW accessoires vindt u 
precies de individuele oplossing waarmee u het rijplezier nog 
eens op een heel nieuwe manier beleeft.

TRANSPORT EN BAGAGERUIMTE.

De originele BMW accessoires bieden u een brede waaier van 
transport- en bagageruimteoplossingen. In overeenstemming met 
uw persoonlijke wensen en interesses creëert u daarmee extra 
plaats, wanneer en waar u die nodig hebt. Of het nu om 
draagsystemen of om accessoires voor de bagageruimte gaat –  
u kunt er steeds op vertrouwen dat de originele BMW accessoires 
precies op uw BMW afgestemd zijn en comfortabel gebruikt 
kunnen worden.

VELGEN EN BANDEN.

Met de originele BMW complete wielen bereikt u veilig uw 
bestemming en accentueert u de sportieve uitstraling van uw 
BMW al op het eerste gezicht. Wat u echter niet onmiddellijk 
opmerkt: ze zijn precies op maat van uw BMW afgestemd, 
ondergaan uitgebreide tests met intensieve materiaal- en 
werkingscontroles en werden in nauwe samenwerking met 
toonaangevende bandenfabrikanten ontwikkeld – individueel 
afgestemd op de rijdynamiek en vormtaal van elk afzonderlijk 
BMW model.

LAADACCESSOIRES.

Waar en hoe u uw BMW ook op wilt laden, de originele BMW 
laadaccessoires bieden u op maat gemaakte producten en  
diensten. Terwijl uw BMW bij u thuis met de BMW Flexible Fast 
Charger aan elk stopcontact of nog comfortabeler aan een BMW 
Wallbox van originele BMW accessoires oplaadt, staat onderweg 
een uitgebreid netwerk van openbare laadpunten ter beschikking. 
Innovatieve Connected Charging-diensten tonen bijvoorbeeld 
laadstations op het informatiedisplay van uw BMW of bieden  
u de mogelijkheid om de voorconditionering van uw wagen heel 
eenvoudig vanop uw smartphone te starten.

COMMUNICATIE, INFORMATIE EN TECHNIEK.

De modernste functies en voorzieningen voor maximale vrijheid 
en flexibiliteit: de originele BMW accessoires voor communicatie, 
informatie en techniek staan u daarbij steeds bij. Of u nu belang 
hecht aan een optimale bereikbaarheid via de telefoon of aan de 
beste sound – de innovatieve originele BMW accessoires hebben 
de perfecte oplossing. Waar u ook onderweg bent, u geniet altijd 
van een goede verbinding en individueel entertainment.

M PERFORMANCE PARTS.

Met de M Performance Parts beleeft u het autosport-DNA van 
BMW ook buiten het circuit op een fascinerende en intense ma-
nier. Een groot aantal technische en visuele componenten maakt 
van een uitstekende techniek een zicht- en voelbare ervaring.  
Exclusieve materialen en eersteklas kwaliteit staan garant voor 
dynamische perfectie. Beleef fascinerende topprestaties: indivi-
dueel, expressief en compromisloos.

INTERIEURACCESSOIRES.

Perfect gepast – alle producten van originele BMW accessoires 
voor het interieur helpen u om het interieur van uw BMW helemaal 
volgens uw eigen ideeën vorm te geven. Naast de hoge functionali-
teit van de originele BMW accessoires kiest u ook altijd voor een 
aantrekkelijk BMW design en een bijzonder goede afwerkings- en 
materiaalkwaliteit – en voor een sfeer die u bij elke rit opnieuw zal 
bekoren.

Ontdek het volledige aanbod van originele BMW accessoires en 
het assortiment van BMW M Performance Parts.

De beschikbaarheid van de getoonde en beschreven uitrustingen kan variëren naar-
gelang de markt. Uw lokale BMW concessiehouder geeft u graag meer informatie 
over het volledige aanbod van originele BMW accessoires.



ORIGINELE BMW ACCESSOIRES.

