T

H

E

CA B R I O

4

DE NIEUWE BMW 4 SERIE CABRIO.

INNOVATIES EN TECHNIEK.

18 Aandrijving en onderstel

20 Bestuurdersassistentiesystemen
21 Veiligheid

22 Connectiviteit en infotainment
23 Comfort en functionaliteit

UITRUSTINGSMOGELIJKHEDEN.

24 Uitvoeringen

32 Uitrustings-highlights

36 Carrosseriekleuren

38 Bekledingen, interieurlijsten/-kleuren en hemelbekledingen

MEER OVER DE NIEUWE
BMW 4 SERIE CABRIO.
Voor meer informatie over de nieuwe BMW 4 Serie Cabrio kunt u ons uiteraard ook
bezoeken op onze internetsite www.bmw.nl. Of raadpleeg uw BMW dealer, hij is
u graag van dienst en arrangeert met plezier een proefrit voor u. Daarnaast is er de
BMW Brochures app. Download de app op uw smartphone of tablet en ontdek de
nieuwe BMW 4 Serie Cabrio in al zijn facetten.

40 Wielen en banden

41 Originele BMW Accessoires en
BMW M Performance Accessoires

42 Technische gegevens

ZO

Z IET

EE N

STAT E M E N T

E R U I T.

D E
Z ET

B E ST E
U

TR EN D

Z E L F.

O NTDE K
VAN

E E N

UZE LF

–

NI E U WE
I N

KA NT

S E CO ND E N.

TUSSEN

DY NA M I E K

O N TSTA AT

EC HT E

E N

DE S I G N

E L E G A NT I E .

H E T WARE

KAR A KT E R

VA N BI NN E N.
H E T

EN

UI T E RSTE .

Z I T

G A AT TOT

W IE

VO O RA A N

S TA AT,

W O RDT G E Z I E N .
D E

N IE U W E

B M W

4

SE R I E

CA B R I O.

AANDRIJVING EN ONDERSTEL.

Innovaties en techniek

■ Standaarduitrusting

□ Optionele uitrusting

M SPORTREMSYSTEEM.

MILD HYBRID TECHNOLOGIE.

□ Het M Sportremsysteem3 met vier
zuiger vaste remklauwen voor en
eenzuiger vaste remklauwen achter in
blauw metallic met M logo is uitgerust
met grote remschijven en beschikt
daarmee over bijzonder hoge remkracht.
Het systeem is perfect afgestemd op
het hoge dynamisch potentieel van de
BMW 4 Serie Cabrio en garandeert ook
bij een zeer sportieve rijstijl en op nat
wegdek een voortreffelijke vertraging.

□ De Mild Hybrid technologie6 zorgt voor
terugwinning van de kinetische energie
die vrijkomt bij het remmen of uitrollen
en ondersteunt de verbrandingsmotor bij
het accelereren met elektrisch aandrijf
vermogen. Daardoor worden brandstof
verbruik en emissie gereduceerd, terwijl
u tegelijkertijd geniet van meer rijdyna
miek. Bovendien laat de Mild Hybrid
technologie de Auto Start Stop functie
nog sneller en comfortabeler werken.

□ De 8traps Steptronic Sport trans
missie5 maakt bijzonder sportief schakelen
mogelijk. Zowel automatisch als hand
matig met de transmissiehendel of de
schakelpaddles aan het stuurwiel – voor
comfortabel voortglijden of een zeer
dynamische rijstijl. In rijprogramma
SPORT en met de transmissiehendel in
de positie ‘M/S’ is het schakelverloop
afgestemd op maximale performance.

M SPORTDIFFERENTIEEL.

SERVOTRONIC.

DRIVING EXPERIENCE CONTROL.

□ Het M Sportdifferentieel7 optimaliseert
tractie en rijstabiliteit bij hoge rijdynamiek
en op ongelijkmatige ondergrond.

■ De Servotronic stemt de mate van
stuurbekrachtiging optimaal op de
rijsnelheid af en biedt een direct en
precies stuurgedrag.

■ De Driving Experience Control biedt
via meerdere rijprogramma’s keuze
uit comfortabel, bijzonder efficiënt en
uitgesproken sportief rijden.

8-TRAPS STEPTRONIC SPORT
TRANSMISSIE.

ENKELE MOTOREN VAN DE NIEUWE BMW 4 SERIE CABRIO.
M440i xDrive met Mild Hybrid technologie
BMW TwinPower Turbo 6cilinder benzinemotor met een
vermogen van 275 kW (374 pk) en een koppel van 500 Nm
(plus 8 kW (11 pk) met Mild Hybrid technologie)
Acceleratie 0–100 km/h: 4,9 s
Topsnelheid: 250 km/h1
Brandstofverbruik gemiddeld2: 7,8–8,1 l/100 km
CO2 emissie gemiddeld2: 177–184 g/km

430i
BMW TwinPower Turbo 4cilinder benzinemotor met een
vermogen van 190 kW (258 pk) en een koppel van 400 Nm
Acceleratie 0–100 km/h: 6,2 s
Topsnelheid: 250 km/h1
Brandstofverbruik gemiddeld2: 6,9–7,4 l/100 km
CO2 emissie gemiddeld2: 158–168 g/km

□ De intelligente BMW xDrive vierwielaandrijving4 verdeelt de
aandrijfkracht traploos en variabel optimaal over voor en achter
wielen – voor extra tractie, rijdynamiek en rijveiligheid in elke
situatie op de weg. Voor nog betere wendbaarheid voorkomt
de elektronisch geregelde krachtverdeling ook het onder of
oversturen in bochten.

□ Het Adaptieve M Onderstel past zich automatisch continu
aan de toestand van het wegdek en de rijomstandigheden aan.
Bovendien kan de bestuurder op elk gewenst moment de karak
teristiek van het onderstel via de Driving Experience Control
afstemmen op de rijstijl die op dat moment zijn voorkeur geniet –
comfortabel of bijzonder sportief met nadrukkelijk dynamische
handling.

□ De Variable Sport Steering5 inclusief Servotronic zorgt voor
een direct en dynamisch rijgedrag met minder stuurbewegingen
en minder krachtsinspanning. Dit systeem reageert met een
variabele stuuroverbrenging op de stuurwieluitslag. Dit verbetert
de handling bij een sportieve rijstijl en reduceert de benodigde
stuurbewegingen bij inparkeren en afslaan. De Servotronic zorgt
voor een sterkere stuurbekrachtiging bij lage snelheden, waar
door bijvoorbeeld parkeren minder inspanning kost.

