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MEER WETEN OVER DE BMW 5 SERIE SEDAN?
Bezoek onze online showroom op bmw.nl/5-serie-sedan voor uitgebreide informatie. Bekijk de
uitrustingen en opties en stel uw BMW 5 Serie Sedan samen: kies kleuren en wielen en bekijk hem
in 360 graden perspectief. U kunt natuurlijk ook uw BMW dealer raadplegen, hij is u graag van
dienst en arrangeert met plezier een proefrit voor u.
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DE BMW 5 SERIE SEDAN.

UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.

Uitrustingsmogelijkheden

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

□ Het M Sportpakket verleent uw BMW 5 Serie Sedan een nog
sportievere noot. Behalve een met vele details verfijnde uitstraling van
exterieur en interieur biedt het M Sportpakket ook nog meer rijplezier.
Zo optimaliseren bijvoorbeeld het M Sportonderstel en het M
Aerodynamicapakket de rijdynamische eigenschappen merkbaar.

□ De Luxury Line toont de BMW 5 Serie Sedan van zijn meest elegante
kant. Verfijnde designelementen in hoogglans chroom verlenen het
exterieur zijn exclusieve uitstraling. De stijlvolle aankleding wordt
voortgezet in het interieur. Hier maken de fraaie lederen bekleding en
hoogwaardige interieurlijsten het luxueuze karakter zicht- en tastbaar.

■ 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.

□ Bij de uitrusting M hoogglans Shadow Line met uitgebreide omvang5
zijn nog meer exterieurdetails uitgevoerd in zwart: de omlijsting en
spijlen van de nierengrille in hoogglans zwart en de sierstukken van
de uitlaateindpijpen in zwart chroom.

□ BMW Laserlight schijnt in de laser-grootlichtmodus met tot wel
650 meter bijna dubbel zo ver als conventionele koplampen. Door het
betere zicht in het donker neemt de veiligheid aanzienlijk toe. Blauwe
accenten en het opschrift “BMW Laser” in de koplampunits verwijzen
naar de innovatieve koplamptechnologie en onderstrepen bovendien
het sportieve karakter van de BMW 5 Serie Sedan.

□ Het krachtige M
Sportremsysteem1 wordt
gekenmerkt door de exclusieve,
hoogglans rood gelakte
remklauwen met M logo en de
bijzonder krachtige
remwerking.

■ U wilt in uw BMW de functies van uw smartphone niet missen en
hem bedienen zoals u gewend bent? Met de Smartphone Integratie2
ondersteunt uw BMW Apple CarPlay en Android Auto via een draadloze
verbinding. Daardoor kunt u via het Touch Control Display van de BMW
comfortabel gebruikmaken van de functies en apps op uw telefoon.

□ De Reversing Assistant (achteruitrijhulp) slaat bij vooruitrijden met
maximaal 35 km/h de laatste 50 meter van het gereden traject op, om
deze desgewenst weer exact in omgekeerde richting achteruit te rijden.
Daarbij wordt het sturen van u overgenomen en kunt u zich
concentreren op gasgeven en remmen en het in de gaten houden van
de omgeving van uw BMW.

■ “Hey BMW, wie ben jij?” Zou het niet geweldig zijn als uw BMW ook
uw persoonlijke assistent is? Via de BMW Intelligent Personal Assistant
communiceert u met uw BMW. Hij kent u, leert steeds bij en biedt
assistentie in uiteenlopende situaties. U kunt hem ook een persoonlijk
activeringscommando geven. Hij kan u alles uitleggen over de auto en
helpt u om uw BMW beter te leren kennen.

Exclusief leverbaar in combinatie met M Sportpakket, met uitzondering van BMW 540i,
540d, 545e en M550i.
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.

3

□ Optionele uitrusting

□ De comfortstoelen voor bestuurder en voorpassagier inclusief actieve
hoofdsteunen zijn op tal van manieren elektrisch instelbaar. Zo zijn het
bovenste segment van de rugleuning, de leuningbreedte, de
bovenbeensteun en de hoogte van de hoofdsteun individueel
instelbaar. De uitrusting omvat bovendien een lendensteun en een
memory-functie voor de stoelen van bestuurder en voorpassagier.