BMW ALLWEATHER-VOETMATTEN VOORAAN

De slijtvaste BMW Allweather-voetmatten met precieze pasvorm, 
verhoogde rand en aantrekkelijk design beschermen de voetruimte 
tegen vocht en vuil. Met hun zwarte kleur passen ze perfect bij het 
interieur.

BMW FIETSDAKDRAGER

De BMW fietsdakdrager is een veilig transportsysteem voor race-, 
toer- of kinderfietsen en voor mountainbikes tot max. 20 kg. Zijn 
bedieningselementen zijn gemakkelijk bereikbaar ter hoogte van 
de dakdrager. Indien nodig kan de laadzijde van rechts naar links 
worden omgebouwd.

BMW RELINGDRAGER

De relingdrager kan worden gecombineerd met alle BMW dak-
draagsystemen en dakboxen en is visueel perfect op de wagen 
afgestemd. Hij kan eenvoudig en zonder gereedschap worden ge-
monteerd en beantwoordt met zijn stevige constructie en tegen 
diefstal beveiligd sluitsysteem aan de strengste eisen voor kwali-
teit en veiligheid.

BMW M 19" LICHTMETALEN VELG,  
DUBBELSPAAK 871 M, JET BLACK

BMW M 19" lichtmetalen velgen, dubbelspaak 871 M Bicolor 
Schwarzgrau, glansgedraaid, met sportbanden, 8 J x 19, banden 
245/45 R 19.

Ontdek het volledige aanbod van originele BMW accessoires en 
het assortiment van BMW M Performance Parts.

De beschikbaarheid van de getoonde en beschreven uitrustingen kan variëren naar-
gelang de markt. Uw lokale BMW concessiehouder geeft u graag meer informatie 
over het volledige aanbod van originele BMW accessoires.

BMW FIETSDRAGER 2.0 

De BMW fietsdrager Pro 2.0 is licht en toch stabiel. Hij kan 60 kg 
aan. Hij is bijzonder eenvoudig te gebruiken en kan twee fietsen/ 
e-bikes transporteren (kan tot drie fietsen worden uitgebreid).  
Bovendien is hij voorzien van een kantelfunctie zodat u altijd ge-
makkelijk in de kofferruimte kunt.

BMW ADVANCED CAR EYE 3.0 PRO

De BMW Advanced Car Eye 3.0 Pro bestaat uit een hoogwaardige 
full-HD-camera die ook wanneer de wagen geparkeerd staat, de 
omgeving achter de wagen in het oog houdt. Bij schokken en ab-
normale bewegingen buiten de wagen slaat het systeem automa-
tisch de gebeurtenis op om mogelijke ongevallen of (pogingen tot) 
inbraak vast te leggen.

BMW TRAVEL & COMFORT BASISDRAGER

De drager wordt op de spijlen van de hoofdsteunen in de voorzetels 
bevestigd en vormt een veilige houder voor alle elementen van het 
modulaire Travel & Comfort System. Kleerhangers, klaptafeltjes, 
universele haken, de houder voor Action-camera’s of verschillende 
Apple- en Samsung-tablets kunnen daar met de steekkoppeling 
eenvoudig op vastgeklikt worden.

M PERFORMANCE 21" LICHTMETALEN VELG, 
DUBBELSPAAK 877 M BICOLOR

M Performance 21" lichtmetalen velg, dubbelspaak 877 M in  
Bicolor Jet Black uni, glanzend gefreesd. Complete set zomerwielen 
met bandendrukcontrole.
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X1 sDrive18i X1 xDrive23i6 X1 sDrive18d X1 xDrive23d6 X1 xDrive25e7, 8 X1 xDrive30e7, 8 iX1 xDrive307, 8

Totale aandrijving wagen2

Type aandrijving Benzine
Benzine – 

48 volt 
Mild Hybrid

Diesel
Diesel –  
48 volt 

Mild Hybrid

Benzine – 
plug-in-hybride

Benzine – 
plug-in-hybride

volledig 
elektrisch

Vermogen kW (pk) 100 (136) 160 (218)11 110 (150) 155 (211)11 180 (245)11, 12 240 (326)11, 12 2309 (3139)

