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BMW maakt rijden geweldig
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EXTERIEUR

XM

ACCUPAKKET, ELEKTRISCH RIJDEN EN LADEN

BMW Individual hoogglans Shadow Line.

■

Buitenspiegels in M-specifiek design met geïntegreerde knipperlichten.

■

BMW Iconic Glow nierengrill, omlijsting nierengrille uitgevoerd in goud en horizontale spijlen uitgevoerd in hoogglans zwart.

■

Diffusor achterzijde uitgevoerd in hoogglans zwart.

■

Uitlaateindpijpen links en rechts, dubbel: zwart chroom.

■

Twee gelaserde BMW logo‘s in de hoeken op de achterruit.

■

M achterspoiler.

■

Wielslotbouten.

■

21 inch M lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 918 M) in Lightning Grey.

■

Extra getint glas in achterportierruiten en achterruit.

■

INTERIEUR

BMW Hoogvoltage accupakket 25,7 kWh netto capaciteit.

■

6 jaar fabrieksgarantie op de hoogvoltaccu of max. 100.000 km.

■

Laadaansluiting AC laden.
Laden van het voertuig via de AC laadaansluiting (wisselstroom) met een vermogen tot 7,4 kW mogelijk.

■

Flexible Fast Charger 2.0. (Optie 4T3)
Flexibele laadkabel voor gebruik als noodlader met een huishoudelijk stopcontact (230V).
Laadkabel met een maximaal laadvermogen tot 11 kW mogelijk met andere adapterkabels.

■

Laadkabel (Mode 3, 11 kW). (Optie 4T4)
O.a. voor wallbox en publieke laadpunten, 5 m lang, inclusief luxueuze opbergtas met BMW XM logo.
Laadkabel met een maximaal laadvermogen tot 11 kW.

■

Preconditioneren van het interieur.
De standklimaatregeling koelt of verwarmt het interieur voor vertrek tot een comforttemperatuur.
Het systeem koelt, ventileert of verwarmt automatisch afhankelijk van de binnen- en buitentemperatuur. Te gebruiken indien de
Hoogvoltage-accu voldoende opgeladen of de laadkabel aangesloten is. Bediening via My BMW app mogelijk.

■

VEILIGHEID
Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM).

■

Actieve motorkap.
Bevordert de voetgangersveiligheid.

■

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

■

Flankbescherming.
Extra versterkte zijconstructie van de auto ter bescherming van de inzittenden bij een zijdelingse aanrijding.

■

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

■

5 zitplaatsen.

■

Bekleding leder ‚Merino‘.

■

Bovenzijde dashboard uitgevoerd in leder ‚Walknappa‘.

■

M Hemelbekleding in Anthrazit Alcantara.

■

Veiligheidsgordels met M striping.

■

M Interieurlijsten ‚Carbon Fibre‘.

Driepunts veiligheidsgordels (twee voorin en drie achterin).

■

■

Verlichte instaplijsten met opschrift ‚M‘.

ISOFIX bevestigingssysteem voor kinderzitjes op de buitenste zitplaatsen achterin.

■

■

Vloermatten in velours.

Airbags voor bestuurder en voorpassagier (airbag voorpassagier kan gedeactiveerd worden).

■

■

Gegalvaniseerde bedieningselementen.

Hoofdairbags langs het oppervlak van de zijruiten.

■

■

Armsteun tussen de voorstoelen.

Zijairbags voor bestuurder en voorpassagier.

■

■

M Multifunctionele stoelen voor.
Elektrisch te verstellen, met geheugenfunctie voor bestuurder en passagier.

Knie airbag voor bestuurder.

■

■
■

Verwarmde stoelen voor en achter.

■

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

Met leder bekleed M Sportstuurwiel met schakelpaddles en bediening voor o.a. audio en telefoon.

■

Active Guard Plus.

■

Axiaal en in hoogte verstelbare stuurkolom.

■
■

Attentiveness assistant.
Herkent aan het stuurgedrag van de bestuurder typische tekenen van vermoeidheid en onoplettendheid en waarschuwt de bestuurder
visueel en akoestisch voor knikkebollen.