□ De uitrusting BMW Live Cockpit Professional6 inclusief navigatiefunctie
omvat een hoogwaardig weergave- en bedieningsconcept, bestaande
uit een via aanraking bedienbaar, hoge-resolutie Touch Control Display
van 12,3 inch en een volledig digitaal multifunctioneel instrumentenpaneel
van eveneens 12,3 inch. Het bij deze uitrusting inbegrepen BMW Operating
System 7 is onder meer via de iDrive Touch Controller te bedienen.

□ Uw autosleutel? Heeft
u niet meer nodig. Met de
BMW Digital Key3 heeft u
deze op uw iPhone (raadpleeg
uw BMW dealer voor de
ondersteunde iPhones) en kunt
u deze delen met uw gezin en
vrienden.

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.
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□ De uitrusting Driving Assistant Professional4 biedt optimaal comfort
en maximale veiligheid in kritieke of monotone verkeerssituaties.
Behalve de functionaliteiten van de uitrusting Driving Assistant
omvat de Driving Assistant Professional onder meer ook de Steering &
Lane Control Assistant met uitgebreide functieomvang en Side Collision
Warning met actieve bescherming tegen zijdelingse aanrijdingen.

4
5
6

De werking van het systeem kan in het donker, bij mist en sterk tegenlicht beperkt zijn.
Exclusief leverbaar in combinatie met M Sportpakket.
Standaard voor BMW M550i.

CARROSSERIEKLEUREN.

Uitrustingsmogelijkheden

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

■ Standaarduitrusting
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□ Optionele uitrusting

BMW INDIVIDUAL

■ Uni U300 Alpinweiß

□ Uni 668 Schwarz

□ Metallic A96 Mineralweiß

□ Metallic A83 Glaciersilber

□ BMW Individual Manufaktur
Brillantweiß metallic

□ BMW Individual Manufaktur
Frozen Brilliant White metallic

□ BMW Individual Manufaktur
Pure metal Silber

□ Metallic C2Y Bluestone

□ Metallic C3E Berninagrau
Bernsteineffekt

□ Metallic A90 Sophistograu
Brillanteffekt

□ Metallic 475 Saphirschwarz

□ BMW Individual Manufaktur
Frozen Cashmere Silver metallic

□ BMW Individual Manufaktur
Frozen Dark Silver metallic

□ BMW Individual C5E
Alvitgrau metallic

M SPORTPAKKET

□ Metallic C1M Phytonicblau

[ BMW Configurator ] Alvast een voorproefje? U kunt uw eigen BMW 5 Serie Sedan, met
alle actuele motoren, kleuren en uitrustingen, ook samenstellen met de BMW Configurator
op configure.bmw.nl/nl_NL/configure/G30.

□ BMW Individual C3Z
Tansanitblau metallic

[ Kleurkaarten ] Op deze en volgende pagina’s vindt u de kleuren en materialen voor de
BMW 5 Serie Sedan. De ervaring leert dat kleuren en materialen in druk of op een beeldscherm niet altijd natuurgetrouw kunnen worden weergegeven. Wij adviseren u dan ook

□ BMW Individual X1C
Aventurinrot metallic

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.

□ BMW M 416 Carbonschwarz
metallic1

1

Exclusief leverbaar in combinatie met het M Sportpakket en voor de M550i.

BEKLEDINGEN EN INTERIEURLIJSTEN.

Uitrustingsmogelijkheden

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

STOF

LEDER

Leverbaar voor

■ Standaarduitrusting

INTERIEURLIJSTEN

Leverbaar voor

BMW INDIVIDUAL
LEDER

Leverbaar voor

Standaard voor BMW M550i.

