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BMW EFFICIENTDYNAMICS. 
MINDER EMISSIE. MEER VERMOGEN. 



Voor meer informatie over de BMW 3 Serie Gran Turismo 
kunt u ons uiteraard ook bezoeken op onze internetsite 
www.bmw.nl. Of raadpleeg uw BMW dealer, hij is  
u graag van dienst en arrangeert met plezier een 
proefrit voor u.

ZO AANGENAAM KAN REIZEN ZIJN. 
DE BMW 3 SERIE GRAN TURISMO.

HET AFGEBEELDE MODEL.

04 BMW 340i GRAN TURISMO MET MODEL M SPORT:
BMW TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn benzinemotor met 
240 kW (326 pk), 19-inch lichtmetalen BMW wielen in dubbel-
spaak styling 598 M Bicolor Orbitgrau met bredere achterbanden, 
carrosseriekleur Estoril Blau metallic, bekleding in leder Dakota 
Schwarz met contraststiksel in Blau, interieurlijsten in Aluminium 
Hexagon met accentlijst in Blau matt.

UW BMW 3 SERIE GRAN TURISMO.

30 UITRUSTINGSMOGELIJKHEDEN: BMW Modellen,  
uitrustings-highlights, wielen en banden en originele BMW accessoires.  

44 KLEUREN EN MATERIALEN: alles voor een individueel  
exterieur en interieur.

48 TECHNISCHE GEGEVENS: gewicht en inhoud, motor,  
krachtoverbrenging, rijprestaties, verbruik en emissie, wielen 
en banden en afmetingen.

50 BMW SERVICE: het exclusieve aanbod voor BMW rijders.

INNOVATIES EN TECHNIEK.

18 BMW TWIN POWER TURBO MOTOREN:  
fascinerende prestaties met maximale efficiëntie.

20 BMW EFFICIENT DYNAMICS:  
spelenderwijs het verbruik reduceren.

22 BMW CONNECTED DRIVE EN BMW PERSONAL COPILOT:  
Digital Services en bestuurdersassistentiesystemen.

24 ONDERSTEL: innovatieve systemen voor meer rijplezier.

26 VEILIGHEID: technologieën van het hoogste niveau.

Informatie over brandstofverbruik en CO2-emissie vindt u in de technische gegevens achterin deze 
brochure en in de officiële prijslijst van de BMW 3 Serie Gran Turismo.

Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst van de BMW 3 Serie  
Gran Turismo.



SPORT. 
RUIMTE.  

Het perfecte samenspel van interieurruimte en een 
sportief karakter: in de BMW 3 Serie Gran Turismo 

gaan functionele flexibiliteit en pure dynamiek vloeiend  
in elkaar over. Met als resultaat een karakteristiek  

verschijningsbeeld. Een coupé-achtig design wordt  
op geslaagde wijze gecombineerd met een  
buitengewoon royaal en comfortabel interieur.  

Ontdek de BMW 3 Serie Gran Turismo –  
en ervaar fascinatie in ruimte en design.



Markante lijnen, krachtige welvingen en elegante LED-achterlichten 
in BMW typerende L-vorm – de achterzijde van de BMW 3 Serie 
Gran Turismo straalt een fascinerende dynamiek uit. Maar ook en 
profil oogt hij sportief. De sponningloze portierruiten en vloeiende 
daklijn worden perfect aangevuld met een dubbele taillelijn, die 
zich dynamisch over het silhouet uitstrekt. Ontdek prestatiege-
richtheid in optima forma – vanuit elk perspectief.

ACHTERAANZICHT:  
HET NEUSJE VAN DE ZALM.



De adaptieve LED-koplampen van de BMW 3 Serie 
Gran Turismo zorgen in iedere rijsituatie voor optimaal 

zicht op de weg voor u. Het idee hierachter: uw veiligheid. 
De units zijn prominent naast de kenmerkende BMW 

nierengrille geplaatst en accentueren de sportieve 
uitstraling van de voorzijde. Door de visuele verbinding 
van de verlichting met de nierengrille versterken de 

LED-koplampen bovendien de geconcentreerde  
blik van de BMW 3 Serie Gran Turismo op  

de weg. En weten de toeschouwer al op het  
eerste gezicht te fascineren.

OGEN WAAR U OP KUNT 
VERTROUWEN.  

IN IEDERE SITUATIE.



HET IDEALE VERTREKPUNT VOOR DYNAMIEK.

En voor efficiency. Intelligente technologieën zoals de BMW TwinPower Turbo motoren stellen de BMW 3 Serie  
Gran Turismo in staat om maximale dynamiek te combineren met een minimaal brandstofverbruik. Het is slechts één  
voorbeeld van de vele BMW EfficientDynamics maatregelen. Met het adaptieve M onderstel wordt de rit naar wens nog  
sportiever, terwijl de actieve achterspoiler voor een nog betere wegligging zorgt. Efficiënt, aerodynamisch, atletisch –  
de BMW 3 Serie Gran Turismo beheerst alle disciplines perfect.



COMFORT  
EN RIJPLEZIER  

VERENIGD.  
De BMW 3 Serie Gran Turismo biedt u al bij het  

instappen maximaal comfort. De hogere zitpositie en het 
royaal vormgegeven interieur zorgen dan – en tijdens de rit –  
voor veel bewegingsvrijheid. Ook aan optimaal entertain-
ment is gedacht: want met tal van BMW ConnectedDrive 
diensten en een modern BMW navigatiesysteem geniet 

u onderweg van geheel individueel infotainment. En in 
combinatie met bijzondere accenten zoals de ambiance-
verlichting en de hoogwaardige chroomapplicaties in de 

middenconsole krijgen reizen een nieuwe dimensie –  
in de BMW 3 Serie Gran Turismo.



Het flexibele bagageruimteconcept van de BMW 3 Serie  
Gran Turismo komt tegemoet aan al uw wensen. Zo kunt u de  

bagageruimte comfortabel automatisch openen en sluiten via  
de elektrische bagageklepbediening. Of nog meer ruimte creëren  
met de in de verhouding 40:20:40 gedeeld neerklapbare achter-

bankleuning, die u naar wens ook op afstand vanuit de  
bagageruimte kunt neerklappen. Zo beschikt u over plek voor  
van alles, van dagelijkse boodschappen tot de vakantiebagage –  

in de BMW 3 Serie Gran Turismo.

OOK HIER GAAT  
EEN WERELD  

VOOR U OPEN.



INNOVATIES  
EN TECHNIEK.
BMW TWIN POWER TURBO MOTOREN: fascinerende prestaties met maximale efficiëntie.

BMW EFFICIENT DYNAMICS: spelenderwijs het verbruik reduceren.

BMW CONNECTED DRIVE: Digital Services & Apps.

BMW PERSONAL COPILOT: intelligente bestuurdersassistentiesystemen.

ONDERSTEL: innovatieve systemen voor meer rijplezier.

VEILIGHEID: technologieën van het hoogste niveau.