■

Neerklapbare achterbankleuning met doorlaadopening (40:20:40).
Vier ogen in kofferruimte om bagage aan te bevestigen.

■

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

Interieurverlichting.

■

■

Antilock Braking System (ABS) met geïntegreerde remassistent.

■

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

■

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

■

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

■
■

■

AANDRIJVING, OVERBRENGING EN ONDERSTEL
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XM

STANDAARDUITRUSTING.

M TwinPower Turbo V8-cilinder benzinemotor.

■

EURO 6d normering.

■

Automatische 8-traps M Steptronic sporttransmissie met Drivelogic, inclusief schakelpaddles aan het stuurwiel.

■

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

M xDrive vierwielaandrijving.

■

Bandenspanningsweergavesysteem.

Intelligente Auto Start Stop functie.

■

M Mode.
M specifieke voertuigconfiguratie via SETUP en M Mode-knop. M Hybrid, M mode en een gepersonaliseerde modus.

■

M Servotronic.

■

Adaptief M onderstel Professional.

■

M Sport differentieel.

■

M Sport uitlaatsysteem.

■

M Sportremsysteem Schwarz.

■

Elektromechanische parkeerrem met Auto Hold functie.

■
3

XM

FUNCTIONALITEIT INTERIEUR EN EXTERIEUR
Twee afstandsbedieningen met geïntegreerde sleutel en Keyless Engine Start.
Met opslag van persoonlijk profiel in de afstandsbedieningen voor diverse voorkeuren, zoals eigen stoel- en radio-instellingen.

■

Comfort Access met Digital Key Plus.

■

Elektrische achterklep.

■

Adaptieve LED koplampen en LED achterlichten.

■

High Beam Assistant.

■

BMW IconicSounds Electric.

■

Welkomstverlichting en follow-me-home verlichting.

■

Ambiance verlichting.
Uitgebreid pakket van sfeerverlichting binnen en buiten de auto, inclusief Welcome Light Carpet.

■

Automatische 4-zone airconditioning.

■

Soft-Close-Automatic voor portieren.

■

Bekerhouders.
Twee voorin in de middenconsole met temperatuur functie. Twee normale bekerhouders achterin in de middenarmsteun.

■

Handgrepen in de hemelbekleding.

■

12V aansluitingen; 1 voorin, 1 in achterzijde centerconsole en 1 in de kofferruimte.

■

Park Distance Control (PDC) voor en achter.

■

Parking Assistant Plus inclusief achteruitrijcamera, Reversing Assistant, Surround View system en Drive Recorder.

■

Cruise control met remfunctie indien ingestelde snelheid wordt verlaagd.
Inclusief Speed Limiter.

■

Automatisch dimmende binnen- en buitenspiegel bestuurderszijde.

■

Elektrisch verwarmde, verstelbare en inklapbare buitenspiegels.

■

Regen- en lichtsensor met geïntegreerde automatische lichtschakeling.

■

Verwarmde voorruitsproeiers.

■

NAVIGATIE, COMMUNICATIE EN INFOTAINMENT
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USB aansluitingen.
1 USB type A aansluiting bij de bekerhouders, 1 USB type C onder de armsteun in de middenconsole en 2 USB type C in de
middenarmsteun achterin.

■

Gesture control.

■

Opbergvak mobiele telefoon met draadloos laden.

■

DAB tuner.

■

HiFi System Harman Kardon.

■

BMW Live Cockpit Professional.
Inclusief volledig 12,3 inch digitaal instrumentenpaneel en digitaal centraal 14,9 inch Touch Display aangevuld met Head-up Display.

■

Personal eSIM.

■

BMW ConnectedDrive Services.

■

BMW Connected Package Professional.
Inclusief Remote Services, Personal Assistant, Connected Navigation, Connected Parking, Connected Music, BMW Music Teaser,
Smartphone integratie en In-Car Experiences.

■

Condition 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.