1
2

Elektronisch begrensd.
De hier vermelde waarden voor brandstofverbruik, stroomverbruik, actieradius en
CO2 emissie zijn vastgesteld op basis van de voorgeschreven meetprocedure VO (EU)
2007/715 in de versie die geldt voor typegoedkeuring van de auto. De waarden gelden
voor modellen in standaarduitvoering. Optionele uitrustingen en de persoonlijke rijstijl
kunnen deze waarden beïnvloeden. De waarden zijn vastgesteld op basis van de
nieuwe WLTP testcyclus. Voor het berekenen van belastingen en andere voertuig
gerelateerde heffingen die (ook) rekening houden met de CO2 emissie kunnen andere

dan de hier vermelde waarden gelden. Raadpleeg voor de meest actuele waarden de
prijslijst of de BMW Configurator op www.bmw.nl. In de BMW Configurator worden na
het selecteren van model en gewenste uitrusting de daarbij behorende consumenten
adviesprijs, de BPM, de CO2 emissie en het energielabel getoond. Meer informatie
over officiële brandstofverbruiks, stroomverbruiks en CO2 emissiewaarden van
nieuwe auto‘s vindt u overzichtelijk gerangschikt in het Brandstofverbruiksboekje, dat
wordt uitgegeven door de RDW. Dit boekje kunt u downloaden van de RDW website
www.rdw.nl. Stand: oktober 2020.
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3
4
5

Exclusief leverbaar voor de BMW M440i xDrive en Model M Sport.
Exclusief en standaard voor BMW M440i.
Standaard voor BMW M440i.

6
7

Exclusief en standaard voor BMW M440i en 420d.
Optioneel voor BMW 430i, standaard voor BMW M440i xDrive.

BESTUURDERSASSISTENTIESYSTEMEN.

VEILIGHEID.

Innovaties en techniek

■ Standaarduitrusting

□ De uitrusting Driving Assistant Professional1 biedt optimaal
comfort en maximale veiligheid in kritieke of monotone verkeers
situaties. Behalve de functionaliteiten van de uitrusting Safety
Pack omvat de Driving Assistant Professional onder meer ook
de Steering & Lane Control Assistant met uitgebreide functieom
vang en Side Collision Warning met actieve bescherming tegen
zijdelingse aanrijdingen.
□ De Active Cruise Control met Stop & Go functie houdt auto
matisch de gewenste afstand tot uw voorligger en regelt de
snelheid, indien nodig tot aan stilstand.
□ De inschakelbare Steering & Lane Control Assistant met
uitgebreide functionaliteit ontlast u desgewenst in eentonige
verkeerssituaties door uw BMW in het midden van de rijstrook
te houden.

□ De uitrusting Parking Assistant Plus2 maakt het eenvoudiger
om de BMW te parkeren en te manoeuvreren. Het pakket
omvat onder meer het systeem Surround View met Top View
en Panorama View, de Remote 3D View, een zijdelingse
parkeerhulp, de noodremfunctie Active Park Distance Control,
de functie Parking Assistant met geleiding in parkeervakken in
lengte en dwarsrichting, alsmede de functie Reversing Assistant
(achteruitrijhulp).
■ De Reversing Assistant (achteruitrijhulp) slaat bij vooruitrijden
met een snelheid van maximaal 35 km/h de laatste 50 meter
van het gereden traject op, om deze desgewenst weer exact in
omgekeerde richting achteruit te rijden.

□ De preventieve inzittendenbescherming Active Protection
treft in kritieke rijsituaties veiligheidsverhogende maatregelen.

2
1

De werking van het systeem kan in het donker, bij mist en sterk tegenlicht beperkt zijn.

□ Optionele uitrusting

□ BMW Assisted View toont in real time de door diverse assis
tentiesystemen verzamelde gegevens over de omgeving van
de auto. Dankzij een geanimeerde 3D weergave in het instru
mentenpaneel kunt u duidelijk zien hoe uw BMW de actuele
verkeerssituatie waarneemt en zo de werking van de systemen
volgen.

□ De Crossroads Warning met remfunctie herkent verkeers
lichten, verkeersborden en kruisend verkeer en helpt om
aanrijdingen te voorkomen.

De bestuurder is ervoor verantwoordelijk dat er conform de Nederlandse
Wegenverkeerswet altijd toezicht is op het zelfstandig inparkeren.
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□ Het adaptieve BMW Laserlight schijnt in de lasergroot
lichtmodus met tot wel 550 meter bijna dubbel zo ver als
conventionele koplampen.

CONNECTIVITEIT EN INFOTAINMENT.

COMFORT EN FUNCTIONALITEIT.

BMW ConnectedDrive

Uw intelligente netwerk onderweg.

■ Standaarduitrusting

■ De sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier bieden
optimale ondersteuning dankzij de hogere zijwangen en de
handmatig verstelbare bovenbeensteun. Bovendien zijn zowel
zitlengte, zithoogte als de hoek van de zitting elektrisch in te
stellen.
□ De in drie standen instelbare stoelverwarming voor
bestuurder en voorpassagier zorgt snel voor weldadige
warmte. Verwarmingselementen verwarmen de zitting, de
zijwangen en het complete contactvlak van de rugleuning.
□ De Air Collar nekverwarming zorgt voor bijzonder comfortabel
open rijden door hoofd en schouders aangenaam te verwarmen.
Bij geopend dak wordt het in de hoofdsteun van de voorstoelen
geïntegreerde warmeluchtsysteem automatisch geregeld, afhankelijk van rijsnelheid en buitentemperatuur. Daarnaast kan een
van de drie temperatuurinstellingen worden geselecteerd.

BMW LIVE COCKPIT
PROFESSIONAL.

BMW MAPS –
CONNECTED NAVIGATION.

BMW INTELLIGENT
PERSONAL ASSISTANT.

□ De uitrusting BMW Live Cockpit
Professional inclusief navigatiefunctie
omvat een hoogwaardig weergave- en
bedieningsconcept, bestaande uit een
via aanraking bedienbaar hoge-resolutie
Touch Control Display van 10,25 inch
en een volledig digitaal multifunctioneel
instrumentenpaneel van 12,3 inch. Het
bij deze uitrusting inbegrepen BMW
Operating System 7 is onder meer via
de iDrive Touch Controller te bedienen.

■ BMW Maps – Connected Navigation
overtuigt met een zeer nauwkeurige
geschatte aankomsttijd, een extreem
snelle routeberekening en een vereenvoudigde bestemmingsinvoer. Dit is
mogelijk dankzij een vrije tekstinvoer.
De op cloudgegevens gebaseerde
dynamische routeberekening past het
routeadvies automatisch continu aan
de actuele verkeerssituatie aan.

■ ‘Hey BMW, wie ben jij?’ De BMW
Intelligent Personal Assistant is de ziel
van uw BMW. Hij kent u en assisteert
u in uiteenlopende situaties.

SMARTPHONE INTEGRATIE.

REAL TIME TRAFFIC INFORMATION.

BMW DIGITAL KEY.

