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 Standaarduitrusting

ENKELE MOTOREN VAN DE BMW X6.
M50i
BMW M TwinPower Turbo 8-cilinder benzinemotor met 390 kW
(530 pk) en een koppel van 750 Nm
Acceleratie 0–100 km/h: 4,3 s
Topsnelheid2: 250 km/h
Brandstofverbruik gemiddeld1: 11,2–11,7 l/100 km
CO2 emissie gemiddeld1: 257–266 g/km

 Voor extra tractie, rijdynamiek, spoorstabiliteit en rijveiligheid
verdeelt de intelligente BMW xDrive vierwielaandrijving de
aandrijfkracht traploos en variabel optimaal over voor- en achteras.
 Het Adaptieve M Onderstel3 met variabele demperafstemming
biedt keuze uit een comfortabele en een sportieve onderstelkarakteristiek.

xDrive40d met Mild Hybrid technologie
BMW M TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn dieselmotor met een
vermogen van 250 kW (340 pk) en een koppel van 700 Nm
(8 kW (11 pk) extra vermogen met Mild Hybrid technologie)
Acceleratie 0–100 km/h: 5,5 s
Topsnelheid: 248 km/h
Brandstofverbruik gemiddeld1: 6,8–7,4 l/100 km
CO2 emissie gemiddeld1: 179–195 g/km

 Het Adaptieve M Onderstel Professional combineert
diverse technologieën voor optimale stabiliteit en rijdynamiek.
 Het M Sportdifferentieel3 optimaliseert tractie en
rijstabiliteit bij hoge rijdynamiek en op ongelijkmatige ondergrond.
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Meer informatie over brandstofverbruik, stroomverbruik, actieradius en CO2 emissie in de
technische gegevens in deze brochure of in de BMW Configurator op www.bmw.nl.
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Elektronisch begrensd.
Standaard voor M50i.
Niet beschikbaar voor de M50i.

 Optionele uitrusting

DRIVING EXPERIENCE CONTROL.

xOFFROAD PACK.

INTEGRAL ACTIVE STEERING.

 De Driving Experience Control biedt
met meerdere rijprogramma‘s keuze uit
comfortabel, bijzonder efficiënt of
uitgesproken sportief rijden.

 Voor de BMW X6 is het xOffroad Pack
beschikbaar, waarmee u zowel op de weg
als op minder vaste ondergrond altijd
veilig en vlot onderweg bent. Vier individueel selecteerbare offroad-rijprogramma’s passen de vierwielaandrijving xDrive
nog exacter aan de actuele ondergrond
aan – voor een nog betere tractie op
zand, steen, gravel of sneeuw.

 De Integral Active Steering biedt extra
wendbaarheid en dynamiek bij lagere
snelheden en meer rijstabiliteit bij hogere
snelheden.

ADAPTIEF ONDERSTEL
MET LUCHTVERING OP
VOOR- EN ACHTERAS.4

STEPTRONIC SPORT
TRANSMISSIE.

MILD HYBRID TECHNOLOGIE.4

 De adaptieve luchtvering op voor- en
achteras maakt zowel zeer comfortabel
rijden als fascinerende rijdynamiek mogelijk en maakt het in- en uitstappen en
beladen een stuk gemakkelijker. Want de
luchtvering houdt uw BMW X6 onafhankelijk van de belading automatisch op een
constante hoogte. Bovendien brengt het
systeem uw BMW met een druk op de
knop omhoog of omlaag.

 De 8-traps Steptronic Sport transmissie met Launch Control maakt sportief
schakelen mogelijk, zowel automatisch
als handmatig met de transmissiehendel
of de schakelpaddles aan het stuurwiel –
voor comfortabel toeren of een zeer
dynamische rijstijl. In rijprogramma SPORT
en met de transmissiehendel in de linker
positie M/S is het schakelverloop afgestemd op maximale performance.

 De Mild Hybrid technologie zorgt voor
de terugwinning van remenergie en
ondersteunt de verbrandingsmotor bij het
accelereren met elektrisch aandrijfvermogen. Daardoor worden verbruik en emissie gereduceerd, terwijl de bestuurder
tegelijkertijd geniet van meer rijdynamiek.
Bovendien laat de Mild Hybrid technologie
de Auto Start Stop functie nog sneller en
comfortabeler werken.

BESTUURDERSASSISTENTIESYSTEMEN.

VEILIGHEID.

Innovaties en techniek

 Standaarduitrusting

 De uitrusting Driving Assistant Professional1 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, Lane Change Assistant en Side Collision Warning
met actieve bescherming tegen zijdelingse aanrijdingen.

 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 Parking Assistant met
geleiding in parkeervakken in lengte- en dwarsrichting, alsmede de
Reversing Assistant (achteruitrijassistent).

 De inschakelbare Steering & Lane Control Assistant met
uitgebreide functionaliteit ontlast u in eentonige verkeerssituaties.
Het systeem helpt u om de BMW in het midden van de rijstrook
te houden, biedt assistentie bij smalle rijstroken en vergemakkelijkt
bij geactiveerde routebegeleiding het navigeren en rijden op autosnelwegen.

 De Reversing Assistant (achteruitrijassistent) 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 het in de gaten houden van de omgeving van uw BMW.

 De Crossing-traffic Warning aan de voorzijde waarschuwt
u in onoverzichtelijke rijsituaties voor verkeer dat vanaf de zijkanten
nadert. Dit systeem werkt tot een snelheid van 7 km/h en is via het
instellingenmenu ΄Parkeren΄ te activeren en deactiveren.