■

Check 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.

■

5

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

BENZINE
BMW XM

CONSUMENTEN
ADVIESPRIJS €

FISCALE
WAARDE €

NETTO
CATALOGUSPRIJS €

BTW 21%
€

BPM***
€

175.210

173.741

142.857

30.000

884

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

€
€
€
€
€
€

25,00
45,00
40,80
10,75
1347,72
1469,27

Energielabel*

Cilinders /
inhoud cm3

Netto
capaciteit
accupakket

Max - Min
kWh verbruik
(kWh / 100 km)*

Min - Max
e-range (km)*

Max. vermogen /
koppel
kW (pk) / Nm

CO2-uitstoot
gram / km*

Max - Min
CO2-uitstoot
gram / km*

A

8 / 4,4

25,7 kWh

30,1 - 28,9

82 - 88

480 (653) / 800

34

36 - 33

incl. btw
incl. btw
btw vrij
btw vrij
incl. btw
incl. btw
* De vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP
testmethodiek.

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

De prijzen en CO2-uitstoot gelden voor het voertuig in de basisuitvoering zonder opties. De waarden voor brandstofverbruik, CO2-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, CO2-emissie en energielabel getoond worden.
Meer informatie over officiële brandstofverbruiks- en CO2-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.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Prijslijst ingaande 1 april 2023. Versienummer 1.
Alle voorgaande prijslijsten van dit model komen met deze versie te vervallen.
6

** De recyclingsbijdrage, kosten inschrijving voertuigregister en kosten tenaamstellings zijn gebaseerd op de 2022 RDW tarieven. Getoonde
bedragen zijn nog onder voorbehoud van wijzigingen door de overheid.
*** BPM op basis van voorlopige tabel voor 2023. Getoonde BPM bedrag is nog onder voorbehoud van wijzigingen door de overheid.
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EUR
incl.
21% btw.

EUR
excl.
21% btw.

OPTIES AF FABRIEK.
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.

■

2PA

Wielslotbouten.

■

2VC

Banden reparatieset.
Inclusief 12V compressor en bandensealant.

■

1FT

21 inch M lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 918 M) in Lightning Grey. **
Voor: 9,5 J x 21 banden 275/45 R21, achter: 10,5 J x 21 banden 315/40 R21.

■

1FU

22 inch M lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 922 M) in Bicolor Jet Black. **
Voor: 10 J x 22 banden 275/40 R22, achter: 11 J x 22 banden 315/35 R22.

□

1.879

1.553

1FY

23 inch M lichtmetalen wielen Sterspaak (styling 923 M) in Bicolor Jet Black. **
Voor: 10 J x 23 banden 275/35 R23, achter: 11 J x 23 banden 315/30 R23.

□

3.267

2.700

1FZ

23 inch M lichtmetalen wielen Sterspaak (styling 923 M) in Bicolor Night Gold. **
Voor: 10 J x 23 banden 275/35 R23, achter: 11 J x 23 banden 315/30 R23.

□

3.267

2.700

EUR
excl.
21% btw.

EUR
incl.
21% btw.

AANDRIJVING, RIJDYNAMIEK EN ONDERSTEL
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Ontdek de Highlights op bmw.nl.

EURO 6d normering.

■

M Steptronic sport transmissie incl. Drivelogic.

■

M Servotronic.
Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging waardoor een minimale krachtsinspanning is vereist bij
inparkeren.

■

M Setup.
M specifieke voertuigconfiguratie via SETUP en M MODE knop. De SETUP knop biedt directe toegang
tot instelbare rijmodi voor de motor, het onderstel en besturing. De rijhulpsystemen en de displays in
het volledig digitale instrumentenpaneel en Head-Up Display kunnen ook worden beïnvloed met de M
MODE knop.

■

3M3

M Sport remsysteem Schwarz.
Remklauwen voor en achter uitgevoerd in Schwarz met M logo.

■

3M1

M Sport remsysteem Blau.
Remklauwen voor en achter uitgevoerd in Blau met M logo.