 BMW TwinPower Turbo motoren. 
 Fascinerende prestaties met maximale efficiëntie.

Dankzij BMW TwinPower Turbo technologie zorgen de innovatieve benzine- en dieselmotoren van het BMW EfficientDynamics 
motorengamma voor een aanzienlijk temperamentvollere krachtontplooiing en een directe respons al vanaf lage toerentallen. 
Tegelijkertijd springen ze bijzonder zuinig om met brandstof en houden ze de emissie beperkt. Zo worden dynamiek en efficiëntie 
op onnavolgbare wijze verenigd. Met puur rijplezier als resultaat.

Soepele kracht, zijdezachte draai-eigenschappen en een meeslepende sound kenmerken de BMW TwinPower Turbo 6-cilinder-
in-lijn benzinemotor van de nieuwste generatie uit het BMW EfficientDynamics motorengamma. Dankzij dubbele VANOS, 
Valvetronic, High Precision Injection en TwinScroll turbocompressor levert hij 240 kW (326 pk) bij een gemiddeld verbruik  
van slechts [7,6 – 7,5] liter per 100 km.

Indrukwekkend krachtig en toch zeer efficiënt – 
de BMW 340i met  BMW TwinPower Turbo 
technologie.

BMW TWIN POWER TURBO 6-CILINDER-IN-LIJN BENZINEMOTOR IN DE BMW 340i.
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1 De hier vermelde waarden voor brandstofverbruik, stroomverbruik 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 en zijn afhankelijk van de gekozen wiel-/bandenmaat (de laagste waarde geldt telkens  
 in combinatie met de standaard geleverde wielen, de hoogste voor optionele wielen). Andere extra-uitrustingen en de persoonlijke rijstijl kunnen deze waarden eveneens beïnvloeden.  
 De waarden zijn reeds op basis van de nieuwe WLTP-testcyclus vastgesteld en voor een betere vergelijkbaarheid omgerekend naar NEDC. Bij het berekenen van belastingen en andere  
 voertuiggerelateerde heffingen die (ook) rekening houden met de CO2-emissie kunnen andere dan de hier vermelde waarden gelden.
2 Elektronisch begrensd.

De waarden voor rijprestaties, verbruik en CO2-emissie gelden voor uitvoeringen met standaardtransmissie (zie hiervoor de officiële prijslijst van de BMW 3 Serie Gran Turismo).  
Waarden tussen [ ] gelden voor uitvoeringen met Steptronic transmissie. 

╸BMW TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn benzinemotor met een  
 vermogen van 240 kW (326 pk) en een koppel van 450 Nm
╸Acceleratie 0 – 100 km/h: [5,1] s / [5,0] s xDrive;  
 topsnelheid: [2502] km/h / [2502] km/h xDrive
╸Brandstofverbruik gemiddeld:  
 [7,6 – 7,5] l/100 km1 / [8,1 – 7,9] l/100 km1 xDrive
╸CO2-emissie gemiddeld:  
 [173 – 170] g/km1 / [184 – 180] g/km1 xDrive

BMW 340i/340i xDrive

╸BMW TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn dieselmotor met een  
 vermogen van 230 kW (313 pk) en een koppel van 630 Nm
╸Acceleratie 0 – 100 km/h: [4,9] s; topsnelheid: [2502] km/h
╸Brandstofverbruik gemiddeld: [6,4 – 6,3] l/100 km1

╸CO2-emissie gemiddeld: [168 – 165] g/km1

 BMW 335d xDrive 

╸BMW TwinPower Turbo 4-cilinder benzinemotor met een  
 vermogen van 185 kW (252 pk) en een koppel van 350 Nm
╸Acceleratie 0 – 100 km/h: [6,1] s / [6,2] s xDrive;  
 topsnelheid: [2502] km/h / [2502] km/h xDrive
╸Brandstofverbruik gemiddeld:  
 [6,5 – 6,3] l/100 km1 / [7,1 – 7,0] l/100 km1 xDrive
╸CO2-emissie gemiddeld:  
 [147 – 144] g/km1 / [161 – 159] g/km1 xDrive

BMW 330i/330i xDrive

╸BMW TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn dieselmotor met een  
 vermogen van 190 kW (258 pk) en een koppel van 560 Nm
╸Acceleratie 0 – 100 km/h: [5,7] s / [5,4] s xDrive;  
 topsnelheid: [2502] km/h / [2502] km/h xDrive
╸Brandstofverbruik gemiddeld:  
 [5,8 – 5,6] l/100 km1 / [6,0 – 5,9] l/100km1 xDrive
╸CO2-emissie gemiddeld:  
 [152 – 148] g/km1 / [158 – 156] g/km1 xDrive

BMW 330d/330d xDrive

BMW 318d

╸BMW TwinPower Turbo 4-cilinder dieselmotor met een  
 vermogen van 110 kW (150 pk) en een koppel van 320 Nm
╸Acceleratie 0 – 100 km/h: 9,4 [9,3] s;  
 topsnelheid: 210 [210] km/h
╸Brandstofverbruik gemiddeld: 4,9 – 4,8 [4,8 – 4,7] l/100 km1

╸CO2-emissie gemiddeld: 129 – 126 [128 – 124] g/km1

╸BMW TwinPower Turbo 4-cilinder benzinemotor met een  
 vermogen van 135 kW (184 pk) en een koppel van 270 Nm
╸Acceleratie 0 – 100 km/h: [8,1] s / [8,4] s xDrive;  
 topsnelheid: [229] km/h / [224] km/h xDrive
╸Brandstofverbruik gemiddeld:  
 [6,3 – 6,2] l/100 km1 / [6,8 – 6,7] l/100 km1 xDrive
╸CO2-emissie gemiddeld:  
 [143 – 141] g/km1 / [156 – 152] g/km1 xDrive

BMW 320i/320i xDrive

╸BMW TwinPower Turbo 4-cilinder dieselmotor met een  
 vermogen van 140 kW (190 pk) en een koppel van 400 Nm
╸Acceleratie 0 – 100 km/h: 7,9 [7,8] s / [7,8] s xDrive;  
 topsnelheid: 230 [226] km/h / [225] km/h xDrive
╸Brandstofverbruik gemiddeld:  
 5,2 – 5,0 [5,0 – 4,9] l/100 km1 / [5,3 – 5,2] l/100 km1 xDrive
╸CO2-emissie gemiddeld:  
 136 – 133 [131 – 128] g/km1 / [141 – 138] g/km1 xDrive

BMW 320d/320d xDrive
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BMW EFFICIENTDYNAMICS. 
MINDER EMISSIE . MEER VERMOGEN.

BMW EfficientLightweight staat voor minder gewicht dankzij een intelligente 
lichtgewicht constructie. Deze is doordacht tot in het kleinste detail: zo is de 
materiaalkeuze mede afhankelijk van de plaats waarop het wordt toegepast. 