 Met de BMW Drive Recorder kunt u een video van de omgeving van uw BMW opnemen en deze afspelen op het centrale Control
Display of exporteren naar een eindapparaat via USB. Belangrijke
gegevens zoals rijsnelheid en GPS locatie worden synchroon met de
video opgeslagen. De BMW Drive Recorder heeft twee subfuncties:
de Eventrecorder en de Crashrecorder.

 De Crossing-traffic Warning aan de achterzijde
waarschuwt u bij het achteruit rijden uit parkeervakken haaks
op de rijbaan wanneer verkeer nadert vanaf de zijkanten.

 Active Guard Plus1 omvat de Lane Departure Warning
en een waarschuwingsfunctie voor frontale aanrijdingen
inclusief remfunctie.

1
2

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

 Het BMW Laserlight is uitgevoerd in specifiek X design
en biedt in de laser-grootlichtmodus een verlichtingsbereik
van tot wel 500 meter.

 Active Protection treft maatregelen in kritieke rijsituaties
en brengt de BMW na een ongeval automatisch tot stilstand.

CONNECTIVITEIT EN INFOTAINMENT.

COMFORT EN FUNCTIONALITEIT.

BMW ConnectedDrive.

 Standaarduitrusting

Uw intelligente netwerk onderweg.

 Het bagageruimtepakket omvat niet alleen flexibele bevestigingsnetten, een spanband en geleide- en anti-sliprails in de
bagageruimte, maar ook het flexnet, dat aan verschillende ogen kan
worden bevestigd en dat ook als boodschappentas is te gebruiken.
 Het Ambient Air pakket omvat een geur- en luchtionisatiefunctie.
U kunt kiezen uit verschillende geuren die speciaal voor de BMW
zijn samengesteld. Het is mogelijk om telkens twee daarvan parallel
aan elkaar te plaatsen en deze afwisselend te gebruiken.
 Het glazen panoramadak biedt, wanneer geopend, veel frisse
lucht en zorgt ook gesloten voor een aangenaam licht interieur.
Met één druk op de knop of met de sleutel van de BMW is het voorste deel van het panoramadak volledig automatisch te openen en te
sluiten. Het panoramadak is uitgerust met een schuif- en kantelfunctie voor het voorste deel, een zonwering en een windgeleider.

CONNECTED MUSIC INCLUSIEF
SPOTIFY.

BMW INTELLIGENT PERSONAL
ASSISTANT.

 Luister naar uw favoriete muziek, waar
u ook bent. Bijvoorbeeld klassiek op de
snelweg, jazz in de spits en pop bij het
cruisen. Met Connected Music streamt
u onbeperkt en direct via de in de BMW
geïntegreerde SIM kaart tot wel 30 miljoen
songs van BMW muziekpartner Spotify1.

 Zou het niet geweldig zijn als uw BMW
ook uw persoonlijke auto-expert is? Via
de BMW Intelligent Personal Assistant
communiceert u met uw BMW. Met
natuurlijke spraakcommando's kunt u
talrijke autofuncties bedienen. Bovendien
kan hij u alles uitleggen over de auto en
helpt hij u om uw BMW beter te leren
kennen.

REMOTE SOFTWARE
UPGRADE.
 Altijd de meest actuele software aan
boord. Met Remote Software Upgrade
is uw BMW altijd up-to-date. U kunt de
Upgrades eenvoudig via de My BMW
App of de in de BMW geïntegreerde
SIM kaart downloaden en vervolgens
installeren. Zo kunnen ook nieuwe functies
in uw BMW beschikbaar worden gemaakt.

PARKING SPACE ASSISTANT.
 Dicht bij uw bestemming een parkeerplek vinden? Met de Parking Space
Assistant is dat heel eenvoudig. Hij geeft
mogelijk vrije parkeerplekken in parkeergarages of langs de weg weer en vindt
aan de hand van uw keuze de beste route
met de grootste kans op een parkeerplek.

2
1

Afhankelijk van de beschikbaarheid is Spotify via Remote Software Upgrade in de auto te
gebruiken.

Innovaties en techniek

BMW DIGITAL KEY.
 Waarom een autosleutel gebruiken als
u uw iPhone bij zich heeft? Met de hierop
geïnstalleerde BMW Digital Key2 (raadpleeg uw BMW dealer voor de ondersteunde iPhones) kunt u uw BMW ver- en
ontgrendelen en zelfs starten. Ook kunt
u maximaal vijf personen met een ondersteunde iPhone op deze manier toegang
bieden tot uw BMW. Daarbij kunt u onder
meer vermogen en topsnelheid van de
auto beperken voor bijvoorbeeld beginnende bestuurders.
BMW CONNECTED PACK
PROFESSIONAL.
 Personal Assistant Service, Remote
Services, Smartphone Integratie met
Apple CarPlay en Android Auto, In-Car
Experiences, Connected Music of
BMW Maps met Connected Navigation
en Connected Parking? Neem alles
tegelijk! Met het BMW Connected Pack
Professional krijgt u deze diensten van
BMW ConnectedDrive in één pakket en
kunt u BMW Music gratis uitproberen.

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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 Optionele uitrusting

 Het geluidwerend glas van de voorste zijruiten vormt een
aanvulling op het geluiddempende glas van de voorruit en reduceert
het geluidsniveau voor alle inzittenden aanzienlijk. Het minimaliseert
het geluid van zowel de rijwind als de omgeving, de motor, de banden
en de ruitenwissers. Een eigenschap die vooral muziekliefhebbers
en gebruikers van de handsfree-set zullen waarderen.
 De massagefunctie van de comfortstoelen voor bestuurder en
voorpassagier verhoogt het fysieke welzijn door de spieren gericht te
ontspannen of te activeren. Daarbij is er keuze uit meerdere massageprogramma's die zich op verschillende lichaamsdelen richten.

STANDAARDUITVOERING.

XLINE.