□

-

-

3M2

M Sport remsysteem Rot.
Remklauwen voor en achter uitgevoerd in Rot met M logo.

□

-

-

M Sport differentieel.
Het M Sport differentieel voorkomt het doorslippen van een individueel achterwiel en zorgt voor
optimale tractie, verbeterde stabiliteit en een voorspelbaarder bochtgedrag in elke weersomstandigheid.

■

M Sport uitlaatsysteem.
Technisch / mechanisch geoptimaliseerd uitlaatsysteem voor sportieve sound.

■

Integral Active Steering.
Snelheidsafhankelijk meesturende achterwielen voor kleinere draaicirkel op lage snelheid en verhoogde
koersvastheid op hogere snelheid.

■

2VW

Adaptief M onderstel Professional.
Onderstel inclusief rol stabilisatie.

■

7ME

M Driver‘s Package.
Vmax 270 km/h, inclusief M rijtraining door BMW Driving Experience Slotemakers.

□

2TB

2T4

INTERIEUR, STOELEN EN STUURWIELEN
VC

VD

2.795

XM

BMW LICHTMETALEN WIELEN EN BANDEN

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

2.310

BMW Individual lederuitrusting ‚Merino‘.
VCSW - Schwarz.

■

-

-

VCDA - Sahkir Orange l Schwarz. Inclusief comfortkussens voor achterpassagiers.

□

1.695

1.401

VDIP - Bekleding uitgevoerd in Deep Lagoon inclusief onderzijde dashboard, deurpanelen en
middentunnel. Inclusief comfortkussens voor achterpassagiers.
Bovenzijde dashboard uitgevoerd in leder ‚Walknappa‘ ‚Vintage‘ Coffee en hemelbekleding uitgevoerd
in Alcantara Deep Lagoon met dakframe uitgevoerd in ‚Vintage‘ Coffee.

□

2.695

2.227

VDA9 - Bekleding uitgevoerd in Silverstone ll inclusief onderzijde dashboard, deurpanelen en
middentunnel. Inclusief comfortkussens voor achterpassagiers.
Bovenzijde dashboard uitevoerd in leder ‚Walknappa‘ ‚Vintage‘ Coffee en hemelbekleding uitgevoerd in
Alcantara Silverstone met dakframe uitgevoerd in ‚Vintage‘ Coffee.

□

2.695

2.227

-

-

BMW Individual uitgbreide lederuitrusting ‚Merino‘ inclusief ‚Vintage Leather‘. *
Het ‚Vintage‘ leder heeft een unieke uitstraling doordat het gebruikt maakt van individueel gekozen
leder. Hierdoor krijgt het ieder leder oppervlak een eigen patroon en een natuurlijke uitstraling.

* Als gevolg van de materiaalspecifieke eigenschappen is het mogelijk dat er oneffenheden zichtbaar
zijn in het materiaal. Doordat ‚Vintage‘ leder minimaal bewerkt is tijdens het productieproces zijn
natuurlijk onstane oneffenheden waarneembaar. Voorbeelden zijn o.a.: inkepingen, ruwe plekken,
vouwen, littekens of kleine putjes.
4M5

EXTERIEUR

BMW Individual dashboard met leder bekleed.
Bovenzijde dashboard en bovenzijde deurpanelen uitgerust in ‚Walknappa‘ Schwarz lederen bekleding.
Onderzijde dashboard uitgerust in kleur interieurbekleding.

■

4M5 i.c.m. VDxx bovenzijde dashboard uitgevoerd in ‚Walknappa‘ ‚Vintage‘ Coffee lederen bekleding.

□

MET

Metallic lak.

■

416

M Carbonschwarz metallic.

□

475

Saphirschwarz metallic.

□

4MC

M Interieurlijsten ‚Carbon Fibre‘.

■

A96

Mineralweiss metallic.

□

776

C1K

M Marina Bay Blue metallic.

□

■
□

-

-

C3G

M Toronto Red metallic.

□

□

-

-

C5Y

Cape York Green metallic.