■ U wilt in uw BMW de functies van
uw smartphone niet missen en hem
bedienen zoals u gewend bent? Met de
Smartphone Integratie1 ondersteunt uw
BMW Apple CarPlay en Android Auto via
een draadloze verbinding. Daardoor kunt
u via het Touch Control Display van de
BMW comfortabel gebruikmaken van de
functies en apps op uw telefoon.

■ Na het werk vaststaan in de spits, of
kostbare vakantietijd verspillen in de file?
Met Real Time Traffic Information is
vertraging eenvoudig te vermijden. Deze
service houdt nagenoeg in real time
de actuele verkeerssituatie voor u in
het oog, stelt op tijd alternatieve routes
voor en brengt u altijd snel naar uw
bestemming.

□ Uw autosleutel? Heeft u niet meer
nodig. Met de BMW Digital Key2 heeft
u die digitaal op uw iPhone (raadpleeg
uw BMW dealer voor de ondersteunde
iPhones) en kunt u hem delen met uw
gezin en vrienden.

1
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Smartphone Integratie is permanent in uw BMW beschikbaar. U kunt afhankelijk van
het model smartphone beschikken over zowel Apple CarPlay (afhankelijk van het iOS
besturingssysteem), als over Android Auto (vanaf Android 10 in combinatie met een
Google of Samsung smartphone of vanaf Android 11 in combinatie met alle merken
smartphones).
De beschikbaarheid van Apple CarPlay c.q. Android Auto kan niet permanent worden
gegarandeerd vanwege mogelijke toekomstige technische ontwikkelingen (bijv.
smartphones). CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc. Android Auto is een
handelsmerk van Google LLC.

2

Voorwaarden zijn een BMW ConnectedDrive account en een ondersteunde iPhone
(iOS) met NFC technologie en geïntegreerd Secure Element. Voor BMW rijders met
een niet ondersteunde iPhone is een hoogwaardige BMW Key Card beschikbaar.
Raadpleeg uw BMW dealer voor meer informatie.

3

Standaard voor de BMW M440i xDrive.

□ Optionele uitrusting

□ De Ambiance verlichting3 inclusief Ambiance contourverlichting in de portieren creëert een ontspannende, behaaglijke
sfeer in het interieur van de BMW 4 Serie Cabrio. De elf dimbare
lichtdesigns omvatten bovendien een dynamische functie voor
vier toepassingen, bijvoorbeeld waarschuwen bij een geopend
portier. Het Welcome Light Carpet verlicht bij het in- en uitstappen
het gebied voor de autoportieren.

STANDAARDUITVOERING.

Uitrustingsmogelijkheden 24 | 25

■ Standaarduitrusting

Zie voor de volledige standaard- en optionele uitrusting de officiële prijslijst.

□ Optionele uitrusting

Standaard uitgerust met onder meer:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

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

17 inch lichtmetalen BMW wielen in V-spaak styling 778
Stof/Sensatec combinatie Schwarz
interieurlijsten Schwarz hoogglans
BMW Live Cockpit Plus, 8,8 inch Touch Control Display met
aanraakfunctie en analoog instrumentenpaneel met 5,1 inch display
met leder bekleed multifunctioneel sportstuurwiel
automatische airconditioning
Steptronic transmissie
stoelverstelling elektrisch, met memory-functie
elektrisch bedienbare cabriokap
LED koplampen
doorlaadsysteem

■ De sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier bieden optimale
ondersteuning dankzij de hogere zijwangen en de handmatig verstelbare bovenbeensteun. Bovendien zijn zowel zitlengte, zithoogte als
de hoek van de zitting elektrisch in te stellen.

■ Lichtmetalen BMW wielen in
V-spaak styling 778, uitgevoerd
in Reflexsilber, 7,5 J x 17 inch
met bandenmaat 225/50 R 17.

□ Lichtmetalen BMW wielen
in Y-spaak styling 783, uitgevoerd in Bicolor Jet Black,
met bredere achterbanden
en noodloopeigenschappen,
gepolijst, voor 8 J x 19 inch
met bandenmaat 225/40 R 19,
achter 8,5 J x 19 inch met
bandenmaat 255/35 R 19.

MODEL M SPORT.
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■ Standaarduitrusting

Zie voor de volledige standaard- en optionele uitrusting de officiële prijslijst.

■ De sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier bieden optimale ondersteuning dankzij de
hogere zijwangen en de handmatig verstelbare bovenbeensteun.
Bovendien zijn zowel zitlengte,
zithoogte als de hoek van de zitting
elektrisch in te stellen.

■ Het met leder beklede multifunctionele M Sportstuurwiel met
M embleem en geïntegreerde
bestuurdersairbag is uitgevoerd in
3-spaak styling. Met een in leder
Walknappa Schwarz uitgevoerde
stuurwielrand met zwart stiksel en
extra profilering voor de duimen
zorgt het M Sportstuurwiel voor
een sportief-direct stuurgevoel.

De exterieuruitrusting van Model M Sport:

De interieuruitrusting van Model M Sport:

■ M Aerodynamicapakket met specifieke voorbumper,
dorpelverbreders en achterbumper in carrosseriekleur, achterbumper
met tweedelige diffusorinzet in Dark Shadow metallic en hoogglans
zwart
■ LED mistlampen voor
■ 18 inch lichtmetalen wielen in Dubbelspaak styling 848 Bicolor
Jet Black met bredere achterbanden (vraag uw BMW dealer naar
de andere mogelijkheden)
■ M Sportremsysteem met remklauwen in donkerblauw metallic
en M logo, optioneel remklauwen in hoogglans rood
□ M Sportonderstel1 (vraag uw BMW dealer naar de andere
onderstelmogelijkheden) Variable Sport Steering
■ BMW Individual hoogglans Shadow Line, als alternatief
BMW Individual Exterior Line zijdeglans aluminium
■ M embleem op de flanken
■ uitlaateindpijpen in hoogglans chroom, optioneel
(i.c.m. BMW Individual hoogglans Shadow Line met uitgebreide
omvang) in hoogglans zwart
□ exclusieve carrosseriekleur Portimao Blau metallic
(vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)

■ M instaplijsten
■ M voetsteun en M pedaalset
■ bekleding in leder Vernasca Schwarz met contraststiksel in Blau
(vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
■ met leder bekleed multifunctioneel M Sportstuurwiel
■ autosleutel met exclusief M detail
■ interieurlijsten in Aluminium Tetragon
(vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)

1

Exclusief voor de BMW 430i.

□ Optionele uitrusting

■ Lichtmetalen wielen in
Dubbelspaak styling 848,
uitgevoerd in Bicolor Jet Black,
met bredere achterbanden,
gepolijst, voor 7,5 J x 18 inch
met bandenmaat 225/45 R 18,
achter 8,5 J x 18 inch met
bandenmaat 255/40 R 18.