Koppel Nm 230 360 360 400 47711 47711 494

Transmissie  
Automatische 
7-versnellings-

bak

Automatische 
7-versnellings-

bak

Automatische 
7-versnellings-

bak

Automatische 
7-versnellings-

bak

Automatische 
7-versnellings-

bak

Automatische 
7-versnellings-

bak

Automatische 
1-versnellings-

bak

Aandrijving   Voorwiel-
aandrijving

Vierwiel-
aandrijving

Voorwiel-
aandrijving

Vierwiel-
aandrijving

Vierwiel-
aandrijving

Vierwiel-
aandrijving

Vierwiel-
aandrijving

BMW TwinPower Turbo motor2

Cilinders 3 4 4 4 3 3 –

Cilinderinhoud cm3 1499 1998 1995 1995 1499 1499 –

Maximumvermogen kW (pk) / t/min 100 (136)/ 
4400–6500

150 (204)/ 
5000–6500

110 (150)/ 
3750–4000 145 (197)/4000 100 (136)/ 

4400–6500
110 (150)/ 

4700–6500 –

Nominaal koppel Nm / t/min 230/ 
1500–4000

320/ 
1500–4000

360/ 
1500–2500

400/ 
1500–2750

230/
1500–4000

230/
1500–4400 –

Elektromotor5

(Nominaal) vermogen /  
30 minuten vermogen10 kW (pk) – 14 (19) – 14 (19) 80/–7 130/–7 200 (272)/–7

(Nominaal) koppel Nm – 55 – 55 247 247 –7

Rijprestaties

Acceleratie 0–100 km/u s 9,2 7,1 8,9 7,4 6,8 5,6 5,6

Topsnelheid km/u 208 233 210 225 190 205 –

Topsnelheid elektr. km/u – – – – 140 140 180

Verbruik / CO2-emissie2, 3

Brandstofverbruik gecombineerd WLTP13 l/100 km 6,3–7,0  6,5–7,2  4,9–5,5 4,8–5,3  0,8–1,1  0,8–1,1 –

CO2-emissie gecombineerd WLTP g/km 143–158 146–162 129–144 125–140 17–24 17–24 –

Verbruik elektrisch gecombineerd WLTP kWh/100 km – – – – 16,4–18,2 16,4–18,2 17,3–18,4

Elektrische autonomie WLTP4 km – – – – 78–89 78–89 413–438

Hoogspannings-/48 voltaccu, laden14

Accugrootte kWh – 0,86 – 0,86 14,2 16,3 / 14,2 62,4

Maximaal laadvermogen AC / DC kW – – – – 7,4/–7 7,4/–7 11 [22] / 130

Laadduur DC 10–80% u – – – – – – 00:29

Bijgeladen rijbereik bij 10 minuten 
High Power Charging km – – – – – – –

Laadduur AC 0–100% u – – – – < 02:30 < 02:30 06:30 [03:45]

Maten/gewichten

Lengte / breedte / hoogte mm 4500/1845/ 
1642

4500/1845/ 
1642

4500/1845/ 
1642

4500/1845/ 
1642

4500/1845 / 
1630

4500/1845/ 
1630

4500/1845/ 
1612

Wielbasis mm 2692 2692 2692 2692 2692 2692 2692

Leeggewicht1 kg 1575 1730 1650 1765 1930 1935 2085

Koffervolume l 540–1600 500–1545 540–1600 500–1545 490–1495 490–1495 490–1495

Tankinhoud l 45 45 45 45 47 47 –

Aanhangwagengewicht als optie af fabriek 
geremd tot 12% / kogeldruk kg 1700/80 2000/80 1800/80 2000/80 1700/–7 1800/–7 1200/–7

TECHNISCHE WAARDEN.