□

M Hemelbekleding in Alcantara zwart.
776 i.c.m. VDIP - Hemelbeklding uitgevoerd in Alcantara Deep Lagoon met dakframe uitgevoerd in
Vintage Coffee.
776 i.c.m. VDA9 - Hemelbekleding uitgevoerd in Alcantara Silverstone met daframe uitgevoerd in
Vintage Coffee.

IND

BMW Individual metallic lak.

□

ISOFIX bevestiging achter.
Voor buitenste twee zitplaatsen op tweede zitrij.

■

C36

Dravit Grau metallic.

□

423

Velour vloermatten

■

3AC

Trekhaak met elektrisch wegklapbare kogel.
Inclusief aanhangerstabilisatieregeling om eventuele slingerbewegingen van aanhanger te helpen
opvangen. Bij af-fabriek trekhaak is het trekgewicht 2.700 kg. Bij achteraf montage gelden lagere
waarden.

□

4MA

M Multifunctionele stoelen voor.
Bovenste deel van de rugleuning, leuningbreedte en hoofdsteunen elektrisch verstelbaar. Inclusief
elektrisch verstelbare lendensteunen (488), stoelventilatie en memory-functie op beide voorstoelen.

■

760

M Hoogglans Shadow Line.
Sierlijsten zijruiten en buitenspiegeldelen in hoogglans zwart.

■

4T7

Massagefunctie voor beide voorstoelen.
Massagefunctie helpt vermoeidheid te voorkomen door spieractivatie en ontspanning. Met acht
massageprogramma‘s in elk 3 intensiteitniveau‘s.

■

7M9

M Hoogglans Shadow Line met uitgebreide omvang.
BMW Individual hoogglans Shadow Line uitgebreid met hoogglans zwarte nierengrille en diffusor
achterzijde uitgevoerd in hoogglans zwart.

□

494

Elektrisch verwarmde voorstoelen.

■

BMW ‚Iconic Glow‘ nierengrille.
Verlichting van de nierengrille via innovatieve LED-vezeltechnologie, ook mogelijk tijdens het rijden.

■

3DN

8 ** Geen mogelijkheid tot het monteren van sneeuwkettingen.

-

-

Interieurlijsten.

1.395

1.153

1.441

1.191

321

265

4HA + Warmte Comfort Pack.
4HB Stuurwielverwarming, verwarmde stoelen achter, verwarmde armsteunen in de portieren voor en
verwarmde middenarmsteun voor.
4GQ

Veiligheidsgordels met M striping.
Zwarte gordels met een fijne M striping voor stoelen op de eerste twee zitrijen.

■ Standaarduitvoering

■

■

□ Optioneel

- Optie zonder meerprijs 9

Deactivering passagiersairbag.

■

249

Multifunctioneel stuurwiel.
Inclusief bediening voor Cruise Control en BMW Audio systeem.

■

710

M Sportstuurwiel.
Met leder bekleed stuurwiel uitgevoerd in M specifiek design.

■

44A

Bekerhouders met temperatuur functie.
Inclusief functie om een beker op temperatuur te houden (3 - 55 graden).

■

4FL

Travel en Comfort systeem.
Inclusief 2 USB (type C) aansluitingen voor de tweede zitrij. Voorbereiding voor het gemakkelijk
monteren van diverse BMW Accessoires aan de voorstoelen.

■

5DN

KLIMAATBEHEERSING
420

Extra getint glas in achterportierruiten en achterruit.

■

4NB

4-zone automatische airconditioning.
Inclusief automatische temperatuur- en luchthoeveelheidsregeling voor bestuurder, voorpassagier
en tweede zitrij, maximaal koelen, solarsensor, condenssensor, automatische recirculatieregeling,
restwarmtebenutting, standventilatie en microfilter.

■

ELEKTRISCHE VOORZIENINGEN /
FUNCTIONALITEIT
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302

Alarmsysteem klasse 3.

■

319

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

□

316

Elektrisch te openen en te sluiten bagageklep.