□ Lichtmetalen M wielen in
Dubbelspaak styling 791 M,
uitgevoerd in Jet Black uni,
met bredere achterbanden
en noodloopeigenschappen,
voor 8 J x 19 inch met bandenmaat 225/40 R 19, achter
8,5 J x 19 inch met bandenmaat 255/35 R 19.
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BMW M440i xDRIVE CABRIO.
Design, aandrijving, rijdynamiek: op ieder gebied gaat de nieuwe BMW M440i xDrive Cabrio zijn eigen weg
en neemt hij soeverein de leiding. De 275 kW (374 pk) sterke BMW TwinPower Turbo zescilindermotor en de
xDrive met nadruk op de achterwielen worden dankzij het specifiek afgestemde M Sportonderstel en het
M Sportdifferentieel één op één getransformeerd naar euforisch rijplezier. Dankzij het krachtige M Sportremsysteem blijft de auto altijd volledig onder controle. Ook visueel laat de nieuwe BMW M440i xDrive Cabrio het
alledaagse achter zich. Van optionele 19 inch lichtmetalen M wielen met sportbanden, via opvallende details
als de M instaplijsten tot een M440i modelaanduiding aan de achterzijde – deze uitzonderlijke atleet fascineert
opnieuw bij iedere aanblik.

□ Een blikvanger in het zijaanzicht: 19 inch lichtmetalen M wielen in
Dubbelspaak styling 791 M in Jet Black met sportbanden en bredere
achterbanden overtuigen met een exclusief-sportieve uitstraling.

1

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

■ Een indrukwekkende begroeting: bij het openen van het portier wordt
de M instaplijst zichtbaar en zorgt deze al bij het instappen voor een
autosportsfeer vol adrenaline.

■ Standaarduitrusting

■ De typeaanduiding van de nieuwe BMW M440i xDrive Cabrio is
uitgevoerd in de kenmerkende kleur Cerium Grey en is opvallend aan
de rechterzijde van de bagageklep geplaatst.

□ Optionele uitrusting

□ In de cockpit zorgt het samenspel van talrijke details, zoals de
specifieke weergave in het instrumentenpaneel en het BMW Head-Up
Display1, een met leder bekleed M Sportstuurwiel of de consequente
oriëntatie op de bestuurder, voor de ideale voorwaarden voor een
onvergetelijke rijbeleving.

BMW INDIVIDUAL.
E X C L U S I V I T E I T O P M A AT.

In de kleur Elfenbeinweiß komt het edele, perfect afgewerkte materiaal
van de BMW Individual vollederuitrusting Merino op bijzonder indruk
wekkende wijze tot zijn recht.

De BMW Individual interieurlijsten Aluminium hoogglans zorgen voor hoogwaardige highlights in
het interieur en geven het een sportiefexclusieve uitstraling.

Als er iemand beslist, dan bent u dat: BMW Individual biedt u alle mogelijkheden om de nieuwe BMW 4 Serie Cabrio
individueel naar eigen wens vorm te geven, waarbij alleen u beslist over de mate van individualisering. Breid het ken
merkende rijplezier van BMW uit met uw persoonlijke rijbeleving. Kies uit bijzonder hoogwaardige uitrustings
mogelijkheden de opties die u het meest aanspreken: exclusieve BMW Individual carrosseriekleuren waarmee u
uw stijl en zelfbewustzijn toont. Zachte en soepele lederuitrustingen en interieurlijsten in edelhoutuitvoering, die van het
interieur uw persoonlijke comfortzone maken. Of ga uw eigen weg, geheel uw eigen ideeën volgend – BMW Individual
zorgt ervoor dat deze werkelijkheid worden.

Met de zijdeglans benadrukt de carrosseriekleur BMW Individual Frozen Deep Grey metallic op
indrukwekkende wijze de sportieve elegantie van de nieuwe BMW 4 Serie Cabrio. Dit wordt
gerealiseerd door een speciale pigmentering binnen het meerlaagse lakproces. De basis is hierbij
telkens een metallic carrosseriekleur. Vervolgens zorgt een perfect afgestemde, matte transparante
lak voor de perfecte afwerking. Hierdoor ontstaat een zijdemat oppervlak, zonder doffe uitstraling.

UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.
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■ Standaarduitrusting

Zie voor de volledige standaard- en optionele uitrusting de officiële prijslijst.

□ Optionele uitrusting

□ Bij de uitrusting BMW Individual
hoogglans Shadow Line5 zijn
diverse exterieurdetails uitgevoerd
in hoogglans zwart. Daartoe
behoren de zijruitomlijsting,
cabriokapafdekking en de omlijsting, driehoek en voet van
de buitenspiegels.

■ De cabriokap zorgt voor een
duidelijke reductie van rijgeluiden
in het interieur en isoleert bovendien uitstekend tegen de kou.
De kap is zowel aan binnenals buitenzijde hoogwaardig
afgewerkt. De elektrisch bedienbare kap kan zelfs tijdens het
rijden (bij snelheden tot 50 km/h)
volledig automatisch worden geopend en gesloten.

□ Het grote full-colour BMW Head-Up Display1 projecteert voor het
rijden relevante gegevens op de voorruit – in het directe gezichtsveld
van de bestuurder, zodat die zich optimaal kan concentreren op de
weg en het verkeer. Zo worden (uitrustingsafhankelijk) onder meer
de actuele rijsnelheid, aanwijzingen van de navigatie, de Speed Limit
Info met weergave van inhaalverboden en telefoon- en entertainmentlijsten weergegeven.

□ Met de uitrusting Comfort Access is het mogelijk om de portieren en de
bagageklep van uw BMW 4 Serie Cabrio te ont- en vergrendelen zonder
de sleutel actief te bedienen. Bij het naderen van de auto wordt eerst de
Welcome Light verlichtingsfunctie geactiveerd, vervolgens ontgrendelen
de portieren automatisch. Bovendien kan de bij deze uitrusting inbegrepen BMW Digital Key2 op een iPhone (raadpleeg uw BMW dealer voor
de ondersteunde iPhones) of de als alternatief leverbare BMW Key Card
worden gebruikt voor toegang tot de BMW en het starten van de motor.

□ Met leder bekleed multifunctioneel M Sportstuurwiel6, stuurwielrand
bekleed met leder Walknappa Schwarz en voorzien van extra profilering
voor de duimen.

□ De M veiligheidsgordels3 met gordelspanners en spankrachtbegrenzers
zijn voorzien van een verfijnd, ingeweven accent in de kenmerkende
BMW M kleuren.

□ Het M Carbon Exterieurpakket3 onderstreept het sportieve karakter
van de BMW 4 Serie Cabrio. De luchtgeleiders links en rechts in de
voorbumper en de buitenspiegelkappen zijn uitgevoerd in met koolstofvezel versterkte kunststof (CFRP). Het pakket wordt afgerond met
een diffusorinzet aan de achterzijde in hetzelfde exclusieve materiaal.