Uitrustingsmogelijkheden

 Standaarduitrusting

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

 Het met leder beklede zwarte sportstuurwiel met drie spaken is voorzien
van een verchroomd sierelement. Dankzij de dikke stuurwielrand met extra
profilering voor de duimen ligt het bijzonder prettig in de handen. Het
airbagpaneel is eveneens uitgevoerd in leder.

 Sportief en comfortabel: de individueel instelbare sportstoelen voor
bestuurder en voorpassagier worden gekenmerkt door tal van verstelmogelijkheden, waaronder de leuningbreedte en de hoek van de zitting. De wangen
van zitting en rugleuning zijn hoger. Dit biedt samen met de verstelbare
bovenbeensteun uitstekende ergonomie en betere zijdelingse steun bij
vlot bochtenwerk.

 Het met leder beklede zwarte
sportstuurwiel met dikke stuurwielrand en extra profilering voor
de duimen ligt bijzonder prettig
in de handen.

 De comfortstoelen voor bestuurder en voorpassagier zijn
op tal van manieren elektrisch
instelbaar en zorgen voor een
perfecte zithouding en een
ontspannen rit.

 Lichtmetalen BMW wielen in
V-spaak styling 738, uitgevoerd in
Bicolor Ferricgrau, met bredere
achterbanden en noodloopeigenschappen, voor 9 J x 20 inch met
bandenmaat 275/45 R 20, achter
10,5 J x 20 inch met bandenmaat
305/40 R 20.

De BMW X6 is standaard uitgerust met onder meer:

De exterieuruitrusting van de xLine:

De interieuruitrusting van de xLine:

19 inch lichtmetalen BMW wielen in V-spaak styling 734
bekleding in leder Vernasca met designperforatie
interieurlijsten in Aluminium Mesheffect dunkel
BMW Live Cockpit Professional
ambianceverlichting
adaptieve LED koplampen
sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier, elektrisch verstelbaar
met memory-functie voor bestuurder
 met leder bekleed multifunctioneel sportstuurwiel
 automatische airconditioning met 2,5-zoneregeling

 BMW nierengrille met exclusief vormgegeven, aan de voorzijde
in zijdeglans aluminiumkleur uitgevoerde verticale spijlen en omlijsting
n zijdeglans aluminiumkleur
 20 inch lichtmetalen BMW wielen in V-spaak styling 738 Bicolor Ferric
Grey (vraag uw BMW dealer naar de mogelijkheden)
 BMW Individual Exterior Line zijdeglans aluminium, als alternatief
M hoogglans Shadow Line
 specifieke luchtinlaten in zijdeglans aluminiumkleur
 sierlijst in de dorpelverbreders in zijdeglans aluminium
 achterbumper met designelementen in zijdeglans aluminiumkleur
 dakrailings in zijdeglans aluminium, als alternatief M dakrailings in
hoogglans Shadow Line

 autosleutel met chroominleg









 Lichtmetalen BMW wielen in V-spaak styling 734, uitgevoerd in Reflexsilber, 9 J x 19 inch, bandenmaat 265/50 R 19.
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 Optionele uitrusting

 Lichtmetalen BMW wielen in
Y-spaak styling 744, uitgevoerd
in Bicolor Orbitgrau, gepolijst,
met bredere achterbanden en
noodloopeigenschappen, voor
9,5 J x 21 inch met bandenmaat
275/40 R 21, achter 10,5 J x 21
inch met bandenmaat 315/35
R 21.

M SPORTPAKKET.

Uitrustingsmogelijkheden

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

 Standaarduitrusting

1

De interieuruitrusting van het M Sportpakket:

 M Aerodynamicapakket met specifieke voorbumper, dorpelverbreders
en wielkuiplijsten in carrosseriekleur
 20 inch lichtmetalen M wielen in Sterspaak styling 740 M Bicolor Orbit
Grey met bredere achterbanden en noodloopeigenschappen
(vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
 Adaptief M Onderstel (vraag uw BMW dealer naar de andere
mogelijkheden)
 Steptronic Sport transmissie
 M hoogglans Shadow Line, als alternatief BMW Individual Exterior Line
zijdeglans aluminium
 M embleem op de zijpanelen
 M Sportremsysteem met blauw gelakte remklauwen en M logo
 specifieke achterbumper met diffusorinzet
 specifieke M Sportpakket achterspoiler
 M Sportuitlaatsysteem
 uitlaateindpijpen in specifieke M Sportpakket geometrie
 exclusieve M carrosseriekleur Carbonschwarz metallic
(vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)

 verlichte M instaplijsten, M voetsteun voor bestuurder en
M specifieke pedaalset
 bekleding in leder Vernasca Schwarz met contraststiksel en
M applicatie (vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
 met leder bekleed multifunctioneel M sportstuurwiel
 M hemelbekleding Anthrazit1
 interieurlijsten in Aluminium Mesheffect dunkel, als alternatief
M interieurlijsten in Aluminium Tetragon (specifiek voor M Sportpakket,
vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
 instrumentenpaneel met specifieke M weergave in rijprogramma
SPORT en SPORT+
 M specifieke sleutel
 M specifieke vloermatten in velours

In Nederland altijd standaard voor de BMW X6.

 Optionele uitrusting

 De M Multifunctionele stoelen

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

De exterieuruitrusting van het M Sportpakket:
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voor bestuurder en voorpassagier,
in exclusief design en met M logo in
de hoofdsteun, weerspiegelen het
sportieve karakter van de BMW X6.
Diepe zittingen en hoge zijwangen
versterken het kuipdesign en
garanderen perfecte zijdelingse
steun. Daarbij zorgen uitgebreide
instelmogelijkheden voor een hoge
mate van comfort.