■

322

Comfort Access met Digital Key Plus.
Ontgrendelen en vergrendelen van de voorportieren en de achterklep zonder sleutel. Automatische
ontgrendeling op 1 meter afstand en inclusief Digital Key Plus voor ondersteunde smartphones
(raadpleeg uw BMW dealer voor de lijst met ondersteunde smartphones). De Digital Key Plus is
deelbaar met max. 5 gebruikers. Bij delen is het o.a. mogelijk voertuigprestaties of entertainment
volume in te stellen. Daarnaast wordt een Digital Key Card meegeleverd.

■

323

Soft-Close-Automatic voor portieren.
Comfortabel en veilig sluiten van de portieren mogelijk zonder grote krachtsinspanning en storende
sluitgeluiden.

■

521

Regen- en lichtsensor.

■

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

■

5AC

High Beam Assistant.
Past het grootlicht automatisch aan afhankelijk van de verkeerssituatie.

■

4UR

Ambiance verlichting.
Uitgebreid pakket van sfeerverlichting voor zowel binnen als buiten de auto. Met ‚Welcome Light
Carpet‘, zes voorgeprogrammeerde ‚mood lighting designs‘ en verlichting in de hemelbekleding.

■

428

Gevarendriehoek en verbanddoos.

■

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

■

Parking Assistant Plus.
- 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.
- S urround View.
Weergave van het beeld als van bovenaf gezien van rondom de auto (Top View en Panorama View).
- Remote 3D View.
Weergave van de omgeving van de geparkeerde BMW op uw smartphone.
- Drive Recorder.
Maakt het mogelijk om een video te maken van de omgeving van de BMW en deze af te spelen op
het centrale informatie display of te exporteren via USB. Snelheid en GPS locatie worden eveneens
opgeslagen.
- Remote Theft Control.
Zorgt ervoor dat bij het afgaan van het alarmsysteem er beelden worden gemaakt via de camera‘s
van het surround view systeem. Deze kunnen opgeslagen in de auto en/of via de app bekeken
worden.

■

EUR
excl.
21% btw.
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EUR
incl.
21% btw.

EUR
excl.
21% btw.

EUR
incl.
21% btw.
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Cruise control.
Inclusief remfunctie indien ingestelde snelheid wordt verlaagd.

■

5AL

Active Protection.
Systeem van preventieve beschermingsvoorzieningen bij een dreigende aanrijding. De gordels worden
automatisch strak aangetrokken, de ramen worden automatisch gesloten en de stoelen worden
automatisch in de meest veilige positie gezet. Tevens wordt de auto automatisch afgeremd na de
aanrijding. Inclusief zijairbags voor tweede zitrij.

■

5AS

Driving Assistant.
- L ane Departure Warning
Waarschuwt met een discrete trilling in het stuur voor het onbedoeld verlaten van een rijbaan (vanaf
ca. 70 km per uur).
- 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.
- A pproach Control Warning
Waarschuwt de bestuurder indien er een aanrijding met een voetganger dreigt (tussen de ca. 5 en
65 km per uur) of een voertuig (tussen de ca. 5 en 85 km per uur). Zodra een aanrijding dreigt zal de
auto in eerste instantie de remmen voorbereiden op een ingreep van de bestuurder, indien een reactie
uitblijft zal de auto zelf een remingreep doen.
- C ross Traffic Warning Achter.
Assisteert de bestuurder bij achteruit uitparkeren door te waarschuwen voor passerend verkeer.
- Speed Limit Info
Voor weergave van snelheidslimieten en inhaalverboden in instrumentencluster of BMW Head-Up
Display.