□ Het windscherm beschermt bestuurder en voorpassagier effectief
tegen tocht en storende luchtwervelingen bij hogere snelheden. Is
het scherm niet nodig, dan is het in een handomdraai op te vouwen
en zeer compact op te bergen dankzij de inklapbare zijdelen.

□ Het M Sportremsysteem met vierzuiger vaste remklauwen voor en
eenzuiger vaste remklauwen achter in hoogglans rood3 met M logo is
uitgerust met grote remschijven en beschikt daarmee over bijzonder
hoge remkracht. Het systeem is perfect afgestemd op het hoge dynamisch potentieel van de BMW 4 Serie Cabrio en garandeert ook bij een
zeer sportieve rijstijl en op nat wegdek een voortreffelijke vertraging.

□ De buitenspiegelkappen zijn in hoogglans zwart uitgevoerd3 in plaats
van in carrosseriekleur. Zo onderstrepen ze de sportieve uitstraling van
de BMW 4 Serie Cabrio en creëren ze een individueel verschijningsbeeld.

De weergaven van het BMW Head-Up Display zijn met gepolariseerde zonnebrillen
beperkt zichtbaar. De weergegeven informatie is afhankelijk van de uitrusting van
uw BMW. Voor bepaalde weergaven is de aanschaf van optionele uitrusting vereist.
2
Optionele uitrusting. Voorwaarden zijn een BMW ConnectedDrive account en een
ondersteunde iPhone (iOS) met NFC technologie en geïntegreerd Secure Element.
1

Voor BMW rijders met een niet ondersteunde iPhone is een hoogwaardige
BMW Key Card beschikbaar. Raadpleeg uw BMW dealer voor meer informatie.
Exclusief leverbaar voor de BMW M440i xDrive en Model M Sport.
4
Exclusief leverbaar in combinatie met Model M Sport.
3

5
6

Standaard voor de BMW M440i xDrive.
Standaard voor de BMW M440i xDrive en Model M Sport.

UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.
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Zie voor de volledige standaard- en optionele uitrusting de officiële prijslijst.

■ Standaarduitrusting

□ Optionele uitrusting

■ De uitrusting BMW Live Cockpit Plus inclusief navigatiefunctie omvat een 5,1 inch digitaal Info Display in het analoge instrumentenpaneel, een
hoge-resolutie, via aanraking bedienbaar Touch Control Display met een beeldschermdiagonaal van 8,8 inch en de iDrive Touch Controller op de
middenconsole. Het bij deze uitrusting inbegrepen BMW Operating System 7 is onder meer via de iDrive Touch Controller te bedienen.

□ De stuurwielverwarming zorgt met een druk op de knop binnen de
kortste tijd voor een comfortabel verwarmde stuurwielrand. Zo voelt het
stuurwiel ook bij lage buitentemperaturen prettig warm aan en kunt u
comfortabel en veilig sturen zonder handschoenen – vooral in het
koude jaargetijde aangenaam. De schakelaar om de verwarming te
activeren zit binnen handbereik op het stuurwiel.

□ De Air Collar nekverwarming zorgt voor bijzonder comfortabel open
rijden door hoofd en schouders aangenaam te verwarmen. Bij geopend
dak wordt het in de hoofdsteun van de voorstoelen geïntegreerde
warmeluchtsysteem automatisch geregeld, afhankelijk van rijsnelheid
en buitentemperatuur. Daarnaast kan een van de drie temperatuurinstellingen worden geselecteerd.

■ De automatische airconditioning met 3-zoneregeling en automatische
temperatuurregeling is voor bestuurder en voorpassagier alsmede voor
de passagiers achterin afzonderlijk regelbaar. Het systeem omvat de
automatische recirculatieregeling (AUC), een microactieve-koolstoffilter,
alsmede een condens- en zonnesensor en uitstroomopeningen achterin
met een digitaal display.

□ Het Harman Kardon Surround Sound System biedt een uitmuntende
klank en onderscheidt zich door een digitale versterker van 408 watt,
negen kanalen en twaalf luidsprekers. Het systeem creëert een ongeevenaard helder klankbeeld met interieurvullend geluid. Modelspecifieke
en snelheidsafhankelijke equalizing compenseert subtiel de invloed
van rijgeluiden.

■ Uw BMW up-to-date houden met de nieuwste software? Met Remote
Software Upgrade is de software van uw BMW altijd actueel. De
upgrades worden ‘over the air’ geïnstalleerd, zoals u dat ook kent
van een smartphone. Zo kunnen ook nieuwe functies in de BMW
beschikbaar worden gemaakt.

■ BMW Maps – Connected Navigation overtuigt met een zeer nauwkeurige geschatte aankomsttijd, een extreem snelle routeberekening en
een vereenvoudigde bestemmingsinvoer. Dit is mogelijk dankzij een
vrije tekstinvoer. De op cloudgegevens gebaseerde dynamische routeberekening past het routeadvies automatisch continu aan de actuele
verkeerssituatie aan.

□ De veiligheidsuitrusting Safety Pack1 omvat de met camera werkende
systemen Front Collision Warning met remfunctie, Lane Departure
Warning en Speed Limit Assist inclusief anticiperende Speed Limit Info
met weergave van inhaalverboden. Verder omvat het pakket de met
radarsensoren werkende uitrustingen Crossing-traffic Warning achter,
Lane Change Warning en Rear Collision Warning.

■ De uitrusting Parking Pack2 maakt het eenvoudiger om de BMW te
parkeren. De achteruitrijcamera zorgt voor beter zicht naar achteren.
De Active Park Distance Control biedt extra bescherming tegen
parkeerschade. De functie Parking Assistant (parkeerhulp) parkeert uw
BMW automatisch in parkeervakken parallel aan of haaks op de rijbaan
en manoeuvreert hem uit parkeervakken parallel aan de rijbaan. De
functie Reversing Assistant (achteruitrijhulp) ondersteunt u bij het
achteruitrijden in bijvoorbeeld smalle straatjes.

□ Surround View omvat de met camera werkende functies Top View,
Panorama View en 3D View. Camera's voor, achter en in de buitenspiegels leveren door weergave in het Touch Control Display een bovenaanzicht (bird's eye view) van de BMW, evenals een panoramabeeld van
360° rondom de BMW. De functie Panorama View maakt het oprijden
van onoverzichtelijke kruisingen en uitrijden van onoverzichtelijke uitritten eenvoudiger en veiliger.

□ De Comfort telefoonvoorbereiding met draadloze oplaadmogelijkheid
(Wireless Charging)³ omvat een dock met draadloze oplaadfunctie en
een tweede microfoon voor een betere handsfree geluidskwaliteit voor
u en uw voorpassagier. Een aanvullende antenneverbinding zorgt voor
optimale ontvangst van het mobiele telefoonverkeer. Via Bluetooth
kunnen twee mobiele telefoons en een audiospeler tegelijk worden
aangesloten. De uitrusting wordt gecompleteerd met een WiFi Hotspot
voorbereiding.