De gegevens voor rijprestaties, verbruik en CO2-uitstoot gelden voor wagens met standaard versnellingsbak.
1 Het EU-leeggewicht heeft betrekking op een wagen met standaarduitrusting zonder opties. In het leeggewicht is rekening gehouden met een voor 90% volle tank en 75 kg voor 

de bestuurder. Optionele uitrustingen kunnen het gewicht van de wagen, de nuttige last en bij invloed op de aerodynamica de topsnelheid veranderen.
2 Gegevens over de prestaties van benzinemotoren hebben betrekking op de werking met brandstof RON 98. Gegevens over het verbruik hebben betrekking op de werking met  

referentiebrandstof volgens VO (EU) 715/2007. De brandstofkwaliteiten RON 91 loodvrij en hoger met een maximaal ethanolgehalte van 10% (E10) zijn toegelaten. BMW beveelt 
het gebruik van loodvrije superbenzine RON 95 aan.

3 De officiële gegevens over brandstofverbruik, CO2-emissie, stroomverbruik en elektrisch rijbereik werden berekend op basis van de voorgeschreven testprocedure en voldoen  
aan verordening (EU) 715/2007 in de geldende versie. De WLTP-waarden houden rekening met alle extra uitrustingen (in dit geval van de Duitse markt). Voor wagens met  
een nieuwe typegoedkeuring sinds 01/01/2021 bestaan de officiële gegevens enkel nog volgens WLTP. Meer informatie over de testprocedures NEDC en WLTP vindt u op  
www.bmw.com/wltp

4 Autonomie afhankelijk van verschillende factoren, in het bijzonder: persoonlijke rijstijl, aard van het traject, buitentemperatuur, verwarming/airconditioning, voorverwarming.
5 De zuiver elektrische aandrijving is bij temperaturen onder 0 graden Celsius pas na enkele kilometers beschikbaar, wanneer de accu tot de bedrijfsklare toestand is opgewarmd.
6 Deze motorversie is niet in alle landen beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale BMW Partner.
7 Voorlopige waarden; de ontbrekende waarden waren bij het afsluiten van de redactie nog niet beschikbaar.
8 Volgens planning verkrijgbaar vanaf 11/2022.
9 Tijdelijke verhoging <10 seconden t.o.v. de opgegeven nominale waarde.
10 Continuvermogen BEV 30 minuten.
11 Bestaat uit een verbrandingsmotor (opgegeven nominale waarde) en een elektrische aandrijving (tot opgegeven nominale waarde).
12 Vermogen afhankelijk van de laadstatus van de accu.
13 Bij plug-in-hybride: gewogen, gecombineerd (EC AC Charge Weighted)
14 Laadtijden/laadpercentage opgegeven onder optimale omstandigheden (accustart- en omgevingstemperatuur van 29–33 graden Celsius met certificeringswaarden met uitsluiting 

van bijkomende stroomverbruikers zoals bv. zetelverwarming, displays, airconditioning)
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Alle afmetingen van de technische tekening in millimeter.

TECHNISCHE WAARDEN.



BMW CHARGING.

LADEN.

Comfortabel, snel en veilig opladen – dat kan uw BMW met de 
laadaansluiting aan de zijkant van de wagen. De laadaansluiting 
voor elektrische wagens vindt u achteraan rechts aan de wagen; 
die voor plug-in-hybridewagens links vooraan. 

Comfortfuncties vereenvoudigen de bediening: bij duisternis zorgt 
het zoeklicht van de laadaansluiting ervoor dat u de laadkabel 
probleemloos kunt insteken. Alles in het vizier: de LED-weergave 
van de laadaansluiting informeert u in verschillende kleuren over 
de actuele laadtoestand. 

Een temperatuursensor verhoogt bovendien de veiligheid. Hij 
meet de temperatuur in de steekcontacten en kan vroegtijdig een 
mogelijke oververhitting opmerken. 

De laadaansluiting vergrendelt en ontgrendelt de laadstekker  
tijdens het laden automatisch zodat hij niet uitgetrokken kan wor-
den. Als de laadstekker niet meer van de wagen losgekoppeld  
kan worden, dan helpt de elektrische noodontgrendeling in  
noodgevallen.

Om de wachttijd aan AC-laadstations beperkt te houden, kunt u 
uw elektrische wagen daar met een laadvermogen tot 11 kW bijla-
den. Aan DC-laadstations wordt de hoogspanningsaccu nog snel-
ler opgeladen. Daar profiteert u van een laadvermogen tot 130 kW. 
Plug-in-hybridewagens laadt u dan weer standaard op aan 
AC-laadstations met maximaal 7,4 kW.