□ Optionele uitrusting

Leverbaar voor

■ Standaarduitvoering

Stof Junction
BYAT Anthrazit

□ Standaarduitvoering
□ Luxury Line
□ M Sportpakket

Leder Dakota
LCFI Elfenbeinweiß,
exclusieve stiknaad/
bies in contrastkleur

■ Standaarduitvoering

Interieurlijsten in
Oxidsilber dunkel mat
met accentlijst in
Perlglanz chroom

□ Standaarduitvoering
□ Luxury Line
□ M Sportpakket

BMW Individual
vollederuitrusting
Merino ZBFU
Rauchweiß

■ M Sportpakket

Stof
Rhombicle/Alcantara
HRAT Anthrazit1

□ Standaarduitvoering
□ Luxury Line
□ M Sportpakket

Leder Dakota
LCRO Cognac,
exclusieve stiknaad/
bies in contrastkleur

□ Standaarduitvoering
□ Luxury Line
□ M Sportpakket

Interieurlijsten in
Aluminium Feinschliff
met accentlijst in
Perlglanz chroom

□ Standaarduitvoering
□ Luxury Line
□ M Sportpakket

BMW Individual
vollederuitrusting
Merino ZBCR Caramel

□ Standaarduitvoering
■ Luxury Line
□ M Sportpakket

Leder Dakota
LCFK Schwarz met
exclusieve stiknaad en
bies in contrastkleur

■ M Sportpakket

BMW M interieurlijsten
in Aluminium Rhombicle
Rauchgrau met
accentlijst in Perlglanz
chroom1

□ Standaarduitvoering
□ Luxury Line
□ M Sportpakket

BMW Individual
vollederuitrusting
Merino ZBTQ Tartufo

□ M Sportpakket

Leder Dakota
LCNL Schwarz met
contraststiksel in Blau

□ Standaarduitvoering
□ Luxury Line

Interieurlijsten in
Schwarz hoogglans
met accentlijst in
Perlglanz chroom

BMW INDIVIDUAL
INTERIEURLIJSTEN

1
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Leverbaar voor

□ Standaarduitvoering
□ Luxury Line
□ M Sportpakket

Leder Dakota LCSW
Schwarz

□ Standaarduitvoering
□ Luxury Line
□ M Sportpakket

Interieurlijsten in
edelhoutuitvoering
Fineline Cove met
accentlijst in
Perlglanz chroom

□ Standaarduitvoering
□ Luxury Line
□ M Sportpakket

BMW Individual
interieurlijsten in
edelhoutuitvoering
Sen hellbraun

□ Standaarduitvoering
□ Luxury Line
□ M Sportpakket

Exklusivleder Nappa
LZFI Elfenbeinweiß,
exclusieve stiknaad/
bies in contrastkleur

□ Standaarduitvoering
■ Luxury Line
□ M Sportpakket

Interieurlijsten in
edelhoutuitvoering
Fineline Ridge met
accentlijst in
Perlglanz chroom

□ Standaarduitvoering
□ Luxury Line
□ M Sportpakket

BMW Individual
interieurlijsten in
edelhoutuitvoering
Zwetschge Braun
hoogglans

□ Standaarduitvoering
□ Luxury Line
□ M Sportpakket

Exklusivleder Nappa
LZNI Mokka met
exclusieve stiknaad en
bies in contrastkleur

□ Standaarduitvoering
□ Luxury Line
□ M Sportpakket

Interieurlijsten in
edelhoutuitvoering
Esche Stamm met
open structuur en
accentlijst in
Perlglanz chroom

□ Standaarduitvoering
□ Luxury Line
□ M Sportpakket

BMW Individual
interieurlijsten in
Pianolack Schwarz

□ Standaarduitvoering
□ Luxury Line
□ M Sportpakket

Exklusivleder Nappa
LZFK Schwarz,
exclusieve stiknaad/
bies in contrastkleur

□ Standaarduitvoering
□ Luxury Line
□ M Sportpakket

Interieurlijsten in
edelhoutuitvoering
Pappel Maser Grau
met accentlijst in
Perlglanz chroom

De interieurkleur is afhankelijk van de gekozen bekledingskleur.

WIELEN EN BANDEN.

ORIGINELE BMW ACCESSOIRES EN
BMW M PERFORMANCE ACCESSOIRES.

Uitrustingsmogelijkheden

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

1
2

■ Standaarduitrusting

□ Optionele uitrusting
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○ Origineel BMW Accessoire

□ Lichtmetalen BMW wielen in
Multispaak styling 619,
8 J x 18 inch met bandenmaat
245/45 R 18.