 Lichtmetalen M wielen in Sterspaak styling 740 M, uitgevoerd in Bicolor
Orbit Grey, gepolijst, met bredere achterbanden en noodloopeigenschappen, voor 9 J x 20 inch met bandenmaat 275/45 R 20, achter 10,5 J x 20
inch met bandenmaat 305/40 R 20.

 Lichtmetalen M wielen in Dubbelspaak styling 742 M, uitgevoerd in

Bicolor Jet Black, gepolijst, met bredere achterbanden, voor 9,5 J x 22 inch
met bandenmaat 275/35 R 22, achter 10,5 J x 22 inch met bandenmaat
315/30 R 22.

DE BMW X6 M50i.

Uitrustingsmogelijkheden

Nog meer – van alles: de BMW X6 M50i versterkt het toch al onmiskenbare karakter van de BMW X6 in elk opzicht nog
meer. Met de krachtigste motor van de BMW X6 – en het onmiskenbare geluid van het M Sportuitlaatsysteem – heerst hij
vanaf de eerste meter over de weg. Dankzij het specifiek afgestemde Adaptieve M Onderstel, een precieze stuurinrichting
en een M Sportdifferentieel dat de tractie verbetert, laat hij potentiële concurrenten spelenderwijs in de achteruitkijkspiegel
verdwijnen. Zo'n sterke persoonlijkheid heeft natuurlijk ook een onvergetelijke uitstraling: specifieke designdetails zoals
nierspijlen, buitenspiegelkappen, modelopschrift, uitlaatpijpen en Air Breathers in de M signatuurkleur Cerium Grey
bepalen de norm voor een absoluut atletisch design. Tegelijkertijd laten M50i opschriften op de verlichte instaplijsten, in
het instrumentarium, op de middenconsole, op de motor en op de achterbank geen twijfel bestaan over de uiterst hoge
performancekwaliteiten van de BMW X6 M50i.

 Een onmiskenbare verschijning: een bijzondere highlight is de verlichting
van de kenmerkende BMW nierengrille. Met spijlen en omlijsting van de
BMW nierengrille in Cerium Grey oogt de voorzijde van de BMW X6 M50i
al even elegant als uitgesproken sportief.

 Alle instaplijsten zijn verlicht en voorzien van de modelaanduiding M50i.

 Standaarduitrusting

 De trapeziumvormige uitlaatpijpen zijn uitgevoerd in de M signatuurkleur
Cerium Grey en wekken alleen al visueel het verlangen op naar het volle
geluid van het M Sportuitlaatsysteem.
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 De M TwinPower Turbo 8-cilinder benzinemotor combineert twee turbocompressoren met de volledig variabele klepsturing Valvetronic en de directe
benzine-inspuiting High Precision Injection. Hij genereert een vermogen
van 390 kW (530 pk) bij een maximum koppel van 750 Nm. De twee
turbocompressoren zijn compact tussen de cilinderrijen geplaatst.

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

Statig, aristocratisch, tijdloos: de BMW Individual vollederuitrusting Merino Schwarz is de uitdrukking van een persoonlijkheid
die het bijzondere weet te waarderen.

De BMW Individual interieurlijsten in edelhoutuitvoering Fineline Schwarz met aluminium
inleg onderscheiden zich door hun bijzonder hoogwaardige uitstraling. Ze worden met de
hand gemaakt en door de houtselectie per auto heef t elk exemplaar een unieke ner f.

Als er iemand beslist, dan bent u dat: BMW Individual biedt u alle mogelijkheden om uw BMW X6 helemaal
naar eigen wensen vorm te geven, waarbij u de volledige regie houdt over de mate van individualisering.
Breid het kenmerkende rijplezier van BMW uit met uw persoonlijke rijbeleving. Kies uit bijzonder hoogwaardige
uitrustingsmogelijkheden de opties die u het meest aanspreken. Exclusieve BMW Individual carrosseriekleuren,
waarmee u uw stijl en zelf ver trouwen toont. Zachte en soepele lederuitrustingen en interieurlijsten in edelhoutuitvoering, die van het interieur uw persoonlijke comfor tzone maken. Of ga uw eigen weg, geheel uw
eigen ideeën volgend – BMW Individual zorgt er voor dat deze werkelijkheid worden.
Op deze pagina's ziet u slechts enkele individuele opties. Vraag uw BMW dealer naar het por tfolio van
BMW Individual, hij adviseer t u graag.

De carrosseriekleur in BMW Individual Ametrin metallic maakt een onmiskenbaar zelf verzekerd
statement. Deze exclusieve lak bevat het speciale pigment Xirallic, dat afhankelijk van de
lichtintensiteit een fascinerende schittering creëer t in talloze tinten van de edelsteen waaraan
de kleur zijn naam dankt.

UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.

Uitrustingsmogelijkheden

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

 Standaarduitrusting
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 De BMW nierengrille Iconic

Glow vormt een indrukwekkende
eyecatcher. De innovatieve LED
vezeltechnologie maakt opzienbarende verlichtingsdesigns in wit
mogelijk – bijvoorbeeld tijdens het
rijden of bij het openen en afsluiten
van de BMW X6.

 Bij de uitrusting M hoogglans Shadow Line met uitgebreide omvang

zijn ook de BMW nierengrille en de uitlaateindpijpen uitgevoerd in hoogglans zwart.

 De M Carbon achterspoiler benadrukt het krachtige en sportieve design
van de BMW X6 en vermindert de ongewenste opwaartse kracht aan de
achteras merkbaar.

 De M Carbon spiegelkappen benadrukken het krachtige, sportieve
design van de BMW X6.