THUIS OPLADEN.

Bijzonder eenvoudig is het laden thuis via de meege-
leverde Flexible Fast Charger. Daarmee kunt u uw 
BMW X1 plug-in-hybride of uw BMW X1 aan elk huis-
houdelijk of industrieel stopcontact opladen, afhan-
kelijk van uw individuele laadinfrastructuur. Nog 
comfortabeler en sneller opladen met een wallbox. 
Hier biedt BMW u verschillende wallboxen aan – als 
optie inclusief installatieservice.

BMW CHARGING.

PUBLIEK OPLADEN.

Waar u ook bent en wat u ook van plan bent – met uw elektrische BMW wagen hebt u de ruimste keuze. Voor eenvoudig laden onder-
weg wordt de laadkabel (mode 3) voor uw plug-in-hybride of uw volledig elektrische BMW meteen meegeleverd. De BMW Charging 
Card is eveneens bij de levering inbegrepen. Hiermee hebt u toegang tot een voortdurend groeiend netwerk van openbare laadstations 
van verschillende exploitanten in stadscentra en langs belangrijke verkeersassen in Europa. Laadpunten in uw buurt vindt u heel een-
voudig via BMW Maps in uw wagen of de My BMW App op uw smartphone.

BMW CONNECTED CHARGING.

Met de digitale services van Connected Charging gebruikt u het rijbereik van uw BMW i model efficiënt terwijl u steeds flexibel blijft.  
Het systeem ondersteunt u bij het zoeken naar openbare laadstations en stelt belangrijke informatie vooraf ter beschikking. Bovendien 
hebt u via de app altijd een overzicht van relevante voertuiggegevens. 



BMW SERVICE.
Altijd voor u klaar: uw BMW Servicepartner staat u met raad en 
daad bij voor alles wat met uw BMW te maken heeft. Het is ons 
doel om elke rit in uw BMW zo aangenaam mogelijk te maken. 
Een wereldwijd groot werkplaatsnetwerk biedt u premiumservice 
door BMW specialisten, innovatieve diagnosetechnologieën, snelle 
beschikbaarheid van precies passende originele BMW onderdelen 
en originele BMW motorolie. Er zijn heel wat goede redenen om 
voor diensten van BMW te kiezen. Maar vooral: met BMW Service 
geniet u nog vele jaren van het rijplezier dat alleen uw BMW ken-
merkt.

OVERAL, ALTIJD: ONZE UITGEBREIDE SERVICE.

Heel wat diensten van BMW kunt u comfortabel online boeken en 
volgen – zodat u uw tijd kunt gebruiken voor de echt belangrijke 
dingen in het leven. Blijf onafhankelijk en flexibel dankzij de online 
afspraken en Remote Services. Maak gebruik van onze innovatie-
ve digitale diensten en aanbiedingen, zoals online videoadvies en 
ontvang alle relevante informatie op uw smartphone. En als u niet 
wilt stoppen, maar toch moet, helpt onze BMW hulp bij pech en 
ongevallen u verder.

De beschikbaarheid van de getoonde en beschreven services kan variëren naargelang 
de markt. Uw lokale BMW concessiehouder geeft u graag meer informatie over het  
volledige aanbod van BMW Service.

BMW SERENITY.

Gewoon alles loslaten en u concentreren op wat echt belangrijk is 
– echt rijplezier. Met BMW Serenity is dit voor u mogelijk. Want 
met slechts één betaling bent u verzekerd voor de periode van uw 
keuze voor alle inbegrepen service- en onderhoudswerken en 
kunt u zorgeloos rijden – zonder verborgen kosten. Uw BMW is 
steeds in de beste handen, en dat bij alle deelnemende BMW 
Servicepartners over de hele wereld.

BMW GARANTIEVERLENGING. 

Met de BMW concessiegarantie bent u 24 maanden lang tegen 
onverwachte reparatiekosten beschermd. Maar ook daarna kunt  
u volkomen gerust zijn, want u hebt de mogelijkheid om uw  
garantie eenvoudig tot 5 jaar te verlengen.