□ Lichtmetalen BMW wielen in
W-spaak styling 632,
uitgevoerd in Reflexsilber,
8 J x 18 inch, bandenmaat
245/45 R 18.1

□ Lichtmetalen M wielen in
Dubbelspaak styling 662 M,
uitgevoerd in Orbit Grey, met
bredere achterbanden,
gepolijst, voor 8 J x 18 inch met
bandenmaat 245/45 R 18,
achter 9 J x 18 inch met
bandenmaat 275/40 R 18. 2

□ Lichtmetalen BMW wielen
in Multispaak styling 633,
uitgevoerd in Reflexsilber,
8 J x 19 inch met bandenmaat
245/40 R 19.1

○ Met het draadloze BMW
oplaadstation Universal kan de
smartphone comfortabel en
efficiënt zonder snoer worden
opgeladen, ook buiten de auto.

○ De uiterst gevoelige
full-HD-camera legt bij schokken automatisch de situatie
voor en achter de auto vast.

○ Een bescherming op maat
tegen vocht en vuil in de voetenruimtes voorin. De uitvoering in zwart past perfect bij het
interieur.

○ Het tankstation bij u thuis:
met de BMW Wallbox Essential
en de Eneco Wallbox laadt u
uw BMW snel, betrouwbaar en
comfortabel in een paar uur op.
Daarbij heeft u de mogelijkheid
de Eneco Wallbox te beheren
via een toegangskaart.

□ Lichtmetalen BMW wielen in
V-spaak styling 635, uitgevoerd in Bicolor Orbitgrau, met
bredere achterbanden en
noodloopeigenschappen,
gepolijst, voor 8 J x 19 inch
met bandenmaat 245/40 R 19,
achter 9 J x 19 inch met
bandenmaat 275/35 R 19.

□ Lichtmetalen BMW wielen in
W-spaak styling 663, uitgevoerd in Bicolor Ferricgrau, met
bredere achterbanden en
noodloopeigenschappen,
gepolijst, voor 8 J x 19 inch met
bandenmaat 245/40 R 19,
achter 9 J x 19 inch met
bandenmaat 275/35 R 19.

□ Lichtmetalen M wielen in
Y-spaak styling 845 M, uitgevoerd in Bicolor Jet Black, met
bredere achterbanden, gepolijst, voor 8 J x 19 inch met bandenmaat 245/40 R 19, achter
9 J x 19 inch met bandenmaat
275/35 R 19. 2

□ Lichtmetalen M wielen in
Y-spaak styling 845 M, uitgevoerd in Jet Black, met
bredere achterbanden, voor
8 J x 19 inch met bandenmaat
245/40 R 19, achter 9 J x 19 inch
met bandenmaat 275/35 R 19. 2

○ Een duidelijk statement maken: de BMW M Performance
luchtgeleiders uit carbon zorgen
voor optimale aerodynamica
en verhogen de krachtdadige
uitstraling van de auto.
Individuele autosportuitstraling
die de meest veeleisende
rijders tevreden stelt.

○ 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.

○ De markante BMW M
Performance buitenspiegelkappen uit carbon onderstrepen
het hightech karakter van de
auto en zorgen voor individuele
sportieve accenten.

□ Lichtmetalen M wielen in
Dubbelspaak styling 668 M,
uitgevoerd in Cerium Grey mat,
met bredere achterbanden en
noodloopeigenschappen,
gepolijst, voor 8 J x 20 inch met
bandenmaat 245/35 R 20,
achter 9 J x 20 inch met
bandenmaat 275/30 R 20.3

□ Lichtmetalen M wielen in
Y-spaak styling 846 M, uitgevoerd in Bicolor Jet Black, met
bredere achterbanden en
noodloopeigenschappen,
gepolijst, voor 8 J x 20 inch met
bandenmaat 245/35 R 20,
achter 9 J x 20 inch met
bandenmaat 275/30 R 20.4

□ Aerodynamische BMW Individual wielen 1001 I, uitgevoerd
in Jet Black, 3D gepolijst, met
bredere achterbanden en
noodloopeigenschappen, voor
8 J x 20 inch met bandenmaat
245/35 R 20, achter 9 J x 20 inch
met bandenmaat 275/30 R 20.