 Het BMW Laserlight is uitgevoerd in specifiek X-design en schijnt in de

 De actieve stoelventilatie voorin zorgt bij hoge buitentemperaturen voor

 De BMW Individual Exterior Line zijdeglans aluminium vestigt luxueuze

 Bij de uitrusting M hoogglans Shadow Line1 zijn tal van exterieurdetails
uitgevoerd in hoogglans zwart: de zijruitomlijstingen, de afdekking van de
B- en C-stijlen, de raamgeleiders en de spiegeldriehoeken.

 Het Welcome Light Carpet projecteert een sfeervol lichtdesign op de

 De glasapplicatie 'CraftedClarity' omvat met de hand vervaardigde
glaselementen die het interieur zowel visueel als tastbaar verfraaien.
Zo zijn details van de transmissiehendel, de iDrive Controller en de start-/
stopknop vervaardigd uit hoogwaardig kristal.

accenten met zijn elegante zijruitomlijsting. Daarmee vormen de panelen
op B- en C-stijlen, de omlijsting, voet en driehoek van de buitenspiegels
alsmede de verticale raamgeleiders in hoogglans zwart een stijlvol contrast.

1

 De achterlichten bestaan uit afzonderlijke high-performance LED lichtelementen. Ze zijn uitgevoerd in de voor BMW typerende, markante L-vorm
en zorgen ervoor dat de X6 ook in het donker direct als een BMW te herkennen is.

Standaard voor M modellen.

laser-grootlichtmodus met tot wel 500 meter bijna dubbel zo ver als conventionele koplampen. Dit verbeterde zicht in het donker zorgt voor een
aanzienlijke toename van de veiligheid. De blauwe X-signatuur en het
opschrift ΄BMW Laser΄ onderstrepen de innovatieve technologie van de
auto.

grond voor de portieren en zorgt al voor het instappen voor een warm welkom. Ook is uitstappen in het donker dankzij het Welcome Light Carpet
nog comfortabeler en veiliger.

een aangenaam koel zitoppervlak en daarmee voor duidelijk meer comfort.
Ventilatoren in zitting en rugleuning zuigen de lucht met een instelbare
intensiteit naar binnen. De daarvoor geperforeerde bekleding is uitgevoerd
in leder Vernasca.

UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.

Uitrustingsmogelijkheden

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

 Optionele uitrusting

 Personal Assistant Service, Remote Services, Smartphone Integratie1

 Het Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System met twee

 De M Multifunctionele stoelen voor bestuurder en voorpassagier, in ex-

 De comfortstoelen voor bestuurder en voorpassagier inclusief actieve

 De uitrusting BMW Live Cockpit Professional inclusief navigatiefunctie2
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.

 Het full-colour BMW Head-Up Display3 projecteert alle voor het rijden
relevante gegevens op de voorruit, in het directe gezichtsveld van de bestuurder. Zo kan die zich optimaal 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 entertainmentinformatie weergegeven.

 De uitrusting Driving Assistant Professional4 biedt optimaal comfort en

 Met de BMW Drive Recorder kunt u een video van de omgeving van

 De bekerhouders met temperatuurregeling in de middenconsole kunnen

 De uitrusting Entertainment System Professional achterin omvat twee

 Het glazen panoramadak Sky Lounge zorgt overdag voor een royaal ge-

 De Ambiance verlichting inclusief contourverlichting in voor- en achter-

met Apple CarPlay en Android Auto, In-Car Experiences, Connected Music
of BMW Maps met Connected Navigation en Connected Parking? Neem
alles tegelijk! Met het BMW Connected Pack Professional krijgt u deze
diensten van BMW ConnectedDrive in één pakket en kunt u BMW Music
gratis uitproberen.

diamond-tweeters biedt op elke zitplaats in uw BMW een geluidskwaliteit
van topklasse. Twintig gericht geplaatste luidsprekers zorgen met een
totaal vermogen van 1.500 watt voor een fascinerende geluidservaring.
De omlijsting van de afzonderlijke luidsprekers met specifieke verlichting
onderstreept de voortreffelijke geluidskwaliteit van het systeem ook visueel.

dranken afzonderlijk koelen of warm houden. Deze functie is middels toetsen links en rechts activeerbaar. De Ambiance verlichting geeft bovendien
de geselecteerde functie aan (blauw voor koelen, rood voor warmhouden).

1

 Standaarduitrusting
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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 de dienst Apple CarPlay c.q. Android Auto kan niet permanent
worden gegarandeerd vanwege mogelijke toekomstige technische ontwikkelingen

clusief design en met M logo in de hoofdsteun, weerspiegelen het sportieve
karakter van de BMW X6. Diepe zittingen en hoge zijwangen versterken
het kuipdesign en garanderen perfecte zijdelingse steun. Daarbij zorgen
uitgebreide instelmogelijkheden voor een hoge mate van comfort.

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, Lane Change Assistant en Side Collision
Warning met actieve bescherming tegen zijdelingse aanrijdingen.

voel van ruimte en in het donker voor een sfeervolle ambiance dankzij een
uit meer dan 15.000 lichtelementen samengestelde verlichting. Ook wordt
de achterzijde van de voorstoelen sfeervol verlicht. Het lichtdesign kan in
de zes kleuren van de Ambiance verlichting worden geschakeld.

onafhankelijke 10,2 inch kleurenschermen (in hoek verstelbaar) met aanraakfunctie en een Blu-ray speler. Dit maakt tijdens het rijden navigatie en
internetgebruik mogelijk (mobiele-telefooncontract vereist). Verder biedt
het systeem een USB poort en aansluitingen voor MP3 spelers, spelconsoles en koptelefoons (ook draadloos).

2

(bijv. smartphones). CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc. Android Auto is een handelsmerk van Google LLC.
In het kader van BMW ConnectedDrive actualiseert het systeem automatisch gedurende
drie jaar tot vier keer per jaar het in uw navigatiesysteem aanwezige kaartenmateriaal voor
Nederland.