MY BMW APP.

Met de My BMW App hebt u de digitale wereld van BMW altijd 
binnen handbereik op uw smartphone. Ze biedt een breed scala 
aan diensten en functies die uw leven vereenvoudigen – voor,  
tijdens en na elke rit. De My BMW App brengt u bijvoorbeeld op 
de hoogte wanneer uw BMW moet worden onderhouden en ver-
gemakkelijkt het maken van een onderhoudsafspraak bij uw  
BMW Servicepartner. Een reden te meer om van het rijplezier te 
genieten.



Al heel lang haalt de BMW Group topplaatsen in onafhankelijke 
ratings en ranglijsten voor duurzaamheid. Deze successen en toe-
nemende uitdagingen bij het beschermen van onze leefwereld 
sterken ons in het verankeren van duurzaamheid als centraal  
element in onze bedrijfsstrategie. De ontwikkeling van efficiënte 
voertuigconcepten, de invoering van milieuvriendelijke productie-
procedés en de implementatie van duurzame processen bij onze 
leveranciers maken deel uit van onze filosofie. Door efficiëntiever-
hogende technologieën zoals BMW EfficientDynamics en een 
consequente elektrificering hebben wij de CO₂-uitstoot van onze 

Europese vloot wagens tussen 1995 en 2020 gehalveerd. Daar-
naast hebben wij bij de productie het waterverbruik tussen 2006 
en 2020 met 31% en het energieverbruik met 38% verminderd. 
Onze fabrieken werken wereldwijd uitsluitend met groene stroom. 
Sinds 2021 produceren ze zelfs volledig CO₂-neutraal op de  
balans. Natuurlijk kunnen al onze wagens op het einde van hun 
leven probleemloos gerecycleerd of verwerkt worden. Voor de  
terugname van uw oude wagen kunt u steeds terecht bij uw BMW 
concessiehouder. Meer informatie daarover vindt u op onze  
website.

DUURZAAMHEID. YOUR WORLD. MY BMW. 
MY BMW APP.

MIJN VOERTUIGSTATUS 
CHECKEN.

Met de My BMW App houdt u altijd 
het overzicht zonder dat u naar uw 
BMW toe hoeft te gaan. Is het 
rijbereik groot genoeg voor een 
spontaan uitstapje? Wat is de 
kilometerstand ook alweer? Zijn alle 
deuren vergrendeld?

TOEGANG TOT MIJN WAGEN 
VANOP AFSTAND.

Heb ik mijn wagen wel afgesloten, 
en waar staat hij nu ook weer 
precies? Met Remote Services kunt 
u uw wagen via de My BMW App 
rechtstreeks vanop afstand 
bedienen. Ventileer uw BMW al voor 
de rit of vergrendel hem van overal 
met de smartphone. Zo wordt uw 
smartphone een digitale sleutel: 
met uw My BMW App kunt u de 
BMW Digital Key aanmaken en  
op uw smartphone – voor zover 
compatibel – opslaan.

MIJN RITTEN PLANNEN EN NAAR 
DE WAGEN STUREN.

Met de My BMW App wordt elke  
rit een stressvrije belevenis.  
Zoek binnen de app naar nieuwe 
bestemmingen of persoonlijke 
bezienswaardigheden en stuur ze 
direct naar uw BMW. U kunt ook 
bestemmingen uit een kaarten-app 
die de Share-functie ondersteunt 
(bijv. Google Maps), rechtstreeks in 
uw My BMW App overbrengen.

DISCOVER MORE. 
www.bmw.be/nl/topics/offers-and-services/my-bmw-app-overzicht.html Download de My BMW App.



Natuurlijk kan iedere wagen aan het einde van zijn leven gerecycleerd of verwerkt worden. 
Meer informatie over de terugname van uw oude wagen vindt u op onze website www.bmw.be

© BMW AG, München/Duitsland. Kopiëren, zelfs gedeeltelijk, alleen toegelaten na schriftelijke 
toestemming van BMW AG, München.
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