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

○ 20 inch gesmede lichtmetalen
BMW M Performance wielen in
Bicolor Schwarz mat, hoogglans
gepolijst uitgevoerd aan de
zichtbare zijde. Complete wielset
met noodloopeigenschappen.

Exclusief leverbaar in combinatie met Luxury Line.
Exclusief leverbaar in combinatie met M Sportpakket.
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Exclusief leverbaar voor de BMW M550i xDrive.
Exclusief leverbaar voor de BMW M550i xDrive of in combinatie met M Sportpakket.

○ De BMW M Performance Iconic Glow grille zorgt voor een unieke,
stralende verschijning. LED verlichting zet de BMW nierengrille en de
voorzijde van de BMW in de spotlight, vanaf het openen en wegrijden
tot het sluiten van de auto.

Ook de ontwikkeling van op maat gesneden 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 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.
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Verbruik en emissie3, 7

Max. koppel/toerental

Nm/
1/min

8/4

4/4

4/4

6/4

6/4

2.998
245 (333)/
5.500–6.250

4.395
390 (530)/
5.500–6.000

1.995
110 (150)/
4.000

1.995
140 (190)/
4.000

2.993
210 (286)/
3.250–4.400

2.993
250 (340)/
4.400

4/4

4/4

Max. koppel
Systeemvermogen
Systeemkoppel

(5,6–6,4)

1,4–1,8

–

–

–

–

–

–

–

–

16,4–18,1

EU6d

EU6d

EU6d

EU6d

EU6d

EU6d

126–146
(132–152)
66

135–153
(143–162)
66

EU6d

EU6d

EU6d

68

162–182
(172–191)
68

225/55 R 17 Y

225/55 R 17 Y

225/55 R 17 Y

Wielmaat

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7,5 J x 17

Materiaal

lichtmetaal

lichtmetaal

lichtmetaal

142–162

(235–248)

126–145

68

66

Bandenmaat

6/4

1.998
1.998
2.998
120 (163)/
135 (184)/
210 (286)/
5.000–6.500 5.000–6.500 5.000–6.000

+8 (11)

+8 (11)

+8 (11)

–

+8 (11)

+8 (11)

+8 (11)

+8 (11)

–

–

–

290/
1.350–4.250

350/
1.450–4.800

450/
1.600–4.800

750/
1.800–4.600

350/
1.750–2.500

400/
1.750–2.500

650/
1.500–2.500

700/
1.750–2.250

300/
1.350–3.700

300/
1.350–4.000

450/
1.600–3.500

80 (109)

1,4–1,8
(1,6–2,2)
16,4–18,3
(17,6–19,4)
EU6d
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EU6d
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245/40 R 19 Y
225/55 R 17 Y
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8 J x 191606
7,5 J x 17
9 J x 19
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lichtmetaal
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225/55 R 17 Y

225/55 R 17 Y

225/55 R 17 Y

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7,5 J x 17

lichtmetaal

lichtmetaal

lichtmetaal

1631 7,5 J x 17
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lichtmetaal

1606

1631

1868

2126

225/55 R 17 Y

7,5 J x 17

7,5 J x 17

lichtmetaal

lichtmetaal

1497

kW
(pk)
Nm
kW
(pk)
Nm

5,2–5,8
(5,4–6,2)

144–163
(153–172)
68

eDrive motor
Max. vermogen

4,8–5,6
(5,1–5,8)

977

kW (pk)

1.998
1.998
185 (252)/
135 (184)/
5.000–6.500 5.200–6.500

6/4

4,8–5,5

977

Extra vermogen met
Mild Hybrid technologie

4/4

(10,3–10,9)

1034

Max. vermogen/toerental

cm3
kW (pk)/
1/min

4/4

7,1–8,0
(7,6–8,4)

Wielen en banden

BMW TwinPower Turbo motor3
–

6,3–7,2
(6,7–7,5)