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 andere optionele uitrustingen vereist.
4
De werking van het systeem kan in het donker, bij mist en bij sterk tegenlicht beperkt zijn.
3

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.

uw BMW opnemen en deze afspelen op het centrale Control Display of
exporteren naar een eindapparaat via USB. Belangrijke gegevens zoals
rijsnelheid en GPS locatie worden synchroon met de video opgeslagen.
De BMW Drive Recorder heeft twee subfuncties: de Eventrecorder en de
Crashrecorder.

portieren creëert een ontspannende, behaaglijke sfeer in het interieur. Het
Welcome Light Carpet verlicht bij het in- en uitstappen het gebied voor de
autoportieren. Voor de ambianceverlichting kunt u kiezen uit zes dimbare
lichtdesigns in de kleuren wit, blauw, oranje, brons, sering en groen.

CARROSSERIEKLEUREN.

Uitrustingsmogelijkheden

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

 Standaarduitrusting
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 Optionele uitrusting

BMW INDIVIDUAL

 Uni 300 Alpinweiß

 Uni 668 Schwarz 1

 Metallic A96 Mineralweiß 2

 Metallic C3D Manhattan 2

 Metallic B53 Sparkling Brown

 Metallic C06 Flamencorot Brillanteffekt 2

 BMW Individual C3Z Tansanitblau metallic 2

 BMW Individual X1B Ametrin metallic 2

M SPORTPAKKET

 Metallic C27 Arktikgrau Brillanteffekt 2

 Metallic A90 Sophistograu Brillanteffekt 1

[ BMW Configurator ] Alvast een voorproefje? U kunt uw eigen BMW X6, met alle
actuelemotoren,kleurenenuitrustingen,ooksamenstellenmetdeBMWConfigurator
op configure.bmw.nl/nl_NL/configure/G06.
[ Kleurkaarten ] Op deze en volgende pagina’s vindt u de kleuren en materialen voor
de BMW X6. De ervaring leert dat kleuren en materialen in druk of op een beeldscherm

 Metallic 475 Saphirschwarz 2

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.

 Metallic C1M Phytonicblau

1
2

Niet leverbaar voor M50i.
Ook als optie leverbaar voor Model M Sport.

 BMW M 416 Carbonschwarz metallic

 BMW Individual C36 Dravitgrau metallic 2

BEKLEDINGEN EN INTERIEURLIJSTEN.

Uitrustingsmogelijkheden

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

LEDER.

BMW INDIVIDUAL
LEDER.

Leverbaar voor

 Standaarduitrusting

INTERIEURLIJSTEN.

Leverbaar voor

BMW INDIVIDUAL
INTERIEURLIJSTEN.

Leverbaar voor
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 Optionele uitrusting

Leverbaar voor

 Standaarduitvoering
 xLine
 M Sportpakket

Leder Vernasca met
perforatie MCEW
Elfenbeinweiß,
interieurkleur Schwarz

 Standaarduitvoering
 xLine
 M Sportpakket

BMW Individual
vollederuitrusting
Merino ZBEW
Elfenbeinweiß

 M Sportpakket

BMW M interieurlijsten
Aluminium Tetragon1

 Standaarduitvoering
 xLine
 M Sportpakket

BMW Individual
interieurlijsten in
Pianolack Schwarz

 Standaarduitvoering
 xLine
 M Sportpakket

Leder Vernasca met
designperforatie
MCRI Cognac,
interieurkleur Schwarz

 Standaarduitvoering
 xLine
 M Sportpaket

BMW Individual
uitgebreide lederuitrus
ting Merino VAEW
Elfenbeinweiß,
interieurkleur Schwarz

 Standaarduitvoering
 xLine
 M Sportpakket

Interieurlijsten in
Aluminium Mesheffect
dunkel

 Standaarduitvoering
 xLine
 M Sportpakket

BMW Individual
interieurlijsten in
edelhoutuitvoering
Fineline Schwarz met
aluminium inleg

 Standaarduitvoering
 xLine
 M Sportpakket

Leder Vernasca met
designperforatie
MCFY Canberrabeige,
interieurkleur Schwarz

 Standaarduitvoering
 xLine
 M Sportpakket

BMW Individual
uitgebreide lederuitrus
ting Merino VAHF
Coffee, interieurkleur
Schwarz

 M Sportpakket

BMW M interieurlijsten
Carbon Fibre

 Standaarduitvoering
 xLine
 M Sportpakket

BMW Individual
interieurlijsten in
edelhoutuitvoering
Esche Maser Silbergrau
hoogglans

 Standaarduitvoering
 xLine
 M Sportpakket

Leder Vernasca met
perforatie MCHF
Coffee, interieurkleur
Schwarz

 Standaarduitvoering
 xLine
 M Sportpakket

BMW Individual
vollederuitrusting
Merino Feinnarbe
ZBTQ Tartufo

 Standaarduitvoering
 xLine
 M Sportpakket

Interieurlijsten in
edelhoutuitvoering
Fineline Stripe Braun
hoogglans

M HEMEL
BEKLEDINGEN.