Voor elk onderdeel wordt het meest geschikte materiaal gebruikt. Met bijzonder  
lichte hightech-materialen zoals aluminium en carbon (met koolstofvezel 

versterkte kunststof) streeft BMW EfficientLightweight ernaar, zoveel mogelijk 
gewicht te besparen. Dat zorgt voor nog dynamischer rijeigenschappen, en 

vergroot de stabiliteit, de veiligheid en het comfort van de auto.

MINDER GEWICHT, MEER DYNAMIEK. 

Van 3 tot 12 cilinders: meer vermogen en minder verbruik zorgen voor enorm  
veel rijplezier. De BMW TwinPower Turbo motoren bieden maximale dynamiek  

bij uitmuntende efficiency dankzij de nieuwste injectiesystemen, variabele 
vermogensregeling en doordachte turbotechnologie. Ongeacht of het een 

dieselmotor of benzinemotor betreft, ongeacht het aantal cilinders, de  
krachtbronnen van het BMW EfficientDynamics motorengamma zorgen voor  
een bijzonder temperamentvolle krachtontplooiing en een directe respons al  

vanaf lage toerentallen. Tegelijkertijd springen ze zuinig om met brandstof  
en houden ze de emissie beperkt. Dat is efficiënte dynamiek.

Sinds 2000 circa 33 % minder CO2-emissie: het technologiepakket 
BMW EfficientDynamics omvat niet alleen de aandrijving, maar ook  

het autoconcept als geheel en intelligent energiemanagement. Het is 
standaard op iedere BMW en draagt er met een hele reeks innovatieve 

technologieën aan bij dat de efficiëntie steeds verder toeneemt. 
Middels aerodynamica- en motorefficiencymaatregelen, de  

toepassing van een lichtgewicht constructie, alsmede elektrische  
en hybride modellen is BMW erin geslaagd om de CO2-emissie  

van het modelprogramma met 33 % te reduceren.

MEER RIJPLEZIER, MINDER EMISSIE.

MINDER BRANDSTOF, MEER ENERGIE.
100 % rijplezier met 0 % lokale emissie: de BMW eDrive technologie maakt het 

mogelijk. Daarbij wordt de energie voor elektrisch rijden uit een hoogvoltage lithium-
ion-accu gewonnen en door talrijke efficiëntiemaatregelen, zoals Brake Energy 

Regeneration, verder ondersteund. De door BMW voor BMW eDrive volledig nieuw 
ontwikkelde elektrosynchroonmotor levert daarbij een krachtig koppel, dat vanaf het 

accelereren uit stilstand tot het bereiken van de topsnelheid beschikbaar is en 
combineert duurzame mobiliteit met uitmuntende prestaties en dynamiek.

MEER KRACHT, MINDER DORST.

www.bmw.nl/efficientdynamics

DE BMW 3 SERIE GRAN TURISMO:
EFFICIËNT EN DYNAMISCH. 

ACTIEVE ACHTERSPOILER
De actieve achterspoiler schuift vanaf een snelheid van 110 km/h 
automatisch uit. Zo zorgt hij voor een verlaging van de opwaartse 
kracht op de achteras en verbetert daarmee de rijstabiliteit bij  
hogere snelheden. Wanneer de snelheid van de BMW onder 
70 km/h zakt, schuift hij automatisch weer in. De bestuurder kan  
de actieve achterspoiler ook handmatig in- en uitschuiven via een 
toets onder de elektrische raambediening in het bestuurdersportier.

De Anticipatie-assistent1 is een functie van de ECO PRO Modus en helpt  
de bestuurder zo efficiënt mogelijk te rijden. In combinatie met BMW 
navigatiesysteem Professional herkent dit systeem snelheidsbeperkingen,  
het begin van de bebouwde kom, bochten, rotondes, afslagen en 
snelwegafritten op de route en kan zo met vooruitziende blik adviseren  
om de snelheid te verlagen.

De Auto Start Stop functie schakelt de motor van de BMW bij korte stops, bijvoorbeeld  
voor een rood verkeerslicht of in de file, automatisch uit en voorkomt zo onnodig  
brandstofverbruik. Zodra u de koppeling weer intrapt (handgeschakelde versnellingsbak)  
of uw voet van het rempedaal neemt (Steptronic transmissie), wordt de motor in een fractie  
van een seconde automatisch weer gestart.

AUTO START STOP FUNCTIE

ANTICIPATIE-ASSISTENT

Bij de intelligente lichtgewicht constructie van BMW is alles gericht op het toepassen van het  
juiste materiaal op de juiste plek in de auto. Daarbij wordt voor elke afzonderlijke component  
het meest geschikte materiaal gebruikt. Deze filosofie, BMW EfficientLightweight genoemd,  
is tegenwoordig een integrale component van BMW EfficientDynamics en een belangrijk 
constructieprincipe van elke BMW.

BMW EFFICIENT LIGHTWEIGHT

1 De Anticipatie-assistent is uitsluitend leverbaar in combinatie met BMW navigatiesysteem Professional.
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BMW Personal CoPilot
By your side, when you decide.

1 Uitsluitend leverbaar in combinatie met Steptronic transmissie.
2 Uitrusting als optie leverbaar.
3 De werking van het systeem kan in het donker, bij mist en sterk tegenlicht beperkt zijn.
4 Uitsluitend leverbaar in combinatie met Park Distance Control (PDC) voor/achter.
5 Hiervoor zijn de uitrustingen ConnectedDrive Services en Remote Services vereist  

(beide in Nederland standaard voor de BMW 3 Serie Gran Turismo). 

6 Compatibiliteit en functie-omvang van Apple CarPlay® zijn afhankelijk van het modeljaar van de 
iPhone® en de daarop geïnstalleerde softwareversie. Wanneer de Apple CarPlay® voorbereiding 
wordt gebruikt, worden bepaalde gegevens van de auto doorgezonden. De verdere verwerking 
van deze gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant van de mobiele telefoon.

7 Uitsluitend in combinatie met een BMW navigatiesysteem.
8 De WLAN Hotspot vormt de voorwaarde voor gebruik van internet in de auto met maximale 

LTE-standaard. Voor het gebruik ervan worden kosten in rekening gebracht.

DE INNOVATIEVE ASSISTENTIE-
SYSTEMEN VAN BMW.
Met BMW Personal CoPilot geniet u van 
optimaal comfort bij maximale veiligheid.  
Of het nu gaat om rijden, parkeren of zicht: 
de BMW Personal CoPilot bestuurders-
assistentiesystemen zorgen in elke situatie 
voor betrouwbare ondersteuning. De 
modernste systemen zoals radar, ultrasoon 
geluid en camera’s registreren de 
omgeving van de BMW op betrouwbare 
wijze en vormen de basis van intelligente 
bestuurdersassistentiesystemen. Naar 
wens geactiveerd of als hulp op de 
achtergrond – de BMW Personal CoPilot 
bestuurdersassistentiesystemen maken elke 
rit met uw BMW nog aangenamer en veiliger.