■
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■ Standaarduitvoering

□ Optioneel

- Optie zonder meerprijs 11

2.338

NAVIGATIE, COMMUNICATIE EN INFOTAINMENT
BMW Live Cockpit Professional met BMW Curved Display.
- B ediening naar voorkeur met BMW iDrive Touch Controller, touch screen, BMW Intelligent Personal
Assistant of BMW Natural Interaction (gebaren).
- Volledig digitaal 12,3 inch Info Display (instrumentenpaneel), naar eigen inzicht in te delen.
- Volledig digitaal 14,9 inch Touch Control Display.
- Full-colour BMW Head-Up Display.
- Tuner met RDS.
- BMW Operating System 8.0 (OS8) met specifiek M Design.
- Bluetooth connectiviteit.
- 3D kaartweergave vanuit diverse perspectieven en auto-zoom.
- Routebegeleiding met Augmented View (navigatieaanwijzingen, POI‘s, parkeermogelijkheden,
aanbevolen rijstrook) in Touch Control Display.
- Weergave van satellietbeelden, bebouwing en gedetailleerd straatzicht.
- Weergave van widgets zoals album cover en autostatus.
- Automatische ‘Over the Air’-kaartupdates tot viermaal per jaar voor de duur van drie jaar.
- Vehicle Apps: Weer, Nieuws, Landeninformatie
- Geïntegreerde elektronische BMW handleiding en BMW onderhoudsboek.
- Remote Software Upgrade (RSU)
- USB aansluiting met datatransmissie functie.

■

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
gegevens van de Driving Assistant Professional, de actuele snelheid, aanwijzingen van de navigatie,
de Speed Limit Info met herkenning van inhaalverboden (optioneel), telefoon- en entertainmentlijsten,
alsmede waarschuwingen van de assistentiesystemen weergegeven.

■

6AE

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

■

6AF

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

■

6AK

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

■

6U3
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6C4

BMW 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. (ongelimiteerde looptijd, beschikbaar voor Apple
iOS en Android.
- Connected Navigation.
Real Time verkeersinformatie, pro-actieve voorstellen voor routes, overname van
bestemmingsinformatie uit andere apps en voorstellen van online berekende alternatieve routes.
- Connected Parking.
Pro-actieve voorstellen voor parkeergelegenheden en weergave van betaalmogelijkheden op de
ingevoerde bestemming, informatie over de waarschijnlijkheid van vrije parkeerplaatsen langs
de straat en integratie van ParkNow (Parkmobile) voor het starten en automatisch stoppen van
parkeersessies. Voor het gebruik van ParkNow worden separaat kosten in rekening gebracht door
ParkNow.
- Smartphone integratie.
Draadloos en comfortabel gebruik van uw smartphone in de auto via Apple CarPlay® en Android
Auto. Bediening van o.a. berichten, navigatie en entertainment via het iDrive systeem en weergave in
het Touch Control Display. (Ongelimiteerde looptijd)
- In-Car Experiences.
Met de In-Car Experiences, waaronder de Caring Car- en Experience-programma‘s, zorgt uw BMW
ervoor dat u zich beter voelt. Hij zorgt voor verkwikking als u moe bent, voor ontspanning na een
stressvolle dag, en past het interieur van uw auto optimaal aan uw stemming aan. Fucties afhankelijk
van optionele uitrusting.
- Connected Music.
Onbeperkt muziek luisteren via uw eigen streaming muziekdienst. Volledig geïntegreerd in OS8 voor
eenvoudige en veilige bediening.
Voor alle diensten behalve Remote Services en Smartphone Integratie geldt een looptijd van 3 jaar in
Europa. Diensten zijn te verlengen via de BMW ConnectedDrive Store.

■

6NX

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

■

654

DAB-tuner.
Maakt ontvangst van digitale radio mogelijk.

■

688

HiFi System Harman Kardon.
Inclusief 16 luidsprekers en 464 watt vermogen.

■

6F1

Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System.

□

EUR
excl.
21% btw.

2.829

EUR
incl.
21% btw.

□

NAVIGATIE, COMMUNICATIE EN INFOTAINMENT

XM

EUR
excl.
21% btw.