Leverbaar voor

 Standaarduitvoering
 xLine
 M Sportpakket

Leder Vernasca met
perforatie MCG7
Tacorarot, interieurkleur
Schwarz

 Standaarduitvoering
 xLine
 M Sportpakket

BMW Individual
uitgebreide lederuitrus
ting Merino VATQ
Tartufo, interieurkleur
Schwarz

 Standaarduitvoering
 xLine
 M Sportpakket

Interieurlijsten in
edelhoutuitvoering
Esche Maser
Braunmetallic
hoogglans

 Standaarduitvoering
 xLine
 M Sportpakket

M hemelbekleding
775 Anthrazit1

 Standaarduitvoering
 xLine
 M Sportpakket

Leder Vernasca met
designperforatie MCSW
Schwarz, interieurkleur
Schwarz

 Standaarduitvoering
 xLine
 M Sportpakket

BMW Individual
vollederuitrusting
Merino ZBSW Schwarz,
interieurkleur Schwarz

 Standaarduitvoering
 xLine
 M Sportpakket

Interieurlijsten in
edelhoutuitvoering
Pappel Maser
AnthrazitBraun
met open structuur

 Standaarduitvoering
 xLine
 M Sportpakket

M hemelbekleding
776 Alcantara Anthrazit

 M Sportpakket

Leder Vernasca MAH9
Schwarz, contraststiksel
Braun inclusief M
signatuur1, interieurkleur
Schwarz

 Standaarduitvoering
 xLine
 M Sportpakket

BMW Individual
uitgebreide lederuitrus
ting Merino VASW
Schwarz, interieurkleur
Schwarz

 Standaarduitvoering
 xLine
 M Sportpakket

M hemelbekleding
XD5 Alcantara
Elfenbeinweiß

De interieurkleur is afhankelijk van de gekozen bekledingskleur.

1

Standaard voor M50i.

WIELEN EN BANDEN.

ORIGINELE BMW ACCESSOIRES.

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

 Standaarduitrusting

 Optionele uitrusting

Uitrustingsmogelijkheden

40 | 41

 Origineel BMW Accessoire

 De moderne BMW dakbox in
Schwarz met zijpanelen in Titansilber
heeft een inhoud van 520 liter en
past op alle BMW dakdraagsystemen.
Door het tweezijdige openingssysteem met drievoudige centrale
vergrendeling aan beide kanten kan
hij eenvoudig worden beladen en
diefstalremmend worden afgesloten.

 Lichtmetalen BMW wielen in

 Lichtmetalen BMW wielen in

 Lichtmetalen BMW wielen in

V-spaak styling 738, uitgevoerd
in Bicolor Ferricgrau, met bredere achterbanden en noodloopeigenschappen, voor 9 J x 20 inch
met bandenmaat 275/45 R 20,
achter 10,5 J x 20 inch met
bandenmaat 305/40 R 20.1

 Lichtmetalen M wielen in
Sterspaak styling 740 M, uitgevoerd in Bicolor Orbit Grey, gepolijst, met bredere achterbanden en
noodloopeigenschappen, voor
9 J x 20 inch met bandenmaat
275/45 R 20, achter 10,5 J x 20 inch
met bandenmaat 305/40 R 20.2

 Lichtmetalen M wielen in

 Lichtmetalen BMW wielen in

 Lichtmetalen BMW wielen in

 Lichtmetalen M wielen in

 Lichtmetalen M wielen in

 Lichtmetalen M wielen in

 Lichtmetalen BMW Individual wielen in V-spaak styling 746 I, uitgevoerd

V-spaak styling 734, uitgevoerd
in Reflexsilber, 9 J x 19 inch,
bandenmaat 265/50 R 19.

Y-spaak styling 741 M, uitgevoerd in Bicolor Orbit Grey,
gepolijst, met bredere achterbanden, voor 9,5 J x 21 inch
met bandenmaat 275/40 R 21,
achter 10,5 J x 21 inch met
bandenmaat 315/35 R 21.2, 3

Dubbelspaak styling 742 M,
uitgevoerd in Jet Black, met
bredere achterbanden, voor 9,5
J x 22 inch met bandenmaat
275/35 R 22, achter 10,5 J x 22
inch met bandenmaat 315/30 R 22.

1
2

Sterspaak styling 736, uitgevoerd
in Ferricgrau, met bredere
achterbanden en noodloopeigenschappen, voor 9 J x 20 inch
met bandenmaat 275/45 R 20,
achter 10,5 J x 20 inch met
bandenmaat 305/40 R 20.

Y-spaak styling 744, uitgevoerd
in Orbitgrau, met bredere achterbanden en noodloopeigenschappen, voor 9,5 J x 21 inch
met bandenmaat 275/40 R 21,
achter 10,5 J x 21 inch met
bandenmaat 315/35 R 21.

Y-spaak styling 744, uitgevoerd
in Bicolor Orbitgrau, gepolijst,
met bredere achterbanden en
noodloopeigenschappen, voor
9,5 J x 21 inch met bandenmaat
275/40 R 21, achter 10,5 J x 21
inch met bandenmaat 315/35
R 21.

V-spaak styling 747 M, uitgevoerd in Bicolor Cerium Grey
mat, gepolijst, met bredere
achterbanden, voor 9,5 J x 22 inch
met bandenmaat 275/35 R 22,
achter 10,5 J x 22 inch met
bandenmaat 315/30 R 22.4

Exclusief leverbaar in combinatie met xLine.
Exclusief leverbaar in combinatie met M Sportpakket en voor de M50i.

Dubbelspaak styling 742 M,
uitgevoerd in Bicolor Jet Black,
gepolijst, met bredere achterbanden, voor 9,5 J x 22 inch met
bandenmaat 275/35 R 22, achter
10,5 J x 22 inch met bandenmaat
315/30 R 22.2

in Orbitgrau, met bredere achterbanden, gepolijst, voor 9,5 J x 22 inch met
bandenmaat 275/35 R 22, achter 10,5 J x 22 inch met bandenmaat
315/30 R 22.

3
4

Standaard voor M50i.
Exclusief leverbaar voor BMW X6 M50i.

 De BMW Advanced Car Eye 2.0 bestaat uit een uiterst gevoelige
full-HD-camera die ook wanneer de auto geparkeerd staat, de omgeving
voor en achter de auto in het oog houdt. Bij schokken en abnormale
bewegingen buiten de auto slaat de camera automatisch de situatie op
om mogelijke ongevallen of (pogingen tot) inbraak vast te leggen.