De Active Cruise Control met Stop & 
Go-functie1, 2 inclusief Collision Warning met 
remfunctie houdt de door de bestuurder 
gewenste snelheid en afstand tot de 
voorligger aan. De BMW neemt het 
optrekken en afremmen over, waarbij de 
gekozen afstand zowel bij langzaam rijdend 
als bij stilstaand verkeer wordt aangehouden.

De uitrusting Driving Assistant2, 3 combineert  
de systemen Lane Departure Warning en 
Collision Warning. De systemen Collision 
Warning en Pedestrian Warning met 
City-remfunctie waarschuwen tussen 10  
en 60 km/h voor dreigende aanrijdingen met 
voertuigen of voetgangers en grijpen bij acuut 
gevaar zelfs in door automatisch te remmen. 
Vanaf circa 70 km/h waarschuwt de Lane 
Departure Warning bij ongewild verlaten van 
de rijstrook met een licht trillen van het stuur.

De Parking Assistant2, 4 assisteert bij het 
inparkeren parallel aan en haaks op de 
rijbaan. Daarvoor meet het systeem ook 
krappe parkeerplekken in parallelrichting 
op als u er met lage snelheid voorbij rijdt. 
Is een passende parkeerplek gevonden, 
dan neemt de Parking Assistant het 
sturen desgewenst van u over. U hoeft 
alleen nog maar te schakelen, gas te 
geven en te remmen.

EENVOUDIG PARKEREN.
Met de intelligente parkeerhulpsystemen 
van BMW Personal CoPilot wordt parkeren 
met uw BMW net zo'n groot plezier als 
ermee rijden. De Parking Assistant kijkt al 
tijdens het rijden of er geschikte parkeer-
plaatsen zijn en voert de parkeermanoeuvre 
vervolgens geheel of gedeeltelijk autonoom 
uit, afhankelijk van het BMW model. Deze 
autonomie gaat in de toekomst nog veel 
verder. Dan kan een BMW zelfs zonder 
chauffeur een parkeerplaats zoeken en 
zichzelf parkeren.

AUTONOOM RIJDEN  
DICHTERBIJ DAN OOIT.
Autonoom rijden is geen utopie meer, het is 
de toekomst. Over de hele wereld rijden al 
BMW Personal CoPilot testvoertuigen 
volledig onafhankelijk zonder tussenkomst 
van de bestuurder. Deze laten niet alleen op 
indrukwekkende wijze zien hoe onze 
mobiliteit in de nabije toekomst zal verande-
ren - ze zijn ook de volgende stap van BMW 
maakt rijden geweldig. Momenteel biedt 
BMW Personal CoPilot al een veelvoud aan 
intelligente deels-autonome assistenten, die 
de bestuurder naar wens in nagenoeg elke 
rijsituatie actief ondersteunen en ontzorgen.

ACTIEVE  
SNELHEIDSREGELING.

DRIVING ASSISTANT.

PARKING ASSISTANT.

BMW ConnectedDrive
Uw intelligente netwerk onderweg.

Stipt op tijd en ontspannen aankomen  
op uw afspraak: de Door-to-Door navigatie-
service van de BMW Connected App 
maakt het mogelijk. Na aankomst op  
de geselecteerde bestemming wordt  
u via uw smartphone of een daaraan 
gekoppelde smartwatch vanaf de gepar-
keerde BMW te voet naar de uiteindelijke 
bestemming genavigeerd.5

De Apple CarPlay® 2, 6, 7 voorbereiding maakt 
het mogelijk om draadloos en comfortabel 
geselecteerde functies van de iPhone® te 
gebruiken in de BMW. Daarmee kunnen 
smartphone-content en functies zoals 
muziek, iMessages/SMS, telefonie, Siri, 
navigatie en geselecteerde apps van andere 
aanbieders via de bedieningselementen van 
de BMW en spraaksturing bediend en 
weergegeven worden.

De uitrusting omvat een vast geïntegreerde 
WLAN Hotspot2, 8 met LTE-standaard, die 
tegen betaling verbinding met het internet 
mogelijk maakt. Deze loopt via de vast in 
de BMW ingebouwde SIM-kaart.

MEER DAN 40 JAAR  
VERBONDEN.
Altijd op weg naar de toekomst: al in de 
jaren zeventig van de vorige eeuw begon 
BMW met verbonden mobiliteit. In 1999 
volgde met de vast in de BMW geïnte-
greerde SIM-kaart een volgende mijlpaal 
op de weg naar de digitale toekomst.  
De eerste online-diensten en Google 
Services volgden, evenals innovatieve 
assistentie- en weergavesystemen zoals 
het BMW Head-Up Display. Daarbij staan 
steeds de wensen van de BMW rijder 
centraal: als eerste premium autofabrikant 
maakt BMW het mogelijk om diensten 
heel flexibel zowel in de auto als op de 
computer thuis via de BMW Connected-
Drive Store te bestellen en te betalen. En 
met de introductie van BMW Connected en 
de Open Mobility Cloud zet BMW een 
volgende stap in de richting van mobiliteit 
van de toekomst.

MEER DAN 20 DIENSTEN IN DE  
BMW CONNECTED DRIVE STORE. 
De uitrusting ConnectedDrive Services 
vormt de toegang tot de digitale wereld van 
BMW. Maak onderweg gebruik van apps in 
de auto zoals nieuws, weerbericht, Office  
of online zoeken, en blijf zo op elk moment 
optimaal geïnformeerd. ConnectedDrive 
Services vormt het basispakket om andere 
digitale diensten zoals de Personal 
Assistant Service of Online Entertainment 
via de ConnectedDrive Store te kunnen 
bestellen – altijd, overal, eenvoudig en flexibel.

MET BMW CONNECTED 24/7 
ZONDER OMWEGEN VERBONDEN.
Zijn de portieren van mijn BMW daadwerkelijk 
vergrendeld, wanneer moet ik van kantoor 
vertrekken om op tijd te zijn voor het diner bij 
dat uitstekende Italiaanse restaurant en hoe 
kom ik daar? De BMW Connected App kan  
u als uw persoonlijke mobiliteitsassistent bij al 
deze vragen heel eenvoudig helpen. Hiermee 
bent u direct met uw BMW verbonden en 
heeft u voor en tijdens de rit toegang tot 
talrijke functies die uw reis eenvoudiger en 
comfortabeler maken.

DOOR-TO-DOOR  
NAVIGATIESERVICE.

APPLE CARPLAY®  
VOORBEREIDING.

WLAN HOTSPOT.

DE BMW 3 SERIE GRAN TURISMO:  
VERBONDEN MET DE HELE WERELD.
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Onderstel.
De beste basis voor meer rijdynamiek.

In de BMW 3 Serie Gran Turismo draagt een aantal innovatieve technologieën ertoe bij dat u van iedere rit met de auto kunt 
genieten. Veel van deze features zijn intelligent met elkaar verbonden. Door samen te werken zorgen ze ervoor dat u op  
uiterst veilige wijze maximaal rijplezier beleeft – ook op uitdagende trajecten.