1034

l

6,2–7,1

1497

kg

Brandstofverbruik
l/100 km
gemiddeld (xDrive)
Stroomverbruik
kWh/
(ECAC gewogen)8, 9 (xDrive) 100 km
Emissienorm
–
(typegoedkeuring)
CO2 emissie gemiddeld
g/km
(PHEV gewogen) (xDrive)
Tankinhoud, ca.
l

1497

Ledig gewicht (xDrive)1
Toelaatbaar totaalgewicht
(xDrive)
Laadvermogen (xDrive)
Toelaatbaar
aanhangergewicht
ongeremd (xDrive)2
Toelaatbaar
aanhangergewicht
geremd bij een maximale
hellingshoek van 12%
(xDrive)2
Inhoud bagageruimte

Cilinders/
kleppen per cilinder
Cilinderinhoud
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545e xDrive

(2.605)

530e
530e xDrive

2.505 (2.560)

520e

2.505

met Mild Hybrid
technologie

(2.525)

540d xDrive

2.440 (2.505)

met Mild Hybrid
technologie

2.345 (2.405)

530d
530d xDrive

2.340

met Mild Hybrid
technologie

(2.560)

520d
520d xDrive

2.395 (2.455)

met Mild Hybrid
technologie

2.305 (2.360)

518d

2.285

M550i xDrive

kg

met Mild Hybrid
technologie

(2.020)

540i
540i xDrive
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530e xDrive
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Technische gegevens

520d
520d xDrive

M550i xDrive

TECHNISCHE GEGEVENS.
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–

–

–

–

–

–
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–

–

–

–

–

–

–
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420
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882

2975

1106

4963
1606

882

1868

1631

2975

2126

4963

1106

–

–

–

–

Li-Ion/11,15

Li-Ion/11,15

Li-Ion/11,15
47,0–56,0
ca. 2,6

–

–

–

–

–

–

–

–

53,0–60,0

52,0–60,0
(47,0–54,0)

h

–

–

–

–

–

–

–

–

ca. 2,6

ca. 2,6

–

achterwielen

achterwielen
8-traps
Steptronic

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

achterwielen

(8-traps
Steptronic
Sport)

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

(voor- en
achterwielen)

–

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

(voor- en
achterwielen)
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Steptronic

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

(8-traps
Steptronic)

8-traps
Steptronic

Krachtoverbrenging
Aandrijfwijze (xDrive)
Standaardtransmissie
(xDrive)

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

(voor- en
achterwielen)

1487

–

1487

–

1523

–

1523

–

977

kWh

1497

Accutype/netto
accu-inhoud
Elektrische actieradius
(EAER)4,5
Oplaadtijd (AC-snelladen
met BMW Wallbox)6

1034

Hoogvoltage lithium-ion-accu

1631
882

(8-traps
Steptronic)

2975

2126

1106

4963

Rijprestaties3
220

235
(232)

25010
(250)10

(250)10

225

km/h

–

–

–

–

–

–

–

–

140

s

7,9

6,4
(6,3)

5,2
(4,9)

(3,8)

8,8

7,2
(7,2)

5,6
(5,4)

4,6

7,9

235
(230)
140
(140)
5,9
(5,9)

(250)10
(140)

Alle afmetingen in de technische tekeningen in millimeter. De afmetingen voor M550i xDrive kunnen afwijken.
De waarden voor rijprestaties, brandstofverbruik en CO2 emissie gelden voor uitvoeringen met standaardtransmissie.
1