Driving Assistant Professional.
De functionaliteiten van Driving Assistant aangevuld met:
- A ctive Cruise Control.
Gecombineerd radar- en camerasysteem dat de auto een vooraf ingestelde snelheid kan laten
aanhouden en tevens een vooraf ingestelde afstand kan laten bewaren tot de voorligger bij snelheden
tussen de 30 en 210 km/h. Ook in fileverkeer stopt en versnelt de auto volledig automatisch.
- S teering and Lane Control Assistant.
Helpt de bestuurder in de rijbaan te blijven met corrigerende stuuringrepen bij snelheden tot 210 km/h
en bij filerijden.
- L ane Change Assistant.
Helpt de bestuurder om automatisch te wisselen van rijstrook met een druk op de richtingaanwijzer
(tussen 70 en 180 km per uur).
- C rossing-traffic Warning voor en Wrong-way Warning.
Assisteert de bestuurder bij het naderen van een kruising door te waarschuwen voor voorlangs
passerend verkeer in situaties met beperkt zicht en waarschuwt bij het inrijden van een rijbaan met
een inrijverbod.
- Avoidance Assistance.
Helpt om een plotseling opdoemend obstakel te ontwijken door middel van stuurassistentie bij
beschikbare uitwijkruimte.
- Side Collision Warning.
Waarschuwt met visuele signalen en trillingen in het stuurwiel voor een inhalend voertuig als de
bestuurder van rijbaan wisselt (tussen 30 en 210 km/h). Indien nodig grijpt het systeem in met een
stuurcorrectie om uit de gevarenzone te raken.
- Uitstapwaarschuwing (Safe Exit)

EUR
incl.
21% btw.

5AU

XM
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4.750

3.926

Met 1475 W versterker met 10 kanalen en 20 luidsprekers (deels verlicht), toepassing o.a. Nautilus™
spiral technology, Amarid Fibre technology en Rohacell® technology. Inclusief Quantum Logic Surround
met 7-bands equalizer en drie analoge cross-over netwerken voor een evenredige geluidskwaliteit en
-beleving op alle zitplaatsen.
6U8

BMW Gesture Control.
Bediening van een aantal specifieke functies met handgebaren binnen het detectiebereik boven het
voorste deel van de middenconsole voorin. Eenvoudige handgebaren als swipen, wijzen, draaien en
drukken worden herkend als commando‘s. Zo kunt u bijvoorbeeld met een draaigebaar het volume
regelen en inkomende gesprekken aannemen of weigeren door te swipen.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

■ Standaarduitvoering

□ Optioneel

■

- Optie zonder meerprijs 13

BMW Service

TECHNISCHE DATA
De belangrijkste cijfers en details van de nieuwe BMW 4 Serie Coupé & Cabrio op een rij: motoren, verbruik, CO₂
emissie en afmetingen. Kom hier meer te weten over prestaties, motorinhoud, vermogen, trekkracht en acceleratie
– en ontdek welke motor het beste bij uw wensen past.

Ontdek meer over technische data.

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

Ontdek meer over de configurator en prijzen.

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

Ontdek meer over BMW ConnectedDrive.

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

Ontdek meer over accessoires.

HET VOORDEEL VAN
GEWELDIG ONDERHOUD.
BMW SERVICE INCLUSIVE.
Als BMW rijder wilt u besparen op onderhoud, maar nooit op kwaliteit. Daarom bieden wij u een
zeer aantrekkelijk meerjarenonderhoudscontract. Tegen een éénmalig bedrag bent u gedekt
voor de periode van uw keuze, voor alle service en onderhoud. Zodat u nooit voor verrassingen
komt te staan en uw BMW jarenlang in topconditie blijft. Uw voordelen:
- Zeer aantrekkelijke kostenbesparing vergeleken met afzonderlijke onderhoudsbeurten.
- Lange termijn waarde behoud van uw BMW.
- Dealer onderhouden met originele BMW Onderdelen.
- Wereldwijd geldig bij deelnemende BMW Service Partners.
- Diverse Service Inclusive pakketten mogelijk op basis van looptijd en kilometers.

Meer over de highlights en prestaties van de BMW XM
ontdekt u op onze website: www.bmw.nl/xm
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Meer informatie vindt u op www.bmw.nl/serviceinclusive
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