De 8-traps Steptronic Sport transmissie maakt het mogelijk om behalve automatisch ook handmatig te schakelen, met de 
transmissiehendel of middels schakel-paddles aan het stuur. De bandbreedte reikt daarbij van comfortabel cruisen tot een  
zeer dynamische rijstijl, naar wens ook met geactiveerde Launch Control. In rijprogramma SPORT+ is het schakelverloop 
afgestemd op maximale performance.

8-TRAPS STEPTRONIC SPORT TRANSMISSIE.

Het adaptieve M onderstel wordt automatisch continu aangepast aan de toestand van het wegdek en de rijomstandigheden. 
Bovendien kan de bestuurder op elk moment de karakteristiek van het onderstel via de Driving Experience Control afstemmen 
op de rijstijl die op dat moment zijn voorkeur geniet – van comfortabel tot bijzonder sportief met nadrukkelijk dynamische handling. 
Inclusief onderstelverlaging van ca. 10 mm (niet voor xDrive modellen).

Het met circa 10 millimeter verlaagde M sportonderstel heeft een sportieve afstemming. Daarvoor zijn kortere veren, straffer 
afgestelde dempers en stijvere stabilisatoren toegepast. Deze combinatie resulteert in een nog directere onderstelafstemming 
die een nadrukkelijk sportieve rijstijl mogelijk maakt. Het M sportonderstel is niet leverbaar in combinatie met xDrive.

De Variable Sport Steering inclusief Servotronic zorgt voor een direct en dynamisch rijgedrag met minder stuurbewegingen 
en minder krachtinspanning. Dit systeem reageert met een variabele stuuroverbrenging op de stuuruitslag. Dit verbetert de 
handling bij een sportieve rijstijl, en reduceert de noodzakelijke stuurbewegingen bij inparkeren en afslaan.

De Servotronic stemt de mate van stuurbekrachtiging optimaal op de rijsnelheid af en zorgt zo voor een direct en precies 
stuurgedrag bij hoge snelheden. Daarnaast vergroot het de stuurbekrachtiging en daarmee het comfort bij het sturen bij lagere 
snelheid, zoals tijdens inparkeren en manoeuvreren.

De intelligente BMW xDrive vierwielaandrijving verdeelt de aandrijfkracht traploos en variabel optimaal over voor- en  
achterwielen – voor extra tractie, rijdynamiek en rijveiligheid in elke situatie op de weg. Voor nog betere wendbaarheid  
voorkomt de elektronisch geregelde krachtverdeling ook een onder- en oversturen in bochten.

Achterwielaandrijving maakt een onbelemmerd hoge stuurprecisie mogelijk; bij deze aandrijfvorm blijft de besturing  
immers geheel vrij van aandrijfinvloeden. Bovendien zorgt de dynamische aslastverdeling van de achterwielaandrijving bij  
het accelereren vanuit stilstand voor goede tractie.



De Driving Assistant combineert de systemen Lane Departure Warning en Collision Warning. De systemen Collision Warning 
en Pedestrian Warning met City-remfunctie waarschuwen tussen 10 en 60 km/h voor dreigende aanrijdingen met voertuigen  
of voetgangers en grijpen bij acuut gevaar zelfs in door automatisch af te remmen. Vanaf ca. 70 km/h waarschuwt de Lane 
Departure Warning bij ongewild verlaten van de rijstrook met een licht trillen van het stuur.

DRIVING ASSISTANT.

Veiligheid.
Optimale bescherming door de modernste BMW technologieën.

Innovaties en techniek

In de BMW 3 Serie Gran Turismo worden u hoogst moderne technologieën aangeboden, waarop u kunt vertrouwen. Uitmuntende  
rijeigenschappen en innovatieve uitrustingen zijn hier de norm. Dankzij de vooruitstrevende techniek weet u zich veilig, 
ongeacht de rijomstandigheden. 

26 | 27

 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting

De adaptieve LED-koplampen met een op daglicht 
gelijkende lichtkleur passen de lichtverdeling automatisch  
aan snelheid en stuuruitslag aan.



De Pedestrian Warning met City-remfunctie waar-
schuwt voor dreigende aanrijdingen met voetgangers en  
grijpt bij acuut gevaar in door automatisch af te remmen.



De airbags voor bestuurder en voorpassagier, de in 
de rugleuning van de voorstoelen geïntegreerde zij-airbags 
evenals de in de dakstructuur en A-stijlen geïntegreerde  
hoofdairbags zijn onderdeel van de optimaal op elkaar  
afgestemde veiligheidscomponenten in een BMW en bieden 
gerichte bescherming bij een aanrijding.



Lane Change Warning waarschuwt de bestuurder bij het 
wisselen van rijstrook visueel en met een lichte trilling in het 
stuur voor voertuigen in de dode hoek of op de naastgelegen 
rijstrook.



De Emergency Call brengt zo nodig automatisch  
een verbinding met de hulpcentrale tot stand via het BMW 
Callcenter – zonder gebruik van uw eigen mobiele telefoon.



De Dynamische Stabiliteits Controle (DSC) met  
uitgebreide omvang herkent een neiging tot slippen of blokkeren 
van de wielen evenals een neiging tot onder- of oversturen en 
stabiliseert de auto direct.



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



UITRUSTINGSMOGELIJKHEDEN: BMW Modellen, uitrustings-highlights, wielen en 
banden en originele BMW accessoires.

KLEUREN EN MATERIALEN: alles voor een individueel exterieur en interieur.

TECHNISCHE GEGEVENS: gewicht en inhoud, motor, krachtoverbrenging, rijprestaties, 
verbruik en emissie, wielen en banden en afmetingen.

BMW SERVICE: het exclusieve aanbod voor BMW rijders.

UW BMW 3 SERIE 
GRAN TURISMO.
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Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.De BMW 3 Serie Gran Turismo heeft standaard al vele praktische en comfor-
tabele uitrustingen aan boord. Op deze pagina ziet u een selectie. 

BMW 3 SERIE GRAN TURISMO.
Uw BMW 3 Serie Gran Turismo: uitrustingsmogelijkheden

De BMW 320i xDrive Gran Turismo in de optionele carrosseriekleur Mineralweiß metallic 
en met optionele 18-inch lichtmetalen BMW wielen in V-spaak styling 658.

De standaardstoelen, hier afgebeeld met bekleding in stof Move Anthrazit, gecombineerd 
met interieurlijsten in Satinsilber matt.

[ 01 ]

[ 02 ]

De standaard LED-koplampen maken optimale verlichting van de rijbaan mogelijk bij een 
laag energieverbruik.
[ 03 ]

17-inch lichtmetalen BMW wielen in sterspaak styling 394, 8 J x 17 inch met bandenmaat 
225/55 R 17. Standaard voor BMW 320i, 320i xDrive, 318d, 320d en 320d xDrive. 