1

2

De werking van het systeem kan in het donker, bij mist en sterk tegenlicht
beperkt zijn.
De bestuurder is ervoor verantwoordelijk dat er conform de Nederlandse
Wegenverkeerswet altijd toezicht is op het zelfstandig inparkeren.

3

Inductief opladen volgens QI standaard is mogelijk voor daarvoor geschikte mobiele
telefoons. Voor bepaalde smartphones zonder inductieve oplaadfunctie volgens QI
standaard zijn speciale oplaadhoezen verkrijgbaar als Origineel BMW Accessoire.

CARROSSERIEKLEUREN.
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■ Standaarduitrusting

Zie voor de volledige standaard- en optionele uitrusting de officiële prijslijst.

□ Optionele uitrusting

BMW INDIVIDUAL

□ Uni 300 Alpinweiß1

■ Uni 668 Schwarz

□ Metallic A96 Mineralweiß2

□ Metallic C2Y Bluestone

□ BMW Individual Manufaktur
Brillantweiß metallic2, 4

□ BMW Individual C3Z
Tansanitblau metallic2

□ Metallic C4F Arctic Race Blue2

□ Metallic C1X Sunset Orange

□ Metallic C4E Sanremo Green2

□ Metallic 475 Black Sapphire2

□ BMW Individual Manufaktur
Frozen Deep Grey metallic2, 4

□ BMW Individual C36
Dravitgrau metallic2

MODEL M SPORT

CABRIOKAP

□ Metallic C31 Portimao Blau3

■ 388 Schwarz

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

[ Kleurkaarten ] Op deze en volgende pagina’s vindt u de kleuren en materialen voor
de BMW 4 Serie Cabrio. De ervaring leert dat kleuren en materialen in druk of op een
beeldscherm niet altijd natuurgetrouw kunnen worden weergegeven. Wij adviseren u
dan ook om uw keuze te bespreken met uw BMW dealer. Hij toont u graag de originele
kleurstalen, adviseert u met plezier over de combinatiemogelijkheden en heeft een
actuele prijslijst voor u klaarliggen.

□ 3YA Anthrazit Silbereffekt

Standaard voor Model M Sport en voor de BMW M440i xDrive.
Ook als optie leverbaar voor Model M Sport en voor de BMW M440i xDrive.
Exclusief leverbaar voor Model M Sport en voor de BMW M440i xDrive.
4
Naar verwachting leverbaar vanaf 03/21.
5
Naar verwachting leverbaar vanaf 07/21.
1

2

3

□ BMW Individual Manufaktur
X1E Frozen Portimao Blau
metallic2, 4

□ BMW Individual C57
Aventurinrot metallic2, 5

INTERIEURKLEUREN.
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■ Standaarduitrusting

Zie voor de volledige standaard- en optionele uitrusting de officiële prijslijst.

STOF-SENSATECCOMBINATIE

■ Standaarduitvoering

1
2

LEDER

Leverbaar voor

Naar verwachting leverbaar vanaf 03/21.
Ook standaard voor de BMW M440i xDrive.

Stof/Sensatec-combinatie
KFSW Schwarz

BMW INDIVIDUAL
LEDER

Leverbaar voor

INTERIEURLIJSTEN

Leverbaar voor

□ Optionele uitrusting

Leverbaar voor

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

Leder Vernasca MAFO
Canberrabeige met
sierstiksel, interieurkleur
Schwarz

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

BMW Individual
uitgebreide lederuitrusting
Merino VAEW
Elfenbeinweiß,
interieurkleur Schwarz1

■ Standaarduitvoering

Interieurlijsten in
Schwarz hoogglans
met accentlijst in
Perlglanz chroom

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

Leder Vernasca MAFX
Canberrabeige met
sierstiksel

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

BMW Individual
vollederuitrusting
Merino VBEW
Elfenbeinweiß,
interieurkleur Schwarz1

■ Model M Sport

Interieurlijsten in
Aluminium Tetragon
met accentlijst in
Perlglanz chroom

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

Leder Vernasca MAOI
Oyster met sierstiksel,
interieurkleur Schwarz

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

BMW Individual
uitgebreide lederuitrusting
Merino VATQ Tartufo,
interieurkleur Schwarz1

□ Model M Sport

Interieurlijsten in
Carbon Fibre
met accentlijst in
Perlglanz chroom1

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

Leder Vernasca MAPQ
Cognac met sierstiksel,
interieurkleur Schwarz

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

BMW Individual
vollederuitrusting
Merino VBTQ Tartufo,
interieurkleur Schwarz1

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

Interieurlijsten in
Aluminium Mesheffect
met accentlijst in
Perlglanz chroom

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

Leder Vernasca MAG6
Tacorarot met sierstiksel,
interieurkleur Schwarz

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

BMW Individual
uitgebreide lederuitrusting
Merino VAHZ Fionarot/
Schwarz, interieurkleur
Schwarz1

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

Interieurlijsten in
edelhoutuitvoering
Ahorn met open
structuur en accentlijst
in Perlglanz chroom

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

Leder Vernasca MAMU
Mokka met sierstiksel,
interieurkleur Schwarz

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

BMW Individual
vollederuitrusting
Merino VBHZ
Fionarot/Schwarz,
interieurkleur Schwarz1

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

Interieurlijsten in
edelhoutuitvoering
Eiche Maser met open
structuur en accentlijst
in Perlglanz chroom

■ Model M Sport

Leder Vernasca MANL
Schwarz met contraststiksel Blau, interieurkleur
Schwarz2

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

BMW Individual
uitgebreide lederuitrusting
Merino ZAFV
Fjordblau/Schwarz,
interieurkleur Schwarz1

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

Interieurlijsten in
edelhoutuitvoering
Esche Graubraun
hoogglans met accentlijst
in Perlglanz chroom

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

Leder Vernasca MAH7
Schwarz met sierstiksel,
interieurkleur Schwarz

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

BMW Individual
vollederuitrusting
Merino ZBFV
Fjordblau/Schwarz,
interieurkleur Schwarz1

BMW INDIVIDUAL
INTERIEURLIJSTEN

Leverbaar voor

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

BMW Individual
uitgebreide lederuitrusting
Merino ZASW Schwarz,
interieurkleur Schwarz1

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

BMW Individual
interieurlijsten in
Aluminiumgewebe
hoogglans met accentlijst
in Perlglanz chroom

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

BMW Individual
vollederuitrusting
Merino ZBSW Schwarz,
interieurkleur Schwarz1

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

BMW Individual
interieurlijsten in
Pianolack Schwarz
met accentlijst in
Perlglanz chroom

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

BMW Individual
interieurlijsten in
edelhoutuitvoering
Fineline Schwarz
Silbereffekt met open
structuur en accentlijst
in Perlglanz chroom

WIELEN EN BANDEN.