 Veilige bevestiging voor tablets
met BMW Safety Case. De houder
wordt in de apart verkrijgbare
basisdrager van het Travel &
Comfort System vastgeklikt.

 De vaststaande wielnaafkappen omvatten een BMW logo,
dat niet meer met het wiel meedraait, maar waterpas blijft staan.

 De hoogwaardige 22 inch lichtmetalen M Performance wielen in
Sterspaak styling 749 M hebben een geoptimaliseerd gewicht door
flow-forming en zijn uitgevoerd in Jet Black mat met M Performance
opschrift en een M logo in kleur. Complete set RDC zomerwielen, wielmaat
9,5 J x 22 inch met bandenmaat 275/35 R 22 104Y XL voor en 10,5 J x 22
inch met bandenmaat 315/30 R 22 107Y XL achter.

 De stevige, waterbestendige
antislip-bagageruimtemat met
hoge rand rondom beschermt
de bagageruimte tegen vuil en
vocht. De uitvoering in Schwarz
met roestvrijstalen beugel past
perfect in het interieur.

 Een bescherming op maat
tegen vocht en vuil in de voetenruimtes voorin. De uitvoering in
zwart met een accent in roestvrijstaal past perfect in het interieur.

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 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.

xDrive40i

Technische gegevens

xDrive30d

xDrive40d

met Mild Hybrid
technologie

M50i

met Mild Hybrid
technologie

met Mild Hybrid
technologie

kg
kg
kg

2.170
2.840
745

2.315
2.980
740

2.260
2.940
755

2.290
2.950
735

kg

750

750

750

750

kg

2.700–3.500

2.700–3.500

1.900–3.500

2.700–3.500

1678

1698

580–1.530

580–1.530

580–1.530

580–1.530

2004

2212

6/4
2.998
245 (333)/
5.500–6.250

8/4
4.395
390 (530)/
5.500–6.000

6/4
2.993
210 (286)/
4.000

6/4
2.993
250 (340)/
4.400

1696

BMW X6
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Gewicht en inhoud
Ledig gewicht (xDrive)1
Toelaatbaar totaalgewicht (xDrive)
Laadvermogen (xDrive)
Toelaatbaar aanhangergewicht
ongeremd (xDrive)3
Toelaatbaar aanhangergewicht
geremd bij een maximale hellingshoek
van 12% (xDrive)3
Inhoud bagageruimte

l

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

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

+8 (11)

–

+8 (11)

+8 (11)

450/1.600–4.800

750/1.800–4.600

650/1.500–2.500

700/1.750–2.250

voor- en achterwielen
8-traps
Steptronic Sport

voor- en achterwielen
8-traps
Steptronic Sport

voor- en achterwielen
8-traps
Steptronic Sport

voor- en achterwielen
8-traps
Steptronic Sport

248
5,7

2506
4,3

235
6,1

248
5,5

8,8–9,9
EU6d
202–223
83

11,2–11,7
EU6d
257–266
83

6,6–7,3
EU6d
172–192
80

6,8–7,4
EU6d
179–195
80

265/50 R19 W

265/50 R19 W

953

Cilinders/kleppen per cilinder
Cilinderinhoud

1025

BMW TwinPower Turbo motor4

Krachtoverbrenging
Aandrijfwijze
Standaardtransmissie (xDrive)
Rijprestaties4
Topsnelheid (xDrive)
Acceleratie 0–100 km/h (xDrive)
Verbruik en emissie

km/h
s

878

2975

1082

4935

4, 5

Brandstofverbruik gemiddeld (xDrive)
Emissienorm (typegoedkeuring)
CO2 emissie gemiddeld (xDrive)
Tankinhoud, ca.

l/100 km
g/km
l

265/50 R19 W

Wielmaat

9 J x 19

Materiaal

lichtmetaal

275/40 R 21 Y
315/35 R 21 Y
9,5 J x 21
10,5 J x 21
lichtmetaal

9 J x 19

9 J x 19

lichtmetaal

lichtmetaal

1542

Bandenmaat

1560

Wielen en banden

De waarden voor rijprestaties, brandstofverbruik en CO2 emissie gelden voor uitvoeringen met standaardtransmissie.
1
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.
2
Het werkelijke laadvermogen hangt af van het werkelijke ledig gewicht en het toelaatbare totaalgewicht van de auto (zie kentekenbewijs en identificatieplaatje op de B-stijl aan
voorpassagierszijde) en moet daarom door elke bestuurder zelf bepaald worden. Optionele uitrustingen en accessoires kunnen het werkelijke ledig gewicht en daarmee het
laadvermogen beïnvloeden.
3
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.
4
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.
5
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/G06. 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.
6
Elektronisch begrensd.

BEKIJK HET EXTERIEUR EN INTERIEUR VAN DE BMW X6 IN 360 GRADEN
PERSPECTIEF OP BMW.NL/X6. PAS DIRECT KLEUREN, WIELEN, BEKLEDINGEN
EN INTERIEURLIJSTEN AAN EN STEL UW BMW VOLLEDIG NAAR WENS SAMEN.

Het model op de cover:
BMW X6 M50i
M TwinPower Turbo 8-cilinder benzinemotor met 390 kW (530 pk), 22 inch lichtmetalen M wielen in
V-spaak styling 747 M Bicolor met bredere achterbanden, carrosseriekleur Manhattan metallic,
comfortstoelen voor bestuurder en voorpassagier, bekleding in BMW Individual vollederuitrusting Merino
Schwarz, interieurlijsten in Carbon Fibre.
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 11 999 062 65 1 2021 CB. Gedrukt in Duitsland 2021.