Hoogwaardige materialen en de BMW typerende centraalstelling van de  
bestuurder weerspiegelen de geslaagde combinatie van sportiviteit en functionaliteit in  
de BMW 3 Serie Gran Turismo.

[ 04 ]

[ 05 ]
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 Servotronic, snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging  
 verschuifbare middenarmsteun voorin  
 elektrisch te openen en te sluiten bagageklep inclusief Soft Close functie  
 doorlaadsysteem, segmenteerbaar in de verhouding 40:20:40  
 opbergpakket  
 Park Distance Control (PDC) achter  
 Cruise Control met Active Braking (remfunctie)  
 automatische airconditioning met 1-zoneregeling

De BMW 3 Serie Gran Turismo is standaard uitgerust met onder meer:

 17-inch lichtmetalen BMW wielen  
 LED-koplampen en LED-mistlampen  
 regen- en lichtsensor  
 BMW Emergency Call, geavanceerde noodoproepfunctie  
 BMW Teleservices  
 Basis Bluetooth telefoonvoorbereiding met USB-aansluiting  
 BMW radio Professional met 6,5-inch Control Display  
 met leder bekleed multifunctioneel stuur  

Park Distance Control (PDC) achter maakt inparkeren en achteruit manoeuvreren in 
kleine ruimtes gemakkelijker. Met geluidssignalen en visuele weergave in het Control Display 
wordt aangegeven dat de BMW aan de achterzijde een obstakel nadert.

[ 06 ] De Cruise Control met remfunctie slaat vanaf circa 30 km/h de gewenste snelheid op  
en houdt deze ook bij bergaf rijden constant – zo nodig door een automatische remingreep. 
De Cruise Control is te bedienen via het multifunctionele stuur.

Lichtmetalen BMW wielen in V-spaak styling 395, 8 J x 17 inch, bandenmaat 225/55 R 17. 
Standaard voor BMW 330i, 330i xDrive, 340i, 340i xDrive, 330d, 330d xDrive en 335d xDrive.

[ 07 ] [ 09 ]

Het opbergpakket omvat onder meer praktische extra opbergmogelijkheden, bevestigings-
rails in de bagageruimte, een opbergvak onder de vloer en een extra 12V-stopcontact.
[ 08 ]

 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting



De exterieuruitrusting van Model Luxury Line: 

 BMW nierengrille met twee keer elf exclusief vormgegeven,  
 aan de voorzijde uitgevoerd in hoogglans chroom 
 voorbumper met specifieke designelementen in hoogglans chroom 
 18-inch lichtmetalen BMW wielen in multispaak styling 416 
 19-inch lichtmetalen BMW wielen in multispaak styling 674 met bredere  
 achterbanden (vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden) 
 sierelement Air Breathers in hoogglans chroom, naar keuze in carrosseriekleur 
 zijruitomlijsting en raamschachtafdekking in hoogglans chroom 
 achterbumper met specifieke accentlijst in hoogglans chroom 
 sierstuk uitlaateindpijp hoogglans verchroomd

De interieuruitrusting van Model Luxury Line: 

 dorpellijsten in aluminium met opschrift BMW 
 bekleding in leder Dakota Cognac met uitgebreide omvang in Braun en  
 accent in Braun (vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden) 
 met leder bekleed multifunctioneel sportstuur 
 autosleutel met applicatie in Perlglanz Chrom 
 middenconsole met applicatie in Perlglanz Chrom 
 interieurlijsten in edelhoutuitvoering Fineline Anthrazit met accentlijst in  
 Perlglanz Chrom of interieurlijsten in edelhoutuitvoering Nussbaumwurzel  
 met accentlijst in Perlglanz Chrom, de betreffende exclusieve accentlijst  
 wordt voortgezet op de portieren (vraag uw BMW dealer naar  
 de andere mogelijkheden) 
 ambianceverlichting in kleur varieerbaar (oranjerood of wit) 
 verlichting in de B-stijlen 
 lichtpakket 
 automatische airconditioning met 2-zoneregeling en uitgebreide functionaliteit

MODEL LUXURY LINE.

Model Luxury Line biedt een exclusieve uitstraling met een sportieve touch: bijvoorbeeld 
met de sportstoelen (optie) in de lederen bekleding Dakota Cognac.

De BMW typerende cockpit, hier afgebeeld met het met leder beklede BMW Individual 
stuur in combinatie met de interieurlijsten in edelhoutuitvoering Fineline hell (beide optioneel).

[ 01 ] [ 02 ]
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Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.

  Standaarduitrusting    Extra-uitrusting

De BMW 330i Gran Turismo met Model Luxury Line in de optionele carrosserie-
kleur Jatoba metallic en met optionele 19-inch lichtmetalen BMW wielen in multispaak styling 
674 met bredere achterbanden.

Lichtmetalen BMW wielen in multispaak styling 416, 8 J x 18 inch, bandenmaat 
225/50 R 18.

De automatische airconditioning met 2-zoneregeling en automatische temperatuurregeling 
is voor bestuurder en voorpassagier individueel regelbaar. Het systeem omvat een automatische 
recirculatieregeling (AUC), een microactieve-koolstoffilter, alsmede een condens- en zonnesensor 
en uitstroomopeningen achterin.

19-inch lichtmetalen BMW wielen in multispaak styling 674, uitgevoerd in Bicolor Ferricgrau, 
gepolijst en met bredere achterbanden, voor 8 J x 19 inch met bandenmaat 225/45 R 19, achter  
9 J x 19 inch met bandenmaat 255/40 R 19.

[ 03 | 05 ]

[ 04 ]
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De sportstoelen, hier afgebeeld in de optionele lederen bekleding Dakota Oyster, bieden 
door de geprononceerde zijwangen met elektrische breedteverstelling uitmuntende onder-
steuning, vooral in bochten.

De optionele interieurlijsten in edelhoutuitvoering Esche Maser met metaalinleg en accent-
lijst in Perlglanz Chrom benadrukken het dynamische interieurdesign. Het met leder beklede 
sportstuur overtuigt met aangename grip. 

[ 01 ] [ 02 ]

 MODEL SPORT LINE.

De exterieuruitrusting van Model Sport Line: 

 BMW nierengrille met twee keer negen exclusief vormgegeven,  
 aan de voorzijde in hoogglans zwart uitgevoerde verticale spijlen 
 voorbumper met specifieke designelementen in aluminiumkleur en  
 hoogglans zwart 
 18-inch lichtmetalen BMW wielen in dubbelspaak styling 397, uitgevoerd in  
 Bicolor Ferricgrau 
 19-inch lichtmetalen BMW wielen in dubbelspaak styling 673 met bredere  
 achterbanden (vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden) 
 buitenspiegelkappen naar keuze in carrosseriekleur of in hoogglans zwart 
 sierelement Air Breathers naar keuze in hoogglans zwart of in carrosseriekleur 
 zijruitomlijsting en raamschachtafdekking in mat zwart 
 achterbumper met specifieke accentlijst in hoogglans zwart 
 sierstuk uitlaateindpijp in zwart chroom

De interieuruitrusting van Model Sport Line: 

 dorpellijsten in aluminium met opschrift BMW 
 sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier 
 bekleding in stof Corner Anthrazit met accent in Rot of Grau 
 bekleding in leder Dakota Schwarz met accent in Rot (vraag uw BMW dealer  
 naar de andere mogelijkheden) 
 met leder bekleed multifunctioneel sportstuur met naar keuze rood  
 of zwart stiksel 
 autosleutel met rode applicatie 
 instrumentencombinatie met snelheidsmeter en toerenteller voorzien van  
 chrono-kalibrering en contrastring in rood 
 interieurlijsten in Schwarz hoogglans met accentlijst in Korallrot matt 
 interieurlijsten in Aluminium Längsschliff fein met accentlijst in Schwarz  
 hoogglans, de betreffende exclusieve accentlijst wordt voortgezet op de  
 portieren (vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden) 
 lichtpakket 
 ambianceverlichting in kleur varieerbaar (oranjerood of wit) 
 Driving Experience Control met aanvullend rijprogramma SPORT+ 
 automatische airconditioning met 2-zoneregeling en uitgebreide functionaliteit

01 02

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

  Standaarduitrusting    Extra-uitrusting

De BMW 340i Gran Turismo met Model Sport Line in de optionele carrosseriekleur 
Arktikgrau Brillanteffekt metallic, voorzien van de optionele 19-inch lichtmetalen BMW wielen in 
dubbelspaak styling 673 met bredere achterbanden en de als optie leverbare exterieurdelen in 
zijdeglans aluminium.

18-inch lichtmetalen BMW wielen in dubbelspaak styling 397, uitgevoerd in Bicolor  
Ferricgrau, hoogglans gepolijst, 8 J x 18 inch met bandenmaat 225/50 R 18.

Het lichtpakket met tal van LED-lichtbronnen voor interieur en exterieur verhoogt het 
comfort en verleent het interieur een bijzonder stijlvolle uitstraling.

De Driving Experience Control biedt met meerdere rijprogramma’s de keuze uit comfor-
tabel, bijzonder efficiënt of uitgesproken sportief rijden. Bij Model Sport Line is het aanvullende 
rijprogramma SPORT+ beschikbaar, voor een bijzonder sportieve rijstijl. 

19-inch lichtmetalen BMW wielen in dubbelspaak styling 673, uitgevoerd in Bicolor  
Ferricgrau, hoogglans gepolijst, voor 8 J x 19 inch met bandenmaat 225/45 R 19, achter  
9 J × 19 inch met bandenmaat 255/40 R 19.

[ 03 | 06 ]
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 MODEL M SPORT.
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De sportstoelen, hier afgebeeld met optionele bekleding in leder Dakota Schwarz met 
contrasterende stiknaden in Blau, benadrukken het krachtige en dynamische karakter van de 
BMW 3 Serie Gran Turismo met Model M Sport.

Het met leder beklede M stuur met extra profilering voor de duimen ligt perfect in de 
handen. De M voetsteun, de chroomapplicaties en de interieurlijsten in Aluminium Hexagon 
met accentlijst in Blau matt accentueren het sportieve karakter van de BMW 3 Serie Gran Turismo 
met Model M Sport in het interieur.

[ 01 ] [ 02 ]

De exterieuruitrusting van Model M Sport:

 M Aerodynamicapakket met specifieke voorbumper, dorpelverbreders  
 en achterbumper met diffusorinzet in Dark Shadow metallic
 BMW nierengrille met twee keer negen exclusief vormgegeven verticale  
 spijlen in hoogglans zwart
 LED-mistlampen voor
 18-inch lichtmetalen M wielen in sterspaak styling 400 M met  
 bredere achterbanden 
 19-inch lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 598 M met bredere  
 achterbanden (vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
 M sportonderstel, naar keuze standaardonderstel 
 adaptief M onderstel
 Variable Sport Steering
 M sportremsysteem
 BMW Individual hoogglans Shadow Line
 M logo op de flanken
 buitenspiegelkappen in carrosseriekleur
 sierstuk uitlaateindpijp hoogglans verchroomd
 exclusieve carrosseriekleur Estoril Blau metallic (vraag uw BMW dealer  
 naar de andere mogelijkheden)
 sierelement Air Breathers in hoogglans zwart

De interieuruitrusting van Model M Sport:

 M dorpellijsten en (voor bestuurder) M voetsteun
 sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier 
 bekleding in leder Dakota Schwarz met contraststiksel in Blau  
 (vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
 met leder bekleed multifunctioneel M stuur
 autosleutel met blauwe applicatie
 BMW Individual hemelbekleding Anthrazit
 instrumentencombinatie met snelheidsmeter en toerenteller voorzien  
 van chrono-kalibrering en contrastring in rood
 automatische airconditioning met 2-zoneregeling  
 en uitgebreide functionaliteit
 verchroomde omlijsting van luchtuitstroomopeningen in dashboard  
 (links, midden, rechts)
 interieurlijsten in Aluminium Hexagon met accentlijst in Blau matt of
 interieurlijsten in Aluminium Längsschliff fein met accentlijst in Schwarz  
 hoogglans, de betreffende exclusieve accentlijst wordt voortgezet op de  
 portieren (Model M Sport is ook te combineren met andere interieurlijsten,  
 vraag uw BMW dealer naar de mogelijkheden)
 verkorte schakelpook met M logo (in combinatie met  
 handgeschakelde versnellingsbak)
 Driving Experience Control met aanvullend rijprogramma SPORT+
 lichtpakket
 ambianceverlichting, in kleur varieerbaar (oranjerood of wit)

01 02

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

  Standaarduitrusting    Extra-uitrusting

De BMW 340i Gran Turismo in de exclusief voor Model M Sport als optie leverbare  
carrosseriekleur Estoril Blau metallic en met optionele 19-inch lichtmetalen M wielen in dubbel-
spaak styling 598 M, uitgevoerd in Bicolor Orbitgrau met bredere achterbanden.

18-inch lichtmetalen M wielen in sterspaak styling 400 M met bredere achterbanden, 
voor 8 J x 18 inch met bandenmaat 225/50 R 18, achter 9 J x 18 inch met bandenmaat  
255/45 R 18. 

Bij de uitrusting BMW Individual hemelbekleding Anthrazit zijn de hemelbekleding,  
bekleding van de dakstijlen en zonnekleppen uitgevoerd in stof Anthrazit. 

M Aerodynamicapakket met vergrote luchtinlaten, specifieke dorpelverbreders en achter-
bumper met diffusorinzet in Dark Shadow metallic.

19-inch lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 598 M, uitgevoerd in Bicolor Orbit-
grau met bredere achterbanden, gepolijst, voor 8 J x 19 inch met bandenmaat 225/45 R 19, 
achter 9 J x 19 inch met bandenmaat 255/40 R 19. Als optie leverbaar.
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De achterlichten met full-LED-techniek zorgen er met 
de merktyperende L-vorm voor dat deze auto ook ’s nachts 
direct is te herkennen als een BMW.