ORIGINELE BMW ACCESSOIRES EN
BMW M PERFORMANCE ACCESSOIRES.
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■ Standaarduitrusting

Zie voor de volledige standaard- en optionele uitrusting de officiële prijslijst.

○ Origineel BMW Accessoire

■ Lichtmetalen BMW wielen in
V-spaak styling 778, uitgevoerd
in Reflexsilber, 7,5 J x 17 inch
met bandenmaat 225/50 R 17.

□ Lichtmetalen BMW wielen in
V-spaak styling 780, uitgevoerd
in Bicolor Orbitgrau, gepolijst,
7,5 J x 18 inch, bandenmaat
225/45 R 18.

□ Lichtmetalen BMW wielen
in Dubbelspaak styling 782,
uitgevoerd in Bicolor Jet Black
uni, gepolijst, 7,5 J x 18 inch,
bandenmaat 225/45 R 18.

■ Lichtmetalen wielen in
Dubbelspaak styling 848,
uitgevoerd in Bicolor Jet Black,
met bredere achterbanden,
gepolijst, voor 7,5 J x 18 inch
met bandenmaat 225/45 R 18,
achter 8,5 J x 18 inch met
bandenmaat 255/40 R 18.1

○ Karakter tonen: de omlijsting van de BMW M Performance nierengrille
bestaat uit hoogwaardig, minutieus met de hand vervaardigd carbon,
de spijlen uit stevige kunststof. Deze fraaie blikvanger aan de voorzijde
van de BMW zorgt voor een bijzonder verfijnde, sportieve en individuele
uitstraling.

○ Onderscheidende details: de
M Performance tankklep van
carbon versterkt de sportieve,
individuele uitstraling van de
BMW.

□ Lichtmetalen BMW wielen in
Y-spaak styling 783, uitgevoerd
in Bicolor Jet Black, met bredere
achterbanden en noodloopeigenschappen, gepolijst,
voor 8 J x 19 inch met bandenmaat 225/40 R 19, achter
8,5 J x 19 inch met bandenmaat
255/35 R 19.

□ Lichtmetalen M wielen in
Dubbelspaak styling 791 M,
uitgevoerd in Jet Black uni,
met bredere achterbanden
en noodloopeigenschappen,
voor 8 J x 19 inch met bandenmaat 225/40 R 19, achter
8,5 J x 19 inch met bandenmaat
255/35 R 19.1

□ Lichtmetalen M wielen in
Dubbelspaak styling 792 M,
uitgevoerd in Bicolor Cerium
Grey, met bredere achterbanden
en noodloopeigenschappen,
gepolijst, voor 8 J x 19 inch
met bandenmaat 225/40 R 19,
achter 8,5 J x 19 inch met
bandenmaat 255/35 R 19. 2

□ Lichtmetalen BMW Individual
wielen in Dubbelspaak styling
793 I, uitgevoerd in Bicolor Orbitgrau, met bredere achterbanden
en noodloopeigenschappen,
gepolijst, voor 8 J x 19 inch
met bandenmaat 225/40 R 19,
achter 8,5 J x 19 inch met
bandenmaat 255/35 R 19.

○ Draadloos opladen, altijd en overal: met het draadloze BMW oplaadstation Universal kan de smartphone comfortabel en efficiënt zonder
snoer in de auto worden opgeladen. De mobiele telefoon is daarbij
stabiel en veilig opgeborgen. Bijzonder slim: de geïntegreerde powerbank is afneembaar en maakt draadloos opladen ook buiten de auto
mogelijk.

○ De slijtvaste BMW Allweather automatten met precieze pasvorm,
verhoogde rand en aantrekkelijk design beschermen de voetenruimtes
voorin tegen vocht en vuil. De matten zijn uitgevoerd in zwart en
voorzien van een roestvrijstalen accent.

○ De BMW Pro 2.0 fietsdrager is licht en toch stabiel. Hij kan 60 kg
belasting aan. De drager is gemakkelijk in het gebruik. Er passen twee
fietsen op (ook elektrische) en uitbreiding voor een derde fiets is
mogelijk. De kantelfunctie maakt het gemakkelijk om bij de bagageruimte te komen.

○ 19 inch lichtmetalen
M Performance wielen in
Y-spaak styling 898 M
Gunmetal Grey. Complete
zomerwielset met bandenspanningscontrole.

□ Lichtmetalen M wielen in
Dubbelspaak styling 797 M,
uitgevoerd in Bicolor Jet Black
mat, met bredere achterbanden
en noodloopeigenschappen,
gepolijst, voor 8 J x 19 inch
met bandenmaat 225/40 R 19,
achter 8,5 J x 19 inch met
bandenmaat 255/35 R 19.1

Exclusief leverbaar voor de BMW M440i xDrive en Model M Sport.
2
Exclusief leverbaar voor de BMW M440i xDrive.
1

□ Optionele uitrusting

Ook de ontwikkeling van op maat gemaakte accessoires hebben wij zelf ter hand
genomen. Originele BMW Accessoires onderscheiden zich door hun design, innovatie,
functionaliteit en kwaliteit. Het aanbod kenmerkt zich door zijn diversiteit – voor exterieur,
interieur, communicatie & informatie en transport & bagage. Uw BMW dealer of BMW

○ Sterke argumenten: het
stuurwiel met de met Alcantara
beklede handgrepen ligt
bijzonder aangenaam en vast
in de hand – voor een directer
stuurgevoel.

○ Hoogwaardige gesmede
20 inch M Performance wielen
in Y-spaak styling 795 M,
uitgevoerd in Jet Black mat.
Complete set RDC zomerwielen met runflat banden.

Erkend Service Partner geeft u graag meer informatie over het complete aanbod van
Originele BMW Accessoires en over BMW M Performance Accessoires. Voor meer
informatie kunt u ook kijken op www.bmw.nl.

TECHNISCHE GEGEVENS.

