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BMW EfficientDynamics

Rij nu al standaard met de technologieën van morgen.  
BMW EfficientDynamics is de verzamelnaam voor vele innovatieve 
oplossingen. Van het design via motoren en aandrijving tot het onderstel. Alle 
maatregelen zijn gericht op steeds verdere verlaging van verbruik en emissie. 
Vanzelfsprekend bij BMW, zonder daarbij ook maar iets aan rijplezier in te 
leveren. En vaak zelfs met een aanzienlijke vermogenswinst. Met hybride 
technologie en volledig elektrische modellen is BMW op weg naar het 
uiteindelijke doel: emissievrije mobiliteit.

Twee modules in unieke samenwerking: de 
passagierskooi (Life-module) van uiterst sterk en 
licht carbon is door middel van een innovatieve 
verlijmingstechniek verbonden met het aluminium 
chassis (Drive-module). Door deze revolutionaire 
auto-architectuur konden de B-stijlen en de 
middentunnel worden weggelaten - en dat geeft 
het interieur een voor deze klasse ongekend 
ruimtegevoel.

Laag zwaartepunt voor meer rijdynamiek: 
aluminium onderstel, elektromotor, lithium-ion-
accu en intelligente aandrijvingselektronica zijn zo 
laag mogelijk gepositioneerd - en vormen samen 
de Drive-module. Hierdoor heeft de nieuwe BMW i 
een heel laag zwaartepunt en dat draagt bij aan de 
uitstekende rijeigenschappen en de veiligheid.

Elektromobiliteit op maat. De LifeDrive-
architectuur maakt de BMW i3 lichter, biedt  
de mogelijkheid van open ruimtelijkheid en 
verbetert de rijeigenschappen en de veiligheid. 
De LifeDrive-architectuur bestaat uit twee 
onafhankelijke eenheden, die elkaar echter 
optimaal aanvullen: de Life-module (boven) vormt 
de passagierskooi. Deze is conform het BMW 
EfficientDynamics principe van intelligente lichte 
constructie vervaardigd uit met koolstofvezel 
versterkte kunststof - ook wel CFRP of carbon 
genoemd. De optimale materiaalmix zorgt 
bovendien voor maximale dynamiek met de 
hoogste efficiency. 

De Drive-module biedt plaats aan de elektrische 
aandrijving BMW eDrive met de grote lithium-
ion-accu. De accucellen zijn volledig in de 
wagenbodem geïntegreerd en vullen - gunstig 
voor de rijdynamiek - het middelste gedeelte 
van de Drive-module. Dit staat garant voor een 
optimale aslastverdeling en een laag zwaartepunt. 
Aluminiumprofielen omsluiten de lithium-ion-
accu en beschermen deze tegen invloeden van 
buitenaf. Omdat het BMW eDrive systeem als 
geheel aanzienlijk compacter is geconstrueerd 
dan een vergelijkbare verbrandingsmotor, kunnen 
elektromotor, transmissie en aandrijfelektronica hier 
ruimte-besparend boven de aangedreven achteras 
worden ondergebracht.

In 1999 werd de Dow Jones Sustainability 
World Index gelanceerd als eerste, mondiale 
benchmark voor duurzaamheid. Sinds de  
oprichting is BMW Group elk jaar voor de belang- 
hebbende lijst geselecteerd.

4



BMW EfficientDynamics BMW ConnectedDrive

De unieke link tussen bestuurder, auto en de rest van de wereld.  
BMW ConnectedDrive staat voor innovatieve technologieën die uw rijplezier aanzienlijk kunnen verhogen: met BMW 
ConnectedDrive heeft u de beschikking over diensten gericht op gemak, infotainment en veiligheid. 

Uw BMW is standaard uitgerust met vier geavanceerde BMW ConnectedDrive diensten:

Emergency Call. In geval van nood of een onveilige situatie neemt u met één druk op de knop contact op met het BMW 
callcenter. Zij waarschuwen voor u de dichtstbijzijnde hulpdiensten. Bij activering van airbags brengt de auto zelf automatisch 
een verbinding tot stand, worden onder andere de locatie, letselindicatie en voertuigdetails doorgegeven.  

BMW Teleservices. Met Teleservices wordt de onderhouds-behoefte van uw BMW bijgehouden en indien nodig naar uw 
Service Partner gestuurd. Benodigd onderhoud wordt tijdig gemeld en eventuele onderdelen kunnen direct worden besteld. 
Op deze wijze blijft uw BMW altijd in topconditie. Ook kan met Teleservices vanuit de auto contact opgenomen worden met 
de pechhulpdienst en geeft de auto via Battery Guard een waarschuwing als de spanning van de accu te laag wordt.

BMW Remote Services. Uw BMW beschikt over intelligente ConnectedDrive-functies, die de bestuurder eenvoudig en 
comfortabel met zijn smartphone kan bedienen. Met de Remote Services en de BMW Connected app kunt u bijvoorbeeld 
een route vooraf plannen en op elk gewenst moment de maximale actieradius checken. 

Met behulp van de smartphone-app kunt u verder altijd en overal via uw smartphone beschikken over belangrijke 
autogegevens zoals oplaadtoestand van de accu en actieradius. Bovendien kunnen POI-gegevens (Point of Interest) en 
oplaadstations binnen de actieradius worden gezocht en naar de auto worden gezonden.

Tevens kan de interieurtemperatuur voor de rit worden ingesteld en kan de lithium-ion-accu worden verwarmd (optioneel), ten 
behoeve van een grotere actieradius en meer comfort.

ConnectedDrive Services. Met deze dienst heeft u onder andere beschikking over nieuws, weer en e-mail, zoekt u 
locaties op in de Google database en stuurt u eenvoudig bestemmingen en berichten naar uw BMW. Daarnaast beschikt 
u ook over BMW Apps. Deze dienst vormt de basis van de aanvullende BMW ConnectedDrive diensten en is nodig om 
onderstaande diensten te kunnen bestellen.

Ook zijn de volgende aanvullende BMW ConnectedDrive diensten optioneel verkrijgbaar:

Real Time Traffic Information. Nooit meer in de file met de geavanceerde, nauwkeurige en actuele verkeersinformatie. 
Details over de locatie en duur van de vertragingen zijn vrijwel in real-time beschikbaar in uw BMW. Naast snelwegen ook voor 
N-wegen en doorgaande wegen in de stad. Bij grote vertraging worden automatisch logische alternatieve routes voorgesteld.

Personal Assistant Service. Met deze dienst heeft u met één druk op de knop en 24/7 beschikking over een Personal 
Assistant in uw BMW. Deze helpt u met al uw vragen; of u nu een leuk restaurant zoekt of een hotel, de dichtstbijzijnde 
geldautomaat of een apotheek die weekenddienst heeft? De medewerkers in het BMW Callcenter zijn er om u te helpen.  
Zij sturen een adres desgewenst direct naar uw navigatiesysteem. Zonder kosten en in heel Europa.

Online Entertainment.Via de in uw auto ingebouwde simkaart heeft u met deze dienst online toegang tot een database 
met vele miljoenen nummers. Zo vindt u altijd de muziek waar u zin in heeft. Werkt in Nederland en zonder extra kosten 
in vijf andere Europese landen. Met eenvoudige zoekfunctie, opslag van muziek op de harde schijf en door een redactie 
samengestelde afspeellijsten. Het abonnement is ook op andere apparaten zoals smartphone en PC te gebruiken.

Uw BMW is standaard uitgerust met alle communicatietechnologie om BMW ConnectedDrive diensten te kunnen gebruiken.
Meer weten? Vraag uw dealer over 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 - 22:00 uur en zaterdag en zondag van 10:00 - 22:00 uur op nummer 0800-0992234 (gratis).
De algemene voorwaarden over de standaard BMW ConnectedDrive uitrusting vindt u op  
www.bmw.nl/connecteddrive-voorwaarden.
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BMW i3 (94 Ah) 40.412,- 39.198,- 32.395,- - 6.803,- 125 (170) / 250 - 4%
BMW i3s (94 Ah) 44.081,- 42.867,- 35.427,- - 7.440- 135 (184) / 270 - 4%
BMW i3 met Range Extender (94 Ah) A 45.433,- 44.218,- 36.340,- 247,- 7.631- 125 (170) / 250 13 22%
BMW i3s met Range Extender (94 Ah) A 49.120,- 47.906,- 39.372,- 266,- 8.268,- 135 (184) / 270 14 22%

**Consumentenadviesprijs is prijs inclusief:
Recyclingbijdrage € 170,- (incl. 21% btw)
Registratiekosten € 49,10 (btw vrij)
Kosten rijklaar maken € 995,- (incl. 21 % btw)
Deze kosten omvatten het in- en uitwendig schoonmaken, 
binnenlandse transportkosten, kentekenplaten, nul-beurt, LifeHammer,
lampenset, publieke laadkabel mode 3 en een geladen accupakket.

Consumentenprijzen en kosten rijklaar maken zijn adviesprijzen

Onderdeel van kosten rijklaar maken: de publieke 3 fasen laadkabel 32A, maakt het mogelijk om uw BMW i3 bij publieke 
laadpunten te laden op 3,7kW / 1 fase / 16A en optioneel tot maximaal 11 kW / 3 fasen / 16A.

BMW Service Inclusive

Het onderhoud aan uw BMW i3 goed geregeld:
BMW i3, vijf jaar voor slechts € 567,-
BMW i3 met Range Extender, vijf jaar voor slechts € 750,-
Vijf jaar of 100.000 km lang - het is maar wat u het eerst bereikt - onderhoud door uw BMW dealer. En de prijs 
zal u zeker aanspreken. Want het is inclusief originele BMW onderdelen, vloeistoffen en het werkplaatstarief. 
Vraag uw verkoopadviseur naar de voorwaarden, meer informatie vindt u op bmw.nl/serviceinclusive.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Prijslijst ingaande 1 juli 2018. Versienummer 2.

 Fiscale w
aarde* € 

Leveringsprogramma
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Wielkeuze en CO2-emissie

Optiecode 2D7 / 2G5 / 2G6 2T7

Bandenmaat 155/70 R 19 155/60 R 20
175/60 R 19 175/55 R 20

BMW type

BMW i3 met Range Extender (94 Ah) 13 22% 0,6 A - 14 22% 0,6 A 19,-
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8  = optie      = standaard

i3s (94 A
h)

i3 (94 A
h)

Exterieur
- Unilak.  

- Carbon Fiber Reinforced Plastic dak.  

- Black Belt design.  

Motorkap, dak, en achterzijde uitgevoerd in hoogglans zwart.
- A-stijlen, B-stijlen en C-stijlen in hoogglans zwart.  

- Accent daklijn in mat chroom. 

- Omlijsting zijruiten in mat zwart  

- Buitenspiegels uitgevoerd in hoogglans zwart.  

- Buitenspiegelvoet in mat zwart.  

- Witte knipperlichten en knipperlichten geïntegreerd in buitenspiegels.  

- Gesloten BMW nieren grille voorzijde uitgevoerd in hoogglans zwart met BMW i Blau omlijsting. 

- Gesloten BMW nieren grille voorzijde uitgevoerd in hoogglans zwart. 

- Achterspoiler uitgevoerd in hoogglans zwart.  

- Zwarte omlijsting wielkuipen. 

Lichtmetalen wielen en banden
- Wielslotbouten.  

- 19 inch lichtmetalen wielen Sterspaak (styling 427) BMW EfficientDynamics. 

- 20 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak (styling 431). 

Interieur
- BMW i interieur design Atelier.  

Bekleding stof ‘Neutronic’ Aragazgrau/Schwarz.
Leder bekleed stuurwiel met accent in BMW i Blau.
Hemelbekleding in Carumgrau.
Interieurverlichting voor en LED verlichting in kofferruimte.
Interieurlijsten uitgevoerd in Andesite silber matt.
Deurpanelen uitgevoerd in Aragazgrau.

- Vier zitplaatsen.  

- Vier hoofdsteunen, waarvan de achterste opvouwbaar en in hoogte verstelbaar.  

- Stoelen voor mechanisch in hoogte te verstellen.  

- Neerklapbare achterbankleuning (50:50).  

- Axiaal en in hoogte verstelbare stuurkolom.  

- Handmatige 1-zone airconditioning.  

- Microfilter en actief koolstoffilter voor het interieur.  

- Veiligheidsglas.  

- Cupholder voorin.  

- Interieurverlichting voorin, achterin, in het handschoenencompartiment en de bagageruimte achterin.  

Standaarduitrusting
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i3s (94 A
h)

i3 (94 A
h)

Standaarduitrusting

Functionaliteit interieur en exterieur
- Centrale vergrendeling met bediening in de middenconsole en elektronische wegrijbeveiliging (EWS, klasse 1 VBV/SCM).  

- Elektrisch bedienbare portierramen voor.  

- Twee afstandsbedieningen met geïntegreerde sleutel en Keyless Engine Start.  

- Opbergvakken in de portieren en middenconsole.  

- Opbergvak tussen de achterste stoelen.  

- Handgrepen in de hemelbekleding.  

- Automatisch dimmende binnenspiegel.  

- 12V aansluitingen; 1 voorin.  

- Niet-rokersuitvoering.  

- Gereedschapset.  

Passieve veiligheid
- Crash sensor.  

Ontgrendelt de portieren bij een ongeval, schakelt de binnenverlichting en alarmlichten in, ontkoppelt de stroomvoorziening en activeert Emergency Call.
- Emergency Call.  

Dit systeem verzendt bij een ongeval waarbij een of meer airbags/gordelslotspanners worden geactiveerd, automatisch een noodoproep en geeft
gedetailleerde gegevens -zoals de positie van de auto en informatie over het letselrisico voor de inzittenden- door aan het BMW Callcenter via een in
de auto geïntegreerde SIM-kaart. Het BMW Callcenter licht de dichtstbijzijnde hulpcentrale in en onderhoudt telefonisch contact met de inzittenden
tot de hulpdienst ter plekke aanwezig is. De noodoproep kan ook handmatig worden verzonden, bijvoorbeeld om andere verkeersdeelnemers te helpen.

- Driepunts veiligheidsgordels (twee voorin en twee achterin).  

- ISOFIX bevestigingssysteem voor kinderzitjes op de zitplaatsen achterin.  

- Hoofd airbags voor bestuurder en voorpassagier.  

- Zijairbags voor bestuurder en voorpassagier.  

- Flankbescherming.  

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

 = optie      = standaard

i3s (94 A
h)

i3 (94 A
h)

Actieve veiligheid
- Antilock Braking System (ABS) met geïntegreerde remassistent.  

Bevordert de bestuurbaarheid en verkleint de remweg van de auto bij een noodremactie.
- Bandenspanningsweergavesysteem.  

Elektronische bandenspannings- en temperatuurcontrole voor elke band, bij een spanningsverlies van meer dan 20% wordt de bestuurder gewaarschuwd.
- Cornering Brake Control (CBC).  

Helpt de auto te stabiliseren bij het remmen in een bocht.
- Dynamische remlichten.  

Remlichten knipperen bij noodremactie. Vervolgens blijven bij stilstand de remlichten branden en worden ook de alarmlichten geactiveerd.
- 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 remmenwerking 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.
- Brake force display (tweefasen remlicht)  

- Deactivering passagiersairbag.  

Technologie: aandrijving en overbrenging
- BMW eDrive technologie.  

- Hoog voltage lithium-ion-accu 33 kWh (waarvan 27 kWh bruikbaar).  

Bestaande uit 8 modules, met ieder 12 cellen.
- Automatische transmissie.  

- Elektromechanische parkeerrem.  

Technologie: BMW EfficientDynamics
- BMW LifeDrive modules.  

De passagierskooi (Life-module) van licht carbon verbonden met het aluminium chassis (Drive-module).
- Brake Energy Regeneration.  

Dit systeem bespaart het gebruik van elektriciteit, doordat het de energie die vrijkomt bij het remmen omzet in elektriciteit en opslaat in de accu.
- Driving Experience Control.  

Maakt het mogelijk de aandrijvings-, onderstel- en dempingskarakteristiek in te stellen in de rijprogramma’s ‘comfort’, ‘ECO PRO’ en ‘ECO PRO+’.
In ECO PRO+ Modus zijn alle boordsystemen erop gericht een zo laag mogelijk brandstofverbruik te realiseren.

- Laadkabel mode 3 (o.a. voor publieke laadpunten).  

- Laadkabel mode 2 (220 V, stopcontact).  

Technologie: onderstel
- Elektrische stuurbekrachtiging.  

- Sportonderstel (10mm verlaagd). 
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Standaarduitrusting Standaarduitrusting
i3s (94 A

h)

i3 (94 A
h)

Technologie: bestuurdersassistentiesystemen
- Park Distance Control (PDC) achter.  

Geeft de afstand tot een obstakel achter de auto visueel (in het Control Display) en akoestisch weer.

Technologie: licht en zicht
- LED koplampen.  

- U-vormige LED achterverlichting.  

- Mistlichten achter.  

- Elektrisch verstelbare buitenspiegels.  

Audio en navigatie
- USB aansluiting in de middenconsole voor memory stick of MP3-speler met interface voor bediening via de auto.  

- BMW Radio Professional met 6 speakers, 4 x 25 W versterker, RDS en verkeersinformatievoorziening (TP).  

Communicatie en rijdersinformatie
- Centraal op het dashboard geplaatst 6,5 inch Control Display met iDrive Controller.  

- Voor de bestuurder geplaatst 5,7 inch TFT Info Display.  

- Basis bluetooth telefoonvoorbereiding en audiostreaming met USB interface.  

- Voorkeuzetoetsen.  

Acht toetsen waar een iDrive functionaliteit aan toegekend kan worden. Bijvoorbeeld een vaak gebruikte bestemming voor het navigatiesysteem, uw 
favoriete radiostation, etc.

- 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.

- Boordcomputer inclusief buitentemperatuurmeter en Check Control in info display.  

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.

- Personal Profile, persoonlijke voorkeursinstelling voor diverse autofuncties.  

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

BMW ConnectedDrive
- BMW ConnectedDrive Services met BMW Online en BMW Apps.  

Internetportaal met toegang tot e-mail, nieuws, weerbericht, Local Search en Send-to-Car. Faciliteert tevens de integratie van diverse Apple en Android 
smartphone apps (inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Europa).

- BMW Remote Services.  

Op afstand bedienen van de auto (o.a. airconditioning, laadproces) via de Remote Services en de BMW Connected app (beschikbaar voor iPhone en Android). 
- BMW TeleServices.  

Autonoom systeem dat de gekozen BMW Servicepartner pro-actief informeert m.b.t. de specifieke onderhoudsbehoefte van de auto.
Uw BMW Servicepartner neemt vervolgens contact met u op om een afspraak te maken voor een werkplaatsbezoek.
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Uitvoeringen

C
ode

i3s (94 A
h)

i3 (94 A
h)

ZIP iPerformance pakket
249 Multifunctioneel stuurwiel  

2G6 19 inch lichtmetalen i light wielen Turbine (styling 429) 

voor 5 J x 19 / banden 155/70 R19, achter 5,5 J x 19 banden 175/60 R19
430 Automatisch dimmende binnen- en buitenspiegel (alleen bestuurderskant)  

Inclusief verwarmde ruitensproeiers en elektrisch inklapbare buitenspiegels met parkeerfunctie en dode hoek stand. 
494 Stoelverwarming inclusief accuverwarming  

De accuverwarming zorgt bij lage temperaturen voor een optimale bedrijfstemperatuur van de lithium-ion-accu. Als de BMW i3 is aangesloten op een 
laadstation zorgt de verwarming voor het optimaal laden van de accu en wordt de reductie van de actieradius door de lage buitentemperatuur beperkt. 
Bovendien wordt de levensduur van de accu verlengd.

473 Armsteun voor, verschuifbaar  

493 Opbergpakket  

Inclusief een 12 V aansluiting voorin en in bagageruimte, netten, opberg straps aan zijwand bagageruimte en uitneembare cupholder voorin.
4U6 / Snellaadpakket 94 Ah  

4U7 Maakt sneller laden bij een openbare laadpaal of uw eigen BMW i Wallbox mogelijk. En mogelijkheid tot snelladen met de CCS stekker.
4T9 Warmtepomp  

Deze benut de energie van de omgeving en zorgt bij lage temperaturen voor meer energie efficiency bij het verwarmen van het interieur. Hierdoor wordt bij 
lage temperaturen de afname van de actieradius van de auto beperkt. (niet leverbaar i.c.m. Range Extender)

521 Regen- en lichtsensor  

534 Automatische airconditioning 1-zone  

Automatische regeling, AUC, condens- en zonnesensor, actief koolstoffilter, uitstroomopeningen voor achterpassagiers
544 Cruise control  

Inclusief remfunctie indien ingestelde snelheid wordt verlaagd
Inclusief dagrij- en parkeerverlichting in LED

606 Navigatiesysteem Business  

- Bediening via iDrive-controller met 7 Direct Access-toetsen
- Display (6,5 inch) met 800x480 pixel resolutie
- Dubbele tuner met RDS / TMC
- Pijl- en 2,5D kaartweergave
- Updaten van kaarten mogelijk via USB-aansluiting
- Geïntegreerde elektronische BMW handleiding en BMW onderhoudsboek
- BMW i Range Assistant
- BMW i Eco Route
- BMW i dynamische weergave oplaadpunten
- BMW i Intermodaal reisadviesfunctie voor openbaar vervoer

i3 94 Ah i3s 94 Ah i3 REX 94 Ah i3s REX 94 Ah

Netto catalogusprijs € 3.136,- € 2.723,- € 2.806,- € 2.393,-
Consumentenprijs € 3.795,- € 3.295,- € 3.395,- € 2.895,-

Tot 31/10/2018 tijdelijk 
in prijs verlaagd.

 2.495,-  1.995,-  2.495,-  1.995,-

Uw voordeel €  3.484,- €  3.272,- €  2.812,- € 2.601,-
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Opties af fabriek
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  €

i3 (94 A
h)

i3s (94 A
h)

 

Optiepakketten

Pakketten
7GA Comfort pakket advance 2.644,- 2.185,- 459,-  

(alleen i.c.m. ZIP - iPerformance pakket)
- 249 Multifunctioneel stuurwiel
- 430 Automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels (alleen bestuurderskant)

Inclusief verwarmde ruitensproeiers en elektrisch inklapbare buitenspiegels met parkeerfunctie en dode hoek 
stand.

- 473 Armsteun voor, verschuifbaar
- 493 Opbergpakket

Inclusief een 12 V aansluiting voorin en in bagageruimte, netten, opberg straps aan zijwand bagageruimte en 
uitneembare cupholder voorin.

- 521 Regen- en lichtsensor
- 534 Automatische airconditioning 1-zone

Inclusief links en rechts gescheiden automatische regeling, automatische recirculatie, condens- en 
zonnesensor, actief koolstoffilter, uitstroomopeningen voor achterpassagiers

- 544 Cruise control
Inclusief remfunctie indien ingestelde snelheid wordt verlaagd

- 606 Navigatiesysteem Business
  Bediening via iDrive-controller met 7 Direct Access-toetsen 
  Display (6,5 inch) met 800x480 pixel resolutie 
  Pijl- en 2,5D kaartweergave 
  BMW i Range Assistant en BMW i Eco Route 
  BMW i dynamische weergave oplaadpunten 
  BMW i Intermodaal reisadviesfunctie voor openbaar vervoer
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i3s (94 A
h)

Optiepakketten

Pakketten
5DU Parkeerassistentiepakket 1.007,- 832,- 175,- 

- 3AG Achteruitrij camera
- 508 Park Distance Control voor/achter (PDC)

- 5DP Park Assistant
ZCP Connectivity pakket 995,- 822,- 173,-  

- 609 Navigatieststeem Professional
- 6AM Real Time Traffic Information
- 654 DAB-tuner
(ZCP alleen i.c.m. ZIP / 7GA)

4U7 / 
4U6

Snellaadpakket 94 Ah (onderdeel van iPerformance pakket) 1.617,- 1.336,- 281,-  

Snellaadpakket: maakt sneller laden bij een openbare laadpaal of uw eigen BMW i Wallbox mogelijk. 
En mogelijkheid tot snelladen met de CCS stekker. 

AC (wisselstroom) 
- Maximum power: 11 kW (3 fase 230 V, 16 A)  
- Optimale laadtijd 3,5 uur (van 11,5% naar 97%) 
- AC stekker type 2 
DC (gelijkstroom) 
- Maximum power: 50 kW 
- Optimale laadtijd 40 minuten (naar 80%) 
- DC stekker combo 2

4T9 Warmtepomp (onderdeel van iPerformance pakket) 672,- 555,- 117,-  

Deze benut de energie van de omgeving en zorgt bij lage temperaturen voor meer energie efficiency bij het 
verwarmen van het interieur. Hierdoor wordt bij lage temperaturen de afname van de actieradius van de auto 
beperkt. (niet leverbaar i.c.m. Range Extender)
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Opties af fabriek

Exterieur
MET Metallic lak 672,- 555,- 117,-  

C01 - Protonic Blue met accent Frozen grey metallic  

C1W - Imperial Blau met accent Frozen grey metallic  

C2V - Mineralgrau met accent BMW i Blau  

C32 - Melbourne Rot met accent Frozen grey metallic  

UNI Unilak  -    -    -    

B85 - Capparisweiß met accent BMW i Blau  

C2W - Fluid Black met accent BMW i Blau 672,- 555,- 117,-  

403 Elektrisch bediend glazen schuif-/kanteldak 997,- 824,- 173,-  

420 Extra getint glas in achterportierruiten en achterruit 356,- 294,- 62,-  

Interieur
4EA Interieurlijsten Dark Oak matt 457,-   378,-  79,-  

4EA i.c.m. 7KY - BMW i interieur design Lodge / 7KZ - BMW i interieur design Suite -   -   -    

4EV Interieurlijsten Edelhoutuitvoering Eukalyptus 457,-   378,-   79,-    

4EV i.c.m. 7KY - BMW i interieur design Lodge / 7KZ - BMW i interieur design Suite -   -   -    

4EX Interieurlijsten Andesit silber matt - - -  

4GC Interieurlijsten Andesit dunkel matt -   -   -    

(4GC alleen i.c.m. 7KX - BMW i interieur design Loft)
4FG Veiligheidsgordels in BMW i Blau 102,-   84,-   18,-    

BHGI BMW i interieur design Atelier -   -   -    

- Bekleding stof ‘Neutronic’ Aragazgrau/Schwarz
- Leder bekleed stuurwiel met accent in BMW i Blau
- Hemelbekleding in Carumgrau
- Interieurlijsten in Andesit silber matt
- Interieurverlichting voor en LED verlichting in kofferruimte

BKCI BMW i interieur design Loft (7KX) 1.526,- 1.261,- 265,-  

- Bekleding stof/sensatec ‘Electronic’ Carumgrau
- Leder bekleed stuurwiel in Carumgrau met accent in BMW i Blau
- Hemelbekleding en doorlopende velours vloermatten in Carumgrau
- Interieurlijsten in Andesit dunkel matt
- Welkomstverlichting in LED Light Blue
-  Verlichting in voetenruimte, deurgrepen, ambianceverlichting in Light Orange of LED Kaltweiß, LED verlichting 

in kofferruimte en leeslampjes voorin

(alleen i.c.m. ZAC - iPerformance pakket / 7GA )
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Opties af fabriek

NHBN BMW i interieur design Lodge (7KY) 2.023,- 1.672,- 351,-  

- Bekleding wol/natuurleder ‘Solaric’, Braun/Carumgrau
- Leder bekleed dashboard in Walknappa Carumgrau
- Leder bekleed stuurwiel in Carumgrau met accent in Satinsilber
- Hemelbekleding en doorlopende velours vloermatten in Carumgrau
- Interieurlijsten in edelhoutuitvoering Eukalyptus
- Welkomstverlichting in LED Light Blue
-  Verlichting in voetenruimte, deurgrepen, ambianceverlichting in Light Orange of LED Kaltweiß, LED verlichting 

in kofferruimte en leeslampjes voorin

(alleen i.c.m. ZIP - iPerformance pakket / 7GA)
NLFT BMW i interieur design Suite (7KZ) 3.041,- 2.513,- 528,-  

- Bekleding natuurleder ‘Stellaric’, Dalbergiabraun/Schwarz
- Natuurleder bekleed dashboard in Dalbergiabraun
- Leder bekleed stuurwiel met accent in Satinsilber
- Hemelbekleding in Carumgrau en zwart doorlopende velours vloermatten
- Interieurlijsten in edelhoutuitvoering Eukalyptus of Dark Oak matt
- Welkomstverlichting in LED Light Blue
-  Verlichting in voetenruimte, deurgrepen, ambianceverlichting in Light Orange of LED Kaltweiß, LED verlichting 

in kofferruimte en leeslampjes voorin

(alleen i.c.m. ZIP - iPerformance pakket / 7GA)
423 Velours vloermatten 102,- 84,- 18,-  

(standaard bij interieur design Loft, Lodge, Suite)
441 Rokersuitvoering 30,- 25,- 5,-  

442 Extra cupholder 30,- 25,- 5,-  

BMW lichtmetalen wielen en banden
2D6 19 inch lichtmetalen i light wielen Sterspaak (styling 427)  -    -    -   

5 J x 19 / banden 155/70 R19. (alleen voor i3)
2D7 19 inch lichtmetalen i light wielen Sterspaak (styling 427)  -    -    -   

voor 5 J x 19 banden 155/70 R19, achter 5,5 J x 19 banden 175/60 R19.** (alleen voor i3 met Range Extender)
2G5 19 inch lichtmetalen i light wielen Turbine (styling 428) 864,- 714,- 150,- 

voor 5 J x 19 banden 155/70 R19, achter 5,5 J x 19 banden 175/60 R19.**
2G5 i.c.m. ZIP - iPerformance pakket 152,- 126,- 26,- 

2G6 19 inch lichtmetalen i light wielen Turbine (styling 429) (is onderdeel van iPerformance pakket) 711,- 588,- 123,- 

voor 5 J x 19 / banden 155/70 R19, achter 5,5 J x 19 banden 175/60 R19.**
26N 20 inch lichtmetalen i light wielen Dubbelspaak (styling 431).

voor 5.5 J x 20 banden 175/55 R20, achter 6 J x 20 banden 195/50 R20.**
 -    -    -   

26K 20 inch lichtmetalen i light wielen Dubbelspaak (styling 431) in Jet Black.
voor 5.5 J x 20 banden 175/55 R20, achter 6 J x 20 banden 195/50 R20.**

152,- 126,- 26,- 

2T7 20 inch lichtmetalen i light wielen Dubbelspaak (styling 430) 1.372,- 1.134,- 238,- 

voor 5 J x 20 banden 155/60 R20, achter 5,5 J x 20 banden 175/55 R20
2T7 i.c.m. ZIP - iPerformance pakket 661,- 546,- 115,- 

2PA Wielsloten  -    -   -  
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2VB Bandenspanningsweergavesysteem  -    -    -    

Elektronische bandenspannings- en temperatuurcontrole voor elke band, bij een spanningsverlies van meer dan 
25% wordt de bestuurder gewaarschuwd.

2VC Banden reparatie set  -    -    -    

* Raadpleeg de tabel voor wielkeuze / energielabels / extra BPM heffing op CO2 bij optionele wielkeuze.

** Geen mogelijkheid tot het monteren van sneeuwkettingen.

Complete BMW winterwielset, prijzen excl. montage
19 inch lichtmetalen i light wielen Sterspaak (styling 427)  
5J x 19 155/70 R19 V 

1.344,- 1.111,- 233,- 

19 inch lichtmetalen i light wielen Turbine (styling 428, zwart)  
5J x 19 155/70 R19 V

1.932,- 1.597,- 335,- 

19 inch lichtmetalen i light wielen Turbine (styling 428, zwart)  
7.5 J x 19 155/70 R19 V

1.848,- 1.527,- 321,- 

Elektrische voorzieningen
302 Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM) 488,- 403,- 85,-  

(alleen i.c.m. ZIP / 7GA)
322 Comfort Access 427,- 353,- 74,-  

Ontgrendelen en vergrendelen portieren zonder sleutel.
3AG Achteruitrijcamera 427,- 353,- 74,- 

494 Stoelverwarming inclusief accuverwarming (onderdeel van iPerformance pakket) 335,- 277,- 58,-  

De accuverwarming zorgt bij lage temperaturen voor een optimale bedrijfstemperatuur van de lithium-ion-accu. 
Als de BMW i3 is aangesloten op een laadstation zorgt de verwarming voor het optimaal laden van de accu en 
wordt de reductie van de actieradius door de lage buitentemperatuur beperkt. Bovendien wordt de levensduur 
van de accu verlengd.

4U2 Driving Experience Control inclusief ECO PRO+ modus
(incl. SPORT modus voor BMW i3s)

 -    -    -    

4U9 Akoestische voetgangersbescherming 102,- 84,- 18,-  

Kunstmatig geluid gegenereerd tot een snelheid van 30km/u dat voetgangers attendeert op toenaderend 
voertuig.

507 Park Distance Control achter (PDC)  -    -    -    

Inclusief optische weergave in het Control Display.

styling 427 styling 430 styling 431 
Jet  Black

styling 428 styling 428  
zwart

styling 429 styling 431
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508 Park Distance Control voor/achter (PDC)
Inclusief optische weergave in het Control Display.

203,- 168,- 35,- 

5A2 LED koplampen  -    -    -    

Zorgt voor een helder lichtbeeld die het daglicht benadert, zodat verkeerstekens en wegwijzers uitstekend te 
zien zijn.

5AR Traffic Jam Assistant  -    -    -    

Helpt de bestuurder in de juiste rijbaan te blijven bij filerijden (tot 60 km/uur) door middel van corrigerende 
stuurbewegingen.

(alleen i.c.m. 5AT - Driving Assistant Plus en 606 / 609)
5AT Driving Assistant Plus 1.007,- 832,- 175,-  

Inclusief Speed Limit info en weergave in instrumentencluster, Approach Control Warning met person 
recognition (waarschuwt op hogere snelheid voor dreigende aanrijdingen met andere voertuigen en op lager 
snelheid voor voetgangers) en Active Cruise Control met Stop&Go (0-140km/h).

5DA Deactivering passagiersairbag  -    -    -    

Klimaatbeheersing
- Handmatige airconditioning 1-zone  -    -    -    

Entertainment en communicatie
606 Navigatiesysteem Business (is onderdeel van iPerformance pakket) 1.007,- 832,- 175,-  

- Bediening via iDrive-controller met 7 Direct Access-toetsen 
- Display (6,5 inch) met 800x480 pixel resolutie 
- Dubbele tuner met RDS / TMC 
- Pijl- en 2,5D kaartweergave 
- Updaten van kaarten mogelijk via USB-aansluiting 
- Geïntegreerde elektronische BMW handleiding en BMW onderhoudsboek 
- BMW i Range A ssistant 
- BMW i Eco Route 
- BMW i dynamische weergave oplaadpunten 
- BMW i Intermodaal reisadviesfunctie voor openbaar vervoer

609 Navigatiesysteem Professional 2.023,- 1.672,- 351,-  

- Bediening via iDrive Touch Controller met 7 Direct Access-toetsen 
- Display (10,2 inch) met 1440x540 pixel resolutie 
- Dubbele tuner met RDS / TMC 
- Pijl- en 3D kaartweergave met satellietbeelden 
- 3 jaar Over the Air kaartupdates, tot 4 maal per jaar
- Uploaden van muziek mogelijk via USB-aansluiting 
- Geïntegreerde elektronische BMW handleiding en BMW onderhoudsboek
- Harde schijf met 20 GB geheugen voor de opslag van muziek 
- Voice control  
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- Afspeelmogelijkheid voor video DVD (alleen bij stilstand)                                                                                                
- BMW i Range Assistant                                                                                                                                                                     
- BMW i Eco Route                                                                                                                                                                     
- BMW i dynamische weergave oplaadpunten                                                                                                                   
- BMW i Intermodaal reisadviesfunctie voor openbaar vervoer

609 i.c.m. ZIP - iPerformance pakket / 7GA - Comfort pakket advance 1.016,- 840,- 176,-  

654 DAB-tuner 254,- 210,- 44,-  

Maakt ontvangst van digitale radio mogelijk. (incl. DAB+)
674 HiFi System Harman Kardon 813,- 672,- 141,-  

Inclusief 12 luidsprekers en 360 watt vermogen.
6CP Apple Carplay® voorbereiding 305,- 252,- 53,-  

3 jaar onbeperkt gebruik van de Apple® specifieke interface voor draadloos en comfortabel gebruik van uw 
iPhone. Bediening van o.a. iMessages, SMS en entertainment via iDrive Controller en weergave op het Centraal 
Informatie Display.

6CP alleen i.c.m. 609.
6NH Basis bluetooth telefoonvoorbereiding en USB-aansluiting  -    -    -    

Inclusief bluetooth audio streaming. (zonder telefoonhouder in middenarmsteun voor)
6NS Uitgebreide bluetooth telefoonvoorbereiding 305,- 252,- 53,-  

Inclusief voice control van o.a. diverse telefoon- en navigatiefuncties en telefoonhouder in middenarmsteun voor.
(alleen i.c.m. ZIP / 7GA)

BMW Connected Drive (meer informatie vindt u op pagina 5)
6AC Emergency Call  -    -    -    

Geavanceerde noodoproep (handmatig en automatisch)
6AE BMW TeleServices  -    -    -    

Inclusief automatische en handmatige melding van servicebehoefte, oproep pechhulpdienst en Battery Guard.
6AK ConnectedDrive Services (BMW Online)  -    -    -    

Inclusief nieuws, weer, office, Local Search en Send-to-Car. Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Europa.
6AM Real Time Traffic Information 162,- 134,- 28,-  

Inclusief gedetailleerde verkeersinformatie voor de geplande route en het aanbod van alternatieve routes. 
Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Engeland, 
Ierland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Polen en Tsjechië.

(alleen i.c.m. 606 / 609)
6AN Personal Assistant Service 254,- 210,- 44,-  

24/7 onbeperkt beschikking over een Personal Assistant. Inclusief 3 jaar onbeperkt gebruik in Europa.
6AU Connected eDrive Services - - -  

Remote Services maakt het op afstand bedienen van de auto mogelijk (o.a. airconditioning, laadproces) via 
BMW Connected App (beschikbaar voor iPhone en Android). Inclusief eDrive Services en 3 jaar Digital Charging 
Services.

6FV Online Entertainment
1 jaar onbeperkt toegang tot online muziekdatabase met meer dan 22 miljoen nummers in Nederland en 
5 andere Europese landen. Te gebruiken in de auto en andere ondersteunde apparaten zoals smartphone. 
Opslag- en afspeelmogelijkheden op harde schijf. 

224,- 185,- 39,-  
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Originele BMW Accessoires worden achteraf gemonteerd. Genoemde prijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW 
en exclusief eventuele montage en spuitkosten. Uitgebreide informatie over Originele BMW Accessoires vindt 
u in de gelijknamige brochure en prijslijst of via de website.
www.bmw.nl/accessoires

Originele BMW Accessoires zijn ook online te bestellen. 
www.bmw.nl/shop

BMW Laden
BMW i Wallbox Plus.  
Laadpunt voor thuis of kantoor. Uw BMW i is in minder dan 3 uur opgeladen (0-80% lading). Exclusief installatie.

€ 1.040,-

BMW i Wallbox Connect.  
Laadpunt voor thuis of kantoor. Uw BMW i is in minder dan 3 uur opgeladen (0-80% lading). Exclusief installatie..

€ 1.100,-

BMW Communicatie & Informatie
BMW Advanced Car Eye.  
Full HD-camera inclusief geheugen voor detectie van kritieke situaties tijdens de rit en parkeren, vanuit de auto gezien.

vanaf € 278,-

BMW snap-in adapter Connect.  
Voorzien van ventilatie. Voor iPhone 6 en 6S.

€ 198,-

BMW snap-in adapter universeel voor Apple.  
Voorzien van ventilatie. Geschikt voor iPhone 5, 5S, 5C, 6, 6S, 6 Plus en 7.

€ 198,-

BMW snap-in adapter universeel.  
Geschikt voor mobiele telefoons met micro-USB aansluiting. Optimale verbinding door aansluiting op 
telefoonantenne.

€ 145,-

BMW Click & Drive System: smartphone-houder.  
Houder inclusief adapterbeugel. De houder neemt uw smartphone veilig op en past goed in het interieur van uw 
BMW. De houder is eenvoudig aan de voorruit te bevestigen.

€ 113,-

BMW USB oplader.  
Voor het opladen van apparatuur met USB-interface aan het 12-V boordstopcontact.

€ 16,-

BMW dual-USB oplader.  
Voor het dubbel opladen van apparatuur met USB-interface aan het 12-V boordstopcontact.

€ 27,-
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BMW Exterieur
BMW i Climate cover.  
Energiebesparende cover beschermt u auto tegen extreme temperaturen.

€ 159,-

BMW Interieur
BMW Baby Seat 0+.  
Voor een kind met een gewicht van 2 tot 13 kg (leeftijd tot circa 15 maanden). Aanbevolen wordt om de Baby Seat 
0+ met de ISOFIX Base aan de ISOFIX houder van de auto vast te maken; hij kan echter ook alleen met de autogordel 
worden bevestigd.

€ 312,-

BMW Junior Seat 1.  
Voor een kind met een gewicht van 9 tot 18 kg (leeftijd circa 12 maanden tot 4 jaar). Alleen in combinatie met ISOFIX 
Base voor de bevestiging van de BMW Junior Seat 1 aan de ISOFIX houder van de auto.

vanaf € 334,-

BMW ISOFIX Base.  
Passend voor de BMW Baby Seat 0+ en BMW Junior Seat 1.

€ 232,-

BMW Junior Seat 2/3.  
Voor een kind met een gewicht van 15 tot 36 kg (leeftijd circa 3 tot 12 jaar). Bevestiging door middel van de 
autogordel. Kan aanvullend met de ISOFIX-connectors worden vastgezet.

€ 362,-

BMW i beschermmat bagageruimte-laadrand. € 54,-
BMW i functionele deken.  
Voor het beschermen van de bagageruimte.

€ 101,-

BMW i transportnet.  
Voor het vastzetten van bagage.

€ 53,-

BMW i vouwbox. € 65,-
BMW i opvouwbare kofferbakmat.  
Eenvoudig te vouwen tot een transportbox.

€ 102,-

BMW i boardtas. € 86,-
BMW i sleutelcover.  
Van 40% biologisch materiaal.

€ 13,-

BMW i zonnescherm voor de achterste zijruiten.  
Zowel links als rechts te gebruiken.

€ 85,-

BMW i zonnescherm voor de achterruit. € 95,-
BMW i allweather automatten.  
Set automatten.

€ 151,-

BMW EHBO-set. Met zwarte tas. € 28,-
BMW Veiligheidsvest. Set van 2 € 15,-
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Beveiligingssystemen en rittenregistratie
Voertuigvolgsysteem (VVS+) van Moving Intelligence. 
Mi50 voertuigvolgsysteem met startblokkering. SCM gecertificeerd. Auto niet te starten bij diefstal. Bestand tegen 
sabotage en jamming. Via MiApp bedienbaar. Prijs inclusief montage en BTW. Exclusief abonnemenskosten vanaf € 
16,95 ex. BTW per maand.

€ 895,-

Rittenregistratie van Moving Intelligence. 
Mi50 geschikt voor rittenregistratie, live volgen en aanvullende diensten. Prijs inclusief montage en BTW. Exclusief 
abonnementskosten vanaf € 8,05 ex. BTW per maand.

€ 563,-

Peilzender van Moving Intelligence. 
Mi6 peilzender, werkt op GSM en RF (radio)signalen. Klein opspsoringssyteem. Kan zelfstandig of ter aanvulling/
ondersteuning van voertuigvolgsysteem (VVS+) worden toegepast. Prijs inclusief montage en BTW. Exclusief 
abonnementskosten vanaf € 8,27 ex. BTW per maand.

€ 286,-

BMW Car Care
Hout- en kenafverzorging met bio-sandelhoutextract. 300 ml. € 16,-
Leder- en bekledingreiniger met bio-sinaasappelolie. 300 ml. € 14,-
Lederverzorging-balsam met bio-olijfolie. 300 ml. € 16,-
Ruitenreiniger met bio grapefruit-extract. 300 ml. € 8,-
Ruitensproeiervloeistof voor elk seizoen, met bio-gemberextract. 2000 ml. € 9,-
BMW PureCare set. 
Omvat ruitenreiniger met bio-grapefruit extract (300 ml), en leder- en bekledingreiniger met bio-sinaasappelolie (300 ml).

€ 27,-
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BMW Lifestyle
Plezier maakt nieuwsgierig. BMW Lifestyle is gemaakt voor een leven in beweging. Gemaakt voor elke dag. 
Genoemde prijzen zijn adviesprijzen inclusief btw.
www.bmw.nl/lifestyle
BMW Lifestyle is ook online te bestellen. 
www.bmw.nl/shop

BMW Collection
BMW i sweatvest. Voor heren. Kleur: grijs melange. Maat S-XXL.  € 99,- 
BMW i T-shirt Vision. Voor heren. Kleur: wit. Maat S-XXL.  € 49,- 
BMW i T-shirt i8. Voor heren. Kleur: grijs melange. Maat S-XXL.  € 40,- 
BMW i jas. Voor heren. Kleur: carbon grey. Maat S-XXL.  € 321,-
BMW i sweatvest. Voor dames. Kleur: grijs melange. Maat XS-XL.  € 99,- 
BMW i T-shirt. Voor dames. Kleur: blauw. Maat XS-XL.  € 49,- 
BMW i top. Voor dames. Kleur: wit. Maat XS-XL.  € 150,- 
BMW i Cardigan. Voor dames. Kleur: carbon grey. Maat XS-XL.  € 150,- 
BMW i jumpsuit. Voor dames. Kleur: carbon grey. Maat S-L.  € 280,- 
BMW i jas. Voor dames. Kleur: carbon grey. Maat XS-XL.  € 321,- 
BMW i T-shirt kids interactive. Kleur: wit. Maat 104-128.  € 40,- 
BMW i T-shirt kinderen i8. Kleur: grijs. Maat 104-152.  € 30,- 
BMW i cap Vision. Kleur: wit, blauw.  € 35,- 
BMW i balpen.  € 20,- 
BMW i notitieboek.  € 30,- 
BMW i thermosbeker.  € 30,- 
BMW i mok.  € 15,- 
BMW i bureau-organizer.  € 15,- 
BMW i telefoonhoesje. Kleur: carbon grey.  € 40,- 
BMW i tablethoes. Kleur: carbon grey.  € 49,- 
BMW i keyring.  € 30,- 
BMW i bluetooth luidspreker.  € 145,- 
BMW i powerbank.  € 49,- 
BMW i USB-stick. 32 GB.  € 40,- 
BMW i tas.  € 99,- 
BMW i rugzak. Kleur: carbon grey, blauw.  € 120,- 
BMW i laptoptas. Kleur: carbon grey, blauw.  € 120,- 
BMW i weekendtas. Kleur: carbon grey.  € 691,- 
BMW i tas leder. Kleur: carbon grey.  € 431,- 
BMW i8 computermuis.  € 40,- 
BMW i cap uniseks.  € 30,- 
BMW i sleutelhanger.  € 23,-
BMW i bureau-organizer. Kleur: Electric blue, grijs.  € 69,- 
BMW i drinkfles.  € 35,- 
BMW i3 miniatuur. Schaal 1:43. Kleur: Iconic silver/Solar orange/Andersit silver.  € 35,- 
BMW i3 miniatuur. Schaal 1:64.  € 6,- 
BMW i8 miniatuur. Schaal 1:18. Kleur: Protonic blue/Crystal white/Sophisto grey.  € 99,- 
BMW i8 miniatuur. Schaal 1:43. Kleur: Protonic blue/Crystal white/Sophisto grey.  € 35,- 



RIJPLEZIER GEGARANDEERD.
Als u vraagt naar de prijs van uw nieuwe BMW, vraag dan meteen een offerte van BMW Financial Services.
Voor leasing, financiering of verzekering op maat, u kunt er op wachten. Zo kan de lease- en financieringsmaatschappij
van het huis uw rijplezier nog aanzienlijk verhogen.

BMW FINANCIAL SERVICES

BMW maakt  
rijden geweldig