4,6
2

3

4

5
6
7

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 verbruik gelden bij gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 910. Gegevens over het
brandstofverbruik
hebben betrekking op 1106
gebruik met referentiebrandstof volgens VO (EU) 2007/715. De benzinemotoren zijn geschikt voor een brandstofkwaliteit van
2975
RON
91 en hoger, met een maximaal ethanolaandeel van 10% (E10). Het gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 95 wordt aangeraden.
4963
De actieradius is afhankelijk van uiteenlopende factoren, zoals de individuele rijstijl, uitrusting van de auto, routecondities, buitentemperatuur en gebruik van verwarming/airconditioning en voorverwarming/-koeling (preconditioning-functie).
EAER (Equivalent all electric range).
Afhankelijk van de lokale laadinfrastructuur. De oplaadtijd geldt voor opladen tot 80% van de maximale capaciteit.
De hier vermelde waarden voor brandstofverbruik, stroomverbruik, actieradius en CO2 emissie zijn vastgesteld op basis van de voorgeschreven meetprocedure VO (EU)
2007/715 in de versie die geldt voor typegoedkeuring van de auto. De waarden gelden voor modellen in standaarduitvoering. Optionele uitrustingen en de persoonlijke rijstijl
kunnen deze waarden beïnvloeden. De waarden zijn vastgesteld op basis van de nieuwe WLTP testcyclus. Voor het berekenen van belastingen en andere voertuiggerelateerde
heffingen die (ook) rekening houden met de CO2 emissie kunnen andere dan de hier vermelde waarden gelden. Raadpleeg voor de meest actuele waarden de prijslijst of de
BMW Configurator op configure.bmw.nl/nl_NL/configure/G30. 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: maart 2021.
Het gemiddelde stroomverbruik is afhankelijk van de gekozen wiel-/bandenmaat.
ECAC (charge weighted electric consumption).
Elektronisch begrensd.

8
9
10

1487

(250)10

1523

25010
(250)10

977

25010
(250)10

1034

235

1487

Topsnelheid elektrisch
(xDrive)
Acceleratie
0–100 km/h (xDrive)

km/h

1523

Topsnelheid (xDrive)

BEKIJK HET EXTERIEUR EN INTERIEUR VAN DE BMW 5 SERIE SEDAN
IN 360 GRADEN PERSPECTIEF OP BMW.NL/5-SERIE-SEDAN. PAS DIRECT
KLEUREN, WIELEN, BEKLEDINGEN EN INTERIEURLIJSTEN AAN EN STEL
UW BMW VOLLEDIG NAAR WENS SAMEN.

Het afgebeelde model op de cover:
BMW 530e Sedan met M Sportpakket
BMW TwinPower Turbo 4-cilinder benzinemotor + eDrive elektromotor, systeemvermogen 215 kW (292 pk),
20 inch lichtmetalen M wielen in Y-spaak styling 846 M Bicolor Jet Black met bredere achterbanden,
carrosseriekleur Phytonicblau metallic, BMW Laserlight, dashboard in Sensatec, comfortstoelen voor
bestuurder en voorpassagier, bekleding in Exklusivleder Nappa Elfenbeinweiß met exclusieve stiknaad/bies
in contrastkleur Schwarz, interieurlijsten Aluminium Rhombicle Rauchgrau met accentlijst Perlglanz chroom.
In de teksten worden de Nederlandse uitvoeringen beschreven. De afgebeelde uitvoeringen bevatten voor
een deel opties die niet tot de standaarduitrusting behoren. In andere lidstaten van de Europese Unie zijn,
op grond van onder meer wettelijke bepalingen, afwijkingen mogelijk van de hier beschreven uitvoeringen
en uitrustingen, in standaard en/of optionele specificaties. Sommige uitvoeringen kunnen achteraf niet in
dezelfde mate als andere uitvoeringen worden aangepast of worden voorzien van accessoires. Raadpleeg
altijd uw BMW dealer of BMW Erkend Service Partner over de aangeboden uitvoeringsconfiguraties en
de aanpassings- en uitbreidingsmogelijkheden daarvan. Wijzigingen in constructie en/of uitrusting en/of
mogelijkheden, alsmede (druk)fouten, voorbehouden. Stand: maart 2021.
De beschikbaarheid van sommige uitrustingen en functies is afhankelijk van de gekozen motorvariant of
optionele uitrustingen en kan verschillen per land. Gedetailleerde informatie over looptijden, 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.
© BMW AG, München/Duitsland. Publicatie, geheel of gedeeltelijk, uitsluitend met schriftelijke
toestemming van BMW AG, München.
4 11 005 050 65 1 2021 CB. Gedrukt in Duitsland 2021.