420d

met Mild Hybrid
technologie

met Mild Hybrid
technologie

Gewicht
Ledig gewicht (xDrive)1

kg

1.765

1.790

(1.965)

1.850

Toelaatbaar totaalgewicht (xDrive)

kg

2.185

2.200

(2.390)

2.270

Laadvermogen (xDrive)

kg

495

485

(500)

495

Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd (xDrive)2
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een
maximale hellingshoek van 12% (xDrive)2
Inhoud bagageruimte

kg

750

750

(750)

750

kg

1.600

1.600

(1.800)

1.600

300–385

300–385

300–385

300–385

l

BMW TwinPower Turbo motor

4/4

4/4

6/4

4/4

cm3
kW (pk)/
1/min
kW (pk)
Nm/
1/min

1.998
135 (184)/
5.000–6.500
–
300/
1.350–4.000

1.998
190 (258)/
5.000–6.500
–
400/
1.550–4.400

2.998
275 (374)/
5.500–6.500
+8 (11)
500/
1.900–5.000

1.995
140 (190)/
4.000
+8 (11)
400/
1.750–2.500

Aandrijfwijze (xDrive)

–

Standaardtransmissie (xDrive)

–

achterwielen
8-traps
Steptronic

achterwielen
8-traps
Steptronic

(voor- en achterwielen)
(8-traps
Steptronic Sport)

achterwielen
8-traps
Steptronic

km/h

236

2505

(250)5

236

s

8,2

6,2

(4,9)

7,6

Cilinderinhoud
Max. vermogen/toerental
Extra vermogen met Mild Hybrid technologie
Max. koppel/toerental

–

1612
1612
2081

1852

2081

103010

Cilinders/kleppen per cilinder

1573
1573
1852

30

3

Krachtoverbrenging

18

M440i xDrive

918 9

430i

13841384

420i

BMW 4 Serie Cabrio
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Rijprestaties
Topsnelheid (xDrive)
Acceleratie 0–100 km/h (xDrive)
Verbruik en emissie3, 4
Brandstofverbruik gemiddeld (xDrive)

l/100 km

6,7–7,1

6,9–7,4

(7,8–8,1)

4,9–5,2

Emissienorm (typegoedkeuring)

–

EU6d

EU6d

EU6d

EU6d

CO2 emissie gemiddeld (xDrive)

g/km

152–162

158–168

(177–184)

127–136

59

59

59

59

225/50 R 17 Y

225/50 R 17 Y

Tankinhoud, ca.

l

858
858

2851

1059

2851
4768

1059

4768

Wielen en banden

7,5 J x 17

7,5 J x 17

lichtmetaal

lichtmetaal

225/50 R 17 Y
7,5 J x 17
lichtmetaal

11731173

Wielmaat (xDrive)
Materiaal

(voor: 225/45 R 18 Y)
(achter: 255/40 R 18 Y)
(voor: 7,5 J x 18)
(achter: 8,5 J x 18)
lichtmetaal

14651465

Bandenmaat (xDrive)

Alle afmetingen in de technische tekeningen in millimeter. De afmetingen voor M440i xDrive kunnen afwijken.
De waarden voor rijprestaties, brandstof- en stroomverbruik en CO2 emissie gelden voor uitvoeringen met standaardtransmissie.
1

2

3

4

5

Fabrieksopgave. De RDW gewichten liggen 100 kg lager. Ledig gewicht geldt voor modellen in standaarduitvoering. Optionele uitrustingen en accessoires kunnen dit
gewicht verhogen en het laadvermogen en, bij invloed op de aerodynamica, de topsnelheid veranderen.
Waarden gelden in combinatie met af fabriek gemonteerde trekhaak. In andere gevallen kunnen deze waarden afwijken. Raadpleeg uw BMW dealer of BMW Erkend Service
Partner voor meer informatie.
De bij de benzinemotoren vermelde waarden voor vermogen, rijprestaties en brandstofverbruik gelden bij gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 98. Gegevens over het
brandstofverbruik hebben betrekking op gebruik met referentiebrandstof volgens VO (EU) 2007/715. De benzinemotoren zijn geschikt voor een brandstofkwaliteit van RON 91
en hoger, met een maximaal ethanolaandeel van 10% (E10). Het gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 95 wordt aangeraden.
De hier vermelde waarden voor brandstofverbruik, stroomverbruik, actieradius en CO2 emissie zijn vastgesteld op basis van de voorgeschreven meetprocedure VO (EU)
2007/715 in de versie die geldt voor typegoedkeuring van de auto. De waarden gelden voor modellen in standaarduitvoering. Optionele uitrustingen en de persoonlijke rijstijl
kunnen deze waarden beïnvloeden. De waarden zijn vastgesteld op basis van de nieuwe WLTP testcyclus. Voor het berekenen van belastingen en andere voertuiggerelateerde
heffingen die (ook) rekening houden met de CO2 emissie kunnen andere dan de hier vermelde waarden gelden. Raadpleeg voor de meest actuele waarden de prijslijst of de
BMW Configurator op www.bmw.nl. In de BMW Configurator worden na het selecteren van model en gewenste uitrusting de daarbij behorende consumenten adviesprijs, de
BPM, de CO2 emissie en het energielabel getoond. Meer informatie over officiële brandstofverbruiks-, stroomverbruiks- en CO2 emissiewaarden van nieuwe auto's vindt u
overzichtelijk gerangschikt in het Brandstofverbruiksboekje, dat wordt uitgegeven door de RDW. Dit boekje kunt u downloaden van de RDW website www.rdw.nl.
Stand: oktober 2020.
Elektronisch begrensd.
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HET AFGEBEELDE MODEL:
BMW 430i Cabrio als Model M Sport:
BMW TwinPower Turbo 4-cilinder benzinemotor met 190 kW (258 pk), 19 inch lichtmetalen BMW Individual
wielen in Dubbelspaak styling 793 I Bicolor, carrosseriekleur Sanremo Green metallic, BMW Laserlight,
standaardstoelen voor bestuurder en voorpassagier, bekleding in leder Vernasca Oyster met exclusieve
stiknaad, interieurlijsten in edelhoutuitvoering Eiche Maser met open structuur.
In de teksten worden de Nederlandse uitvoeringen beschreven. De afgebeelde uitvoeringen bevatten voor
een deel opties die niet tot de standaarduitrusting behoren. In andere lidstaten van de Europese Unie zijn,
op grond van onder meer wettelijke bepalingen, afwijkingen mogelijk van de hier beschreven uitvoeringen
en uitrustingen, in standaard en/of optionele specificaties. Sommige uitvoeringen kunnen achteraf niet in
dezelfde mate als andere uitvoeringen worden aangepast of worden voorzien van accessoires. Raadpleeg
altijd uw BMW dealer of BMW Erkend Service Partner over de aangeboden uitvoeringsconfiguraties en de
aanpassings- en uitbreidingsmogelijkheden daarvan. Wijzigingen in constructie en/of uitrusting en/of
mogelijkheden, alsmede (druk)fouten, voorbehouden. Stand: oktober 2020.
De beschikbaarheid van sommige uitrustingen en functies is afhankelijk van de gekozen motorvariant
of optionele uitrustingen en kan verschillen per land. Gedetailleerde informatie over looptijden,
standaarduitrusting en optionele uitrusting vindt u op www.bmw.nl, in de officiële prijslijst en bij uw
BMW dealer.
Iedere BMW laat zich na zijn autoleven probleemloos en economisch hergebruiken. Meer informatie
hierover vindt u op onze internetsite www.bmw.nl.
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