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STANDAARDUITRUSTING.

EXTERIEUR

M5 CS

DE BMW M5 CS

- M Brands Hatch Grau metallic lak.

■

- M Hoogglans Shadow Line. Sierlijsten rond de zijruiten, B-stijl en spiegelvoet uitgevoerd in zwart hoogglans.

■

-B
 uitenspiegelkappen gemaakt van met koolstofvezel versterkt kunststof (CFRP) met geïntegreerde knipperlichten.
Buitenspiegelvoet in hoogglans zwart.

■

- Omlijsting nierengrille in Gold Bronze en dubbele spijlen uitgevoerd in hoogglans zwart.

■

- M Kieuwen uitgevoerd in hoogglans zwart met M5 CS embleem uitgevoerd in Gold Bronze.

■

- Motorkap uitgevoerd in met koolstofvezel versterkte kunststof (CFRP).

■

- Achterspoiler gemaakt van met koolstofvezel versterkt kunststof (CFRP).

■

- Diffusorinzet en frontsplitter gemaakt van met koolstofvezel versterkt kunststof (CFRP).

■

- Uitlaatpijpen links en rechts: dubbel, rond uitgevoerd in roestvrijstaal.

■

- 20 inch gesmede lichtmetalen M wielen in Y-spaak (styling 789 M), Gold Bronze met circuitbanden.

■

- M Carbon-keramische remmen in rood met M logo.

■

- W ielslotbouten.

■

INTERIEUR

Meer over de highlights en prestaties van de BMW M5 CS
ontdekt u op onze website: www.bmw.nl
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De afgebeelde modellen in deze prijslijst kunnen zijn voorzien van opties die tegen meerprijs leverbaar zijn.

- V ier zitplaatsen.

■

- B ekleding Volleder 'Merino'/Alcantara combinatie in Schwarz met Mugello Red en contrast stiksel.

■

- M Hemelbekleding in Alcantara Anthrazit.

■

- M Interieurlijsten Aluminium Carbonstruktur dunkel met accentlijsten Chrom dunkel.

■

- Verlichte instaplijsten met 'M5 CS' opschrift.

■

- Velours vloermatten.

■

- M Carbon kuipstoelen voor.

■

- E lektrisch verwarmde voorstoelen.

■

- L ichtgewicht armsteun tussen de voorstoelen. Geen opbergvak.

■

-M
 ultifunctioneel M sportstuurwiel in Alcantara met schakelpaddles, “12 uur markering” en bediening voor o.a. audio en
telefoon.

■

- A xiaal en in hoogte verstelbare stuurkolom.

■

- Interieurverlichting.

■

- A mbiance verlichting. Uitgebreid pakket van sfeerverlichting voor zowel binnen als buiten de auto.

■
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- M TwinPower Turbo V8-benzinemotor.
Dit bestaat uit twee twin-scrollturbo’s met Valvetronic, Dubbele VANOS en High Precision Injection. Inclusief gekruist
cilinderuitlaatspruitstuk voor geoptimaliseerde reacties en efficiëntie.

■

- EURO 6d normering.

■

- Automatische 8-traps M Steptronic sporttransmissie met Drivelogic, inclusief schakelpaddles aan het stuurwiel.
- Intelligente Auto Start Stop functie met rode knop.
- M Sport uitlaatsysteem.
- M xDrive vierwielaandrijving.
- M Servotronic.

■
■
■
■
■

- Adaptief onderstel.

■

- Parkeerrem met Auto Hold functie.

■

- M Driver's Package. Vmax 305 km/h, inclusief voucher voor M rijtraining door BMW Driving Experience Slotemakers.

■

FUNCTIONALITEIT INTERIEUR EN EXTERIEUR

M5 CS

M5 CS

AANDRIJVING, OVERBRENGING EN ONDERSTEL

- Twee afstandsbedieningen met geïntegreerde sleutel en Keyless Engine Start.

■

- B MW Laserlight met gele lichtelementen en zwarte accenten boven de koplampen. Inclusief grootlicht assistent.

■

- Welkomstverlichting en follow-me-home verlichting.

■

- Automatisch dimmende binnen- en buitenspiegel bestuurderszijde.

■

- Regen- en lichtsensor met geïntegreerde automatische lichtschakeling.

■

- Verwarmde voorruitsproeiers.

■

- Parking Assistant.

■

- Driving Assistant.

■

- Automatisch 4-zone airconditioning.

■

NAVIGATIE, COMMUNICATIE EN INFOTAINMENT
VEILIGHEID

4

- U SB Type A aansluiting in de middenconsole voor, 2x USB Type C aansluiting (opladen) achterin.

■

- Harman Kardon Surround Sound System inclusief 16 luidsprekers en 464 watt vermogen.

■

-B
 MW Live Cockpit Professional.
Inclusief volledig digitaal 12,3 inch instrumentenpaneel en digitaal 12,3 inch centraal Touch Display.

■

- B MW Head-Up Display.

■

- Comfort telefoonvoorbereiding met draadloze oplaadmogelijkheid en WiFi hotspot.

■
■

- A larmsysteem klasse 3 (VbV/SCM).

■

-A
 ctieve motorkap.
Bevordert de voetgangersveiligheid.

■

-C
 rash sensor.
Ontgrendelt de portieren bij een ongeval, schakelt de binnenverlichting en alarmlichten in en ontkoppelt de stroomvoorziening.

■

- F lankbescherming.
Extra versterkte zijconstructie van de auto ter bescherming van de inzittenden bij een zijdelingse aanrijding.

■

- Voorkeuzetoetsen.
Zeven toetsen waar een iDrive functionaliteit aan toegekend kan worden, plus een Connected Drive toets. Bijvoorbeeld een vaak
gebruikte bestemming voor het navigatiesysteem, uw favoriete radiostation, etc.

-E
 mergency Call.
Geavanceerde noodoproep (handmatig en automatisch).

■

- B MW ConnectedDrive Services.

■

- Driepunts veiligheidsgordels (twee voorin en twee achterin).

- B MW Connected Pack Professional.

■

■

- I SOFIX bevestigingssysteem voor kinderzitjes op de buitenste zitplaatsen achterin.

■

-B
 MW TeleServices.
Inclusief automatische en handmatige melding van servicebehoefte, oproep voor pechhulpdienst en Battery Guard.

■

- A irbags voor bestuurder en voorpassagier (airbag voor voorpassagier deactiveerbaar).

■

■

- Hoofdairbags langs het oppervlak van de zijruiten

■

-C
 ondition Based Service.
Onderhoudsbehoefte wordt bepaald a.d.h.v. de afgelegde afstand en diverse sensoren die permanent de conditie van de diverse
slijtagedelen en vloeistoffen meten.

- Zijairbags voor bestuurder en voorpassagier.

■

- K nie airbag voor bestuurder.

■

■

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

■

-C
 heck Control.
Met een druk op de knop wordt een uitgebreide controle uitgevoerd met betrekking tot de staat van de auto, zoals olie- en
koelvloeistofpeil en motortemperatuur.
- BMW ID. Onthoud uw favoriete instellingen van uwzelf en andere berijders van uw BMW in de cloud.

■

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

- Active Guard.

■

■

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

■

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

■

- B andenspanningsweergavesysteem.

■

- A ntilock Braking System (ABS) met geïntegreerde remassistent.

■

- Cornering Brake Control (CBC).
Helpt de auto te stabiliseren bij het remmen in een bocht.

■
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MOTORISERINGEN.
De waarden voor brandstofverbruik, CO2-emissie en energielabel zijn afhankelijk van de gekozen wiel-/bandenmaat en kunnen
mede worden beïnvloed door andere extra-uitrustingen.
Gelimiteerde productie.

BMW M5 CS
BENZINE
BMW M5 CS

CONSUMENTENADVIESPRIJS** €

FISCALE
WAARDE* €

NETTO
CATALOGUSPRIJS €

BTW 21%
€

BPM*
€

BENZINE

224.567

223.176

145.000

30.450

47.726

BMW M5 CS

Energielabel

Cilinders /
inhoud (l)

Max. vermogen / koppel
kW (pk) / Nm

CO2-uitstoot*
gram / km

Min - Max CO2-uitstoot
gram / km *

G

8 / 4,4

467 (635) / 750

256

256 - 256

* De prijzen en CO2 uitstoot gelden voor het voertuig in de basisuitvoering zonder opties.
** Consumentenadviesprijs is inclusief:
Recyclingbijdrage
Inschrijving voertuig in kentekenregister
Kosten tenaamstelling
Kosten rijklaar maken M550i / M5
Totaal:

€
30,00 incl. btw
€
42,65 btw vrij
€
10,75 btw vrij
€ 1.307,72 incl. btw
€ 1.391,12 incl. btw

De kosten voor het rijklaar maken omvatten:
- Kentekenplaten
- Volle tank brandstof
- Binnenlandse transportkosten
-L
 ife Hammer (incl. montage)
- Nulbeurt
- Flacon motorolie
- Poetsen van interieur en exterieur

* De vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO 2 uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek.
De prijzen en CO 2 uitstoot gelden voor het voertuig in de basisuitvoering zonder opties.
De waarden voor brandstofverbruik, CO 2 emissie, energielabel en BPM zijn afhankelijk van de gekozen opties.
Raadpleeg de BMW configurator op bmw.nl waarop na de invoer van het model en de uitvoering, de daarbij behorende consumenten adviesprijs, BPM, CO 2 emissie en
energielabel getoond worden.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Prijslijst ingaande 1 juli 2021. Versienummer 1.
6

Meer informatie over officiële brandstofverbruiks- en CO 2-emissiewaarden van nieuwe auto's vindt u overzichtelijk gerangschikt in het Brandstofverbruiksboekje, dat
wordt uitgegeven door de RDW. Dit boekje is te downloaden van de website van de RDW – www.rdw.nl.
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HEJF Volleder 'Merino'/Alcantara combinatie in Schwarz met Mugello Red en contrast stiksel.

EUR
excl.
21% btw.

AANDRIJVING, RIJDYNAMIEK EN ONDERSTEL

EUR
incl.
21% btw.

M5 CS

4WM M Interieurlijsten Aluminium Carbonstruktur dunkel met accentlijsten Chrom dunkel.

EURO 6d normering.

■

M Servotronic.

■

-

-

M Steptronic transmissie met Drivelogic.
8-traps M Steptronic sportautomaat inclusief schakelpaddles aan het stuurwiel.

■

-

-

Adaptief onderstel.
Aanpasbare demperkarakteristiek aan wisselende weg- en rijomstandigheden voor extra comfort of
sportiviteit.

■

-

-

M Carbon-keramische remmen in rood met M logo.*
Remklauwen uitgevoerd in rood met M logo. Gereduceerde fading-gevoeligheid en hoge thermische
belastbaarheid, ook in extreme rijsituaties.
* Als gevolg van de materiaalspecifieke eigenschappen is het mogelijk dat situatie- en
gebruiksafhankelijke werkingsgeluiden hoorbaar zijn, in het bijzonder bij langdurige lage belasting of
bij nat wegdek kort voordat de auto tot stilstand komt. Onder invloed van vocht en strooizout kan de
remwerking overeenkomen met die van een conventioneel remsysteem. Dit is waarneembaar als een
kortstondig verminderde remwerking, wat zo nodig door grotere pedaaldruk te compenseren is.

■

-

-

2NK

M Carbon-keramische remmen in mat Goud met M logo.*
Remklauwen uitgevoerd in mat Goud met M logo.

□

-

-

1MA

BMW M Sport uitlaatsysteem.

■

-

-

7ME

M Driver's package.
Vmax 305 km/h, inclusief voucher voor M rijtraining door BMW Driving Experience Slotemakers.

■

-

-

EUR
excl.
21% btw.

INTERIEUR, STOELEN EN STUURWIELEN

EUR
incl.
21% btw.

www.bmw.nl

M5 CS

OPTIES AF FABRIEK.
■

-

-

■

-

-

4UG

2 zitplaatsen achterin.

■

-

-

48C

M Carbon kuipstoelen voor.
- Gewichtsvermindering.
- Uitsneden in de rugleuning en zijsteunen en functionele veiligheidsgordelgeleiders voor
meerpuntsgordels.
- Zichtbare koolstofvezel elementen.
- Pneumatische aanpassing van zijsteunen.
- Verlicht 'M5' logo in hoofdsteun met reliëf van de Nürburgring.

■

-

-

494

Elektrisch verwarmde voorstoelen.

■

-

-

4GQ

Veiligheidsgordels met M striping.
Zwarte gordels met een fijne M striping voor alle stoelen.

■

-

-

4U1

Keramische afwerking voor bedieningselementen.
Voor BMW Controller, audio- en airconditioningsknoppen.

□

695

574

776

M Hemelbekleding in Alcantara Anthrazit.

■

-

-

441

Rokersuitvoering.
Inclusief asbak en sigarettenaansteker in middenconsole voor.

□

53

44

KLIMAATBEHEERSING
420

Extra-getint glas voor de achterruiten.
Reduceert de temperatuurstijging in het interieur als de auto wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
Bevordert tevens de privacy van de achterpassagiers door beperkte inkijk van buitenaf.

□

491

406

4NB

4-zone automatische airconditioning.
Functionaliteiten van de airco uitgebreid met touchscreenpaneel voor de inzittenden voorin en een
bedieningspaneel voor de passagiers achterin met temperatuur geregelde uitstroomopeningen.

■

-

-

Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM).

■

-

-

Regen- en lichtsensor.

■

-

-

ELEKTRISCHE VOORZIENINGEN / FUNCTIONALITEIT
EXTERIEUR

302

C17

BMW metallic lak.
M Brands Hatch Grau metallic

■

-

-

490

BMW Individual metallic lak.
BMW Individual Frozen Brands Hatch Grey metallic.
BMW Individual Frozen Deep Green metallic.

□

3.995

3.302

760

M Hoogglans Shadow Line.
Raamomlijsting, buitenspiegeldelen en B-stijl uitgevoerd in hoogglans zwart.

■

-

-

754

M achterspoiler.

■

-

-

1MD

BMW M Carbon motorafdekking.

■

-

-

BMW LICHTMETALEN WIELEN EN BANDEN
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2PA

Wielslotbouten.

■

-

-

2VB

Bandenspanningsweergavesysteem.
Met weergave in het instrumentenpaneel en drie waarschuwingsstadia: bij verlaagde bandenspanning
nabij de voorgeschreven minimum bandenspanning, zodra de voorgeschreven minimum
bandenspanning is bereikt en bij een snel verval in bandenspanning tot onder de 1,5 bar door
vermoedelijk lek.

■

-

-

2TQ

20 inch gesmede lichtmetalen M wielen Y-spaak (styling 789 M), Gold Bronze met circuitbanden.**
Voor: 9,5J × 20 banden 275/35 R20; achter: 10,5J × 20 banden 285/35 R20.

■

-

-

2RQ

20 inch gesemede lichtmetalen wielen M Y-spaak (styling 789 M), Gold Bronze.**
Voor: 9,5J × 20 banden 275/35 R20; achter: 10,5J × 20 banden 285/35 R20.

□

-

-

** Geen mogelijkheid tot het monteren van sneeuwkettingen.

Standaarduitvoering

Optioneel

- Optie zonder meerprijs

5AZ

BMW Laserlight.
- L ED matrix koplampen i.c.m. een dynamische laser.
- M et gele lichtelementen en zwarte accenten boven de koplampen.
- L-vormige lichtbuizen geven geel licht voor dimlicht, grootlicht en Welcome Light.
- Dimlight en grootlicht via twee lichtmodules ('vier ogen' ).
- De lasermodule met blauwe accenten. De lasermodule genereert een zeer sterke en intense lichtbundel
die tot wel 650 meter ver reikt vanaf 60km/u.
- D ynamische lichtverdeling.

■

-

5AC

Grootlicht assistent.

■

-

-

4T8

Automatisch dimmende binnen- en buitenspiegel bestuurderszijde.
Inclusief elektrisch inklapbare buitenspiegels en parkeerfunctie.

■

-

-

319

Garagedeuropener geïntegreerd in binnenspiegel.
Te gebruiken voor automatische garagedeuren of toegangshekken.
(raadpleeg www.homelink.com voor de compatibiliteitslijst)

□

277

229

322

Comfort Access.
Ontgrendelen en vergrendelen van de portieren zonder sleutel. Automatische ontgrendeling op ca. 1
meter afstand en inclusief BMW Digital Key voor Apple smartphones met NFC functionaliteit.

■

-

-

4UR

Ambiance verlichting.
Uitgebreid pakket van sfeerverlichting voor zowel binnen als buiten de auto met onder andere verlichting
in de middenconsole, deurpaneel en verlichting in de deurgrepen.

■

-

-

575

Extra 12V aansluiting.
1 aansluiting in de bagageruimte rechts.

□

64

53

9

508

Park Distance Control (PDC) voor en achter.
Inclusief optische weergave in het Control Display en akoestisch via luidsprekersysteem. Inclusief Auto
PDC functie.

5DM Parking Assistant.
- A chteruitrijcamera.
Geeft een beter overzicht bij het achteruitrijden tot 20 km/h. Inclusief interactieve koerslijnen voor
inparkeren in parkeervakken.
- Parking Assistant.
Zoekt met ultrasone sensoren naar een geschikte parkeerplaats en parkeert volautomatisch parallel
aan of haaks op de rijbaan.
- Reversing Assistant.
Slaat bij het vooruit rijden (tot 35 km/u) de laatste 50 meter van het gereden traject op, om deze
desgewenst in omgekeerde richting te rijden (tot 10 km/u) inclusief stuurbewegingen. Handig bij lastige
rijmanoeuvres.

-

-

6AE

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

■

-

-

■

-

-

6AK

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

■

-

-

6C4

Connected Package Professional.
- Remote Services.
Bedien uw BMW op afstand, verstuur bestemmingen naar uw auto en controleer de voertuiglocatie en
onderhoudstatus met behulp van de My BMW App (Beschikbaar voor iOS en Android). Inclusief 3 jaar
onbeperkt gebruik in Europa.
- Personal Assistant Service.
24/7 onbeperkt beschikking over een Personal Assistant via het BMW Callcenter. Deze kan u
bijvoorbeeld assisteren bij het vinden van een bestemming, het plannen van uw reis, openingstijden
van restaurants en zelfs het boeken van hotels.
- Connected Navigation.
Real Time verkeersinformatie, pro-actieve voorstellen voor routes, overname van
bestemmingsinformatie uit andere apps en voorstellen van online berekende alternatieve routes.
Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik.
- Connected Parking.
Pro-actieve voorstellen voor parkeergelegenheden en weergave van betaalmogelijkheden op de
ingevoerde bestemming, informatie over de waarschijnlijkheid van vrije parkeerplaatsen langs de straat
en integratie van ParkNow (Parkmobile) voor het starten en automatisch stoppen van parkeersessies.
Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik. Voor het gebruik van ParkNow worden separaat kosten in rekening
gebracht door ParkNow.
- Smartphone Intergratie.
Draadloos en comfortabel gebruik van uw smartphone in de auto via Apple CarPlay® en Android Auto
(zodra beschikbaar in Nederland). Bediening van o.a. berichten, navigatie en entertainment via het
iDrive systeem en weergave op het Centraal Informatie Display. Onbeperkt geldig na aanschaf.
- In-Car Experiences.
Met de In-Car Experiences, waaronder de Caring Car- en Experience-programma's, zorgt uw BMW
ervoor dat u zich beter voelt. Hij zorgt voor verkwikking als u moe bent, voor ontspanning na een
stressvolle dag, en past het interieur van uw auto optimaal aan uw stemming aan. Fucties afhankelijk
van optionele uitrusting. Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik.
- B MW Connected Music.
Onbeperkt muziek luisteren via uw eigen streaming muziekdienst. Volledig geïntegreerd in OS7 voor
eenvoudige en veilige bediening. Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik.

■

-

-

654

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

■

-

-

688

Harman Kardon Surround Sound System.
Inclusief 16 luidsprekers en 464 watt vermogen.

■

-

-

6NW Comfort telefoonvoorbereiding met draadloze oplaadmogelijkheid.
Bluetooth telefoonvoorbereiding inclusief dubbele microfoon en spraaksturing voor o.a. diverse telefoonen navigatiefuncties. Mogelijkheid om te telefoneren via de (8 watt) dakantenne van de auto. Bevat
parallele bluetoothverbinding voor de koppeling van twee smartphones en één audiospeler.

■

-

-

6WD WiFi hotspot.
Biedt voor maximaal 10 apparaten draadloos toegang tot het internet via de SIM-kaart van de auto
met een maximum snelheid van 100 Mbit/s. (voor deze dienst is een abonnement benodigd bij een
internetprovider)

■

-

-

Cruise control.
Inclusief remfunctie indien ingestelde snelheid wordt verlaagd.

■

-

-

5AS

Driving Assistant.
- L ane Departure Warning: waarschuwt en corrigeert met een discrete trilling in het stuur voor het
onbedoeld verlaten van een rijbaan (vanaf ca. 70 km per uur), incl. corrigerende stuuringreep.
- L ane Change Warning: waarschuwt bij veranderen van rijbaan voor verkeer in de dode hoek (vanaf ca.
20 km per uur) met vibraties in het stuurwiel en een waarschuwingssignaal in de buitenspiegel.
- C rossing-traffic Warning achter: assisteert de bestuurder bij achteruit inparkeren door te waarschuwen
voor achterlangs passerend verkeer.
- B otswaarschuwing achter: waarschuwt overig verkeer indien een aanrijding van achteren dreigt met
hoogfrequent knipperende richtingaanwijzers. Daarnaast bereidt de auto zich voor op een aanrijding
door de ramen automatisch te sluiten en de gordels aan te spannen.
- Botswaarschuwing voor met City-remfunctie.
- Speed Limit Info: voor weergave van snelheidslimieten en inhaalverboden in instrumentencluster of
BMW Head-up Display.

■

-

-

6U3

BMW Live Cockpit Professional.
- B ediening naar voorkeur met BMW Touch Controller, touch screen, Intelligent Personal Assistant of
Gesture Control. (Gesture Control alleen i.c.m. 6U8).
- Volledig digitaal instrumentenpaneel (12,3 inch), naar eigen inzicht in te delen is.
- Volledig digitaal centraal touch display (12,3 inch) met split screen functie.
- Viervoudige tuner met RDS.
- BMW Operating system 7.0 (OS7).
- 3D kaartweergave vanuit diverse perspectieven en autozoom.
- Weergave van satellietbeelden, bebouwing en gedetailleerd straatzicht.
- Weergave van widgets zoals album cover en voertuigstatus.
- A utomatische ‘Over the Air’-kaartupdates tot viermaal per jaar voor de duur van drie jaar.
- Vehicle Apps: Weer, Nieuws, Landeninformatie
- Geïntegreerde elektronische BMW handleiding en BMW onderhoudsboek.
- Remote Software Upgrade (RSU).
- 2x USB aansluiting met datatransmissie functie.

■

-

-

610

BMW Head-Up Display.
Het full-colour BMW Head-Up Display projecteert voor het rijden relevante gegevens in het directe
gezichtsveld van de bestuurder op de voorruit. Zo kan de aandacht continu optimaal op de weg en
het verkeer worden gericht. In het display worden, afhankelijk van de gekozen extra-uitrusting, onder
meer de actuele snelheid, aanwijzingen van de navigatie, de Speed Limit Info met herkenning van
inhaalverboden, telefoon- en entertainmentlijsten, alsmede waarschuwingen van de assistentiesystemen
weergegeven.

■

-

-

6AC

Emergency Call.
Geavanceerde noodoproep (handmatig en automatisch).

■

-

-

Standaarduitvoering

EUR
excl.
21% btw.

■

NAVIGATIE, COMMUNICATIE EN INFOTAINMENT
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EUR
incl.
21% btw.

NAVIGATIE, COMMUNICATIE EN INFOTAINMENT

M5 CS

EUR
excl.
21% btw.

EUR
incl.
21% btw.

M5 CS

RIJDERSASSISTENTIESYSTEMEN PARKEREN

Optioneel

- Optie zonder meerprijs

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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3 JAAR BMW GARANTIE.

BMW SERVICE INCLUSIVE.

Wie in een nieuwe BMW rijdt, kan zich verheugen op de hoogste kwaliteitsnormen en krijgt rijplezier gegarandeerd. Mocht
uw BMW onverhoopt toch een defect vertonen, dan is uw BMW verzekerd tegen onverwachte reparatiekosten voor een
periode van maximaal 3 jaar vanaf de datum eerste toelating – wereldwijd.

Vooruit denken is besparen.
U rijdt altijd in een perfect onderhouden BMW - voor een aantrekkelijke,
vaste prijs vooraf. Dat is BMW Service Inclusive. Unieke en veelomvattende
onderhoudscontracten voor uw BMW. Daarmee bent u veel voordeliger uit dan
wanneer u voor elk werkplaatsbezoek apart betaalt. Er is keuze uit verschillende
pakketten met diverse looptijden/kilometrages (afhankelijk van wat het eerst
bereikt wordt). BMW Service Inclusive is een onderhoudscontract dat al het
voorgeschreven onderhoud omvat.

BMW FINANCIAL SERVICES.
Als lease- en financieringsmaatschappij van het huis biedt BMW Financial Services u aantrekkelijke mogelijkheden op het
gebied van leasing, financiering en verzekering. Hiermee kunt u de financiële aspecten van het rijplezier optimaal op uw
persoonlijke wensen afstemmen. En door de exclusieve samenwerking met de BMW dealerorganisatie kan BMW Financial
Services u niet alleen interessante tarieven bieden, maar vooral ook gunstige voorwaarden.

Zie voor alle beschikbare pakketten, meer informatie en de voorwaarden van
BMW onderhoudscontracten: www.bmw.nl/serviceinclusive

07US 3 jaar/40.000 km Service Inclusive

424

350

07DD 4 jaar/60.000 km Service Inclusive

871

720

07NH 5 jaar/100.000 km Service Inclusive

899

743
1.960

3.340

2.760

EUR
excl.
21% btw.

2.372

07T4 10 jaar/200.000 km Service Inclusive

EUR
incl.
21% btw.

07UF 8 jaar/160.000 km Service Inclusive

BMW SERVICE INCLUSIVE - DIESEL MOTORISATIE
07US 3 jaar/40.000 km Service Inclusive

532

07DD 4 jaar/60.000 km Service Inclusive

1.101

910

07NH 5 jaar/100.000 km Service Inclusive

1.730

1.430

07UF 8 jaar/160.000 km Service Inclusive

3.025

2.500

07T4 10 jaar/200.000 km Service Inclusive

3.787

3.130

BMW Service Inclusive omvat:
- Onderhoud volgens BMW richtlijnen
- Motorolie verversen
- Oliefilter vervangen
- Luchtfilter(s) vervangen
- Interieurfilter(s)
- Brandstoffilter(s)
- Bougies
- Remvloeistof
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EUR
excl.
21% btw.

BMW SERVICE INCLUSIVE - BENZINE MOTORISATIE

EUR
incl.
21% btw.

Meer informatie vindt u op www.bmwfinancialservices.nl

440

BMW WELT.
Dit is het unieke centrum in München waarin u het merk BMW met alle zintuigen kunt beleven. In het architectonisch
onmiskenbare en futuristische bouwwerk verbindt de wereld van BMW op succesvolle wijze techniek, design en innovatie
met lifestyle, dynamiek en cultuur. Ook het gastronomische aanbod met restaurants, bistro en coffeebar is veelzijdig,
evenals de shops.
Raadpleeg voor meer informatie uw BMW dealer of www.bmw-welt.com/en

BMW DRIVING EXPERIENCE.
Om de bijzondere rijeigenschappen, veiligheids- en assistentiesystemen van BMW optimaal in de praktijk te ervaren,
heeft BMW Group Nederland samen met Slotemakers Anti-Slipschool het BMW Driving Experience Center opgezet.
De instructeurs zijn door BMW M opgeleid.
Meer informatie vindt u op www.bmwdrivingexperience.nl.
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BMW CONNECTED DRIVE

De unieke link tussen bestuurder, auto en de rest van
de wereld. BMW ConnectedDrive staat voor innovatieve
technologieën die uw rijplezier aanzienlijk kunnen
verhogen. BMW ConnectedDrive biedt verschillende
diensten en rij-assistentiesystemen gericht op gemak,
infotainment en veiligheid.
BMW Teleservices

UW BMW IS STANDAARD VOORZIEN VAN DIGITALE DIENSTEN VOOR INFOTAINMENT,
COMFORT EN VEILIGHEID, WAARONDER:
- Intelligent Emergency Call
Altijd veilig onderweg. Mocht er iets gebeuren, dan is de
Intelligent Emergency Call er om u te ondersteunen. De
noodoproep wordt automatisch ingeschakeld bij activatie
van de crash-sensoren, en kan ook handmatig via de SOS
knop geactiveerd worden. U wordt verbonden met het BMW
Callcenter, die u helpt zo snel mogelijk de benodigde hulp te
krijgen.
- BMW Teleservices
Zorgeloos onderweg: door BMW Teleservices hoeft u geen
zorgen meer te maken over het tijdig plannen van onderhoud.
De auto stuurt automatisch een bericht naar uw BMW Service
Partner indien onderhoud nodig is. De Service Partner neemt
contact met u op en onderhoud kan efficiënt gepland worden.
- Vehicle Apps
Via de voertuig apps bent u altijd op de hoogte van het laatste
nieuws, controleert u het weer voor de komende periode en
leest u informatie over landen waar u naartoe reist.

- Remote Software Upgrade
Met de Remote Software Upgrade van BMW blijft uw auto
altijd up-to-date:
• Het zorgt dat uw auto over de nieuwste functies en
uitbreidingen beschikt.
• Uw auto is altijd veilig met de laatste security updates.
• V ia de Remote Software Upgrade schaft u eenvoudig
additionele opties aan die beschikbaar zijn voor uw BMW,
zoals de Grootlichtassistent of Active Cruise Control.
-O
 ver-the-Air én USB kaartupdates
De Over-the-Air kaartupdates zorgen ervoor dat u altijd over
het laatste kaartmateriaal beschikt in uw BMW. De updates
van een regio naar keuze worden tot 4x per jaar automatisch
naar uw auto gestuurd. En voor een complete update kunt
u de USB kaartupdate gebruiken. De Over-the-Air en USB
kaartupdate zijn voor een periode van 3 jaar na productie bij
uw BMW inbegrepen.

Naast de digital basisdiensten van uw BMW, beschikt u middels optionele pakketten
over alle connectiviteitsdiensten die BMW te bieden heeft, voor nog meer rijplezier.
Remote Services en de Personal Assistant Service maken deel uit van het Connected
Pack; alle overige diensten zijn verkrijgbaar middels het additionele Connected Pack
Professional.

Connected Package
- Remote Services
Met Remote Services bedient u verschillende functies van uw BMW op afstand. Verbonden met uw BMW
Smartphone app (voor iOS of Android) sluit u bijvoorbeeld op afstand de auto af of ontgrendeld u deze.
U stuurt berichten en bestemmingen rechtstreeks naar uw auto. Beschikt uw BMW over een standkachel of
rijdt u een Plug-in Hybride BMW? Dan kunt u op afstand met de smartphone app uw BMW klimatiseren voor
een aangenaam koel interieur in de zomer of een voorverwarmd interieur in de winter.
- Personal Assistant Service
Persoonlijke ondersteuning in de auto via het BMW callcenter. De Personal Assistant staat het hele jaar,
24/7 voor u klaar om vragen te beantwoorden en locaties op te zoeken. De assistent zoekt de dichtstbijzijnde
apotheek of bloemenwinkel, zoekt vluchttijden op en heeft informatie over de beste hotels en restaurants.
De locatiegegevens inclusief adres en telefoonnummer worden rechtstreeks naar uw auto gestuurd.
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Emergency Call

Connected Package Professional
ALLE DIENSTEN IN HET CONNECTED PACKAGE UITGEBREID MET:
- Smartphone Integratie
Met Smartphone Integratie bedient u draadloos verschillende
functies en inhoud van uw smartphone via het iDrive
systeem, zoals muziek, berichten, telefonie, geselecteerde
3rd Party apps en navigatie. Beschikt uw BMW over een
Head-Up Display, dan worden navigatieinstructies ook daarin
weergegeven. Zowel Apple CarPlay als Android Auto* worden
ondersteund. De werking en het aantal functies is afhankelijk
van de gebruikte smartphone en geïnstalleerde software.
- Connected Navigation
• Zoek eenvoudig zoals u gewend bent op uw smartphone
naar miljoenen POI's op de kaart. Een volledig adres
invoeren is verleden tijd dankzij de intuitieve zoekfunctie
geïntergreerd in het iDrive systeem van uw BMW.
• Met Real Time Traffic Information ontvangt u
verkeersinformatie op snelwegen, autowegen en
doorgaande wegen in steden in real time. De exacte
situatie op uw route wordt weergegeven en indien
beschikbaar worden alternatieve routes voorgesteld.
Inclusief gevarenmeldingen over bijvoorbeeld ongevallen,
pechgevallen of weersomstandigheden.
• P ro-actieve voorstellen voor routes via het iDrive
systeem en de BMW Smartphone app, overname van
bestemmingsinformatie uit andere apps zoals Google Maps
en voorstellen van online berekende alternatieve routes.

-C
 onnected Parking
•P
 ro-actieve voorstellen voor parkeergelegenheden en
weergave van betaalmogelijkheden.
• Middels On-Street Parking Information wordt u in
verschillende grote steden gewezen op de waarschijnlijkheid
van vrije parkeerplaatsen langs de straat.
• Integratie van ParkNow voor het starten en automatisch
afsluiten van parkeersessies.
- I n-Car Experiences
Met de In-Car Experiences, waaronder de Caring Car- en
Experienceprogramma's, zorgt uw BMW ervoor dat u zich
beter voelt. Hij zorgt voor verkwikking als u moe bent, voor
ontspanning na een stressvolle dag, en past het interieur van
uw auto optimaal aan uw stemming aan. Ervaring afhankelijk
van uitrusting van de auto, bijvoorbeeld ambient verlichting,
stoelverwarming, panoramadak en massagefunctie.
- Connected Music
Onbeperkt muziek luisteren via uw eigen streaming
muziekdienst. Volledig geïntegreerd in het iDrive systeem voor
eenvoudige, veilige bediening. U logt in de auto in met het
account van uw muziekprovider en heeft daar beschikking over
al uw afspeellijsten. Alle muziek wordt ontvangen via de in
de auto ingebouwde simkaart. Naast Connected Music bevat
het pakket een proefperiode van 3 maanden op BMW Music,
waarmee u muziek streamt zonder dat een account nodig is.

Meer weten? Vraag uw dealer over de mogelijkheden van BMW ConnectedDrive en om
een demonstratie. Ook vindt u meer informatie over BMW ConnectedDrive op onze website www.bmw.nl/connecteddrive en kunt u contact opnemen met BMW Klantenservice,
op werkdagen van 8:00 – 19:00 uur en op zaterdag en zondag van 10:00 – 18:00 uur op
nummer 0800-0992234 (gratis). De algemene voorwaarden over de standaard BMW
ConnectedDrive uitrusting vindt u op www.bmw.nl/connecteddrive.
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BMW Service

BMW SERVICE INCLUSIVE:
VOOR WIE VERDER DENKT –
TOT WEL 200.000 KILOMETER.
BESPAREN OP KOSTEN,
NIET OP ONDERHOUD.
Met BMW Service Inclusive hoeft u zich gedurende een door u
bepaalde periode geen zorgen te maken over de kosten voor
service en onderhoud. Want al deze diensten zijn inbegrepen
in dit servicepakket, inclusief de daarbij benodigde originele
BMW onderdelen. Met BMW Service Inclusive kunt u in een keer
al het voorgeschreven onderhoud voordelig inkopen.
De omvang van het BMW Service Inclusive pakket bepaalt u
daarbij zelf.
Meer informatie vindt u op www.bmw.nl/serviceinclusive