[ 01 ] 

Binnenspiegel en linker buitenspiegel automatisch 
dimmend, met elektrische inklapfunctie voor buitenspiegels 
en stoeprandfunctie voor rechter buitenspiegel.

[ 02 ] 

De adaptieve LED-koplampen met een op daglicht  
gelijkende lichtkleur passen de lichtverdeling automatisch  
aan snelheid en stuuruitslag aan.

[ 04 ] De regensensor met automatische lichtschakeling acti-
veert zo nodig automatisch de ruitenwissers en het dimlicht.
[ 06 ] 

Voor 320i, 320i xDrive, 330i, 330i xDrive, 320d, 320d 
xDrive, 330d, 330d xDrive en 335d xDrive dubbele eindpijp 
links. Voor 340i en 340i xDrive enkele eindpijp links en rechts. 
Voor 318d een enkele eindpijp links. In combinatie met  
Model Sport Line zwart verchroomd.Het glazen panoramadak met verstelbare zonwering 

zorgt ook achterin voor veel lichtinval en heeft een schuif- en 
kantelfunctie.

[ 07 ] 

[ 03 ] 

Het systeem Comfort Access biedt toegang tot uw 
BMW zonder dat u de sleutel ter hand hoeft te nemen.
[ 05 ] 
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 UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.
Uw BMW 3 Serie Gran Turismo: uitrustingsmogelijkheden

Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.
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Interieurlijsten in edelhoutuitvoering Esche Maser met 
metaalinleg en accentlijst Perlglanz Chrom.
[ 08 ] 

Het met leder beklede BMW Individual stuur ligt perfect 
in de handen. Design zoals met leder bekleed sportstuur. Top-
kwaliteit leder en dikkere stuurkrans voor nog betere grip.

De Comfort telefoonvoorbereiding met draadloze  
oplaadmogelijkheid biedt een uitgebreid telefoniepakket met 
Bluetooth en WLAN Hotspot-voorbereiding.1

[ 09 ] 

[ 10 ] 

Met leder bekleed multifunctioneel M stuur, stuurwiel-
rand in leder Walknappa Schwarz met extra profilering voor de 
duimen.

[ 11 ] 

Het met hoogwaardig zwart leder Walknappa beklede 
dashboard van BMW Individual verleent het interieur een  
luxueus accent.

[ 12 ] 

Het full-colour BMW Head-Up Display projecteert  
relevante gegevens in het directe gezichtsveld van  
de bestuurder.

[ 13 ] 

De WLAN Hotspot maakt de WiFi-verbinding van tot 
wel tien mobiele apparaten mogelijk via de in de BMW  
geïntegreerde SIM-kaart.

[ 14 ] 

1 Inductief opladen volgens QI-standaard mogelijk voor geschikte mobiele telefoons. Voor bepaalde smartphones zonder inductieve oplaadfunctie volgens QI-standaard zijn speciale oplaadhoezen verkrijgbaar als origineel  
 BMW accessoire. De WLAN Hotspot vormt de voorwaarde voor gebruik van internet in de auto met maximale LTE-standaard. Voor het gebruik ervan worden kosten in rekening gebracht. 
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De Parking Assistant assisteert bij het inparkeren parallel 
aan en haaks op de rijbaan. Het systeem stuurt, terwijl de  
bestuurder gas geeft, remt en schakelt.

[ 01 ] 

ConnectedDrive Services maakt gebruik van de digitale 
mobiliteitsassistent BMW Connected en maakt diensten van 
ConnectedDrive mogelijk.

[ 02 ] 

Surround View is een visuele parkeerassistent en  
omvat de met camera werkende functies Top View, Side View  
en achteruitrijcamera.

[ 04 ] De Apple CarPlay® voorbereiding maakt comfortabel 
gebruik van geselecteerde functies van de iPhone® mogelijk 
via de bedieningselementen van de BMW.

[ 07 ] 

De Speed Limit Info inclusief weergave van inhaalver-
boden toont de ter plaatse geldende maximumsnelheid  
alsmede van kracht zijnde inhaalverboden.

[ 08 ] 

De Active Cruise Control met Stop & Go-functie houdt 
de ingestelde snelheid en afstand tot de voorligger aan.

[ 05 ] De achteruitrijcamera toont het gebied achter de  
BMW op het Control Display. Interactieve koerslijnen en  
obstakelmarkeringen ondersteunen de bestuurder bij  
het manoeuvreren.

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

[ 03 ] 

[ 06 ] 
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 UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.
Uw BMW 3 Serie Gran Turismo: uitrustingsmogelijkheden

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

03 

04 08 

06 

07 

01 

02 

05 

Het multifunctionele instrumentenpaneel past de  
weergaven en instrumenten op innovatieve wijze aan het  
geselecteerde rijprogramma aan.

[ 09 ] 

Het BMW navigatiesysteem Professional omvat onder 
meer spraaksturing en 20 GB geheugen.

Harman Kardon Surround Sound System met 600 watt 
digitale versterker, modelspecifieke equalizing en luidsprekers 
met chroomapplicatie.

[ 10 ] 

[ 11 ] 

Opbergmogelijkheden in de portieren voor en achter, 
een open vak onder de middenarmsteun voor en in de mid-
denconsole achter, twee bekerhouders zowel voor als achter 
evenals opbergbakje en dashboardkastje. 

[ 12 ] 

Het doorlaadsysteem met een rugleuning die in de  
verhouding 40:20:40 gedeeld neerklapbaar is, zorgt voor gro-
te flexibiliteit bij het vervoeren van personen en voorwerpen.
Dankzij neerklapbare hoofdsteunen voor de drie zitplaatsen 
achterin heeft de bestuurder beter zicht door de achterruit.

[ 13 ] 

De op afstand bediende ontgrendeling van de achterbank-
leuningen maakt het mogelijk om deze comfortabel te ontgren-
delen en neer te klappen met een toets in de bagageruimte, voor 
een nagenoeg vlakke laadvloer. Een uitgekiend veermechanisme 
laat de leuning langzaam en geruisloos neerklappen. De hoofd-
steunen van de achterbank hoeven daarbij niet gedemonteerd te 
worden, neerklappen is voldoende.

[ 14 ] 

Het systeem Comfort Access biedt toegang tot uw BMW 
zonder dat u de sleutel ter hand hoeft te nemen. Heeft u de sleutel 
bij u, dan is het aanraken van de portiergreep of de toets van de 
bagageklep voldoende. Dankzij Smart Opener en Smart Close is 
bovendien de bagageklep te openen en te sluiten met een korte 
voetbeweging onder de achterbumper.

[ 15 ] 

09 

10 

13 

14 

15 12 11 
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17-inch lichtmetalen BMW wielen in sterspaak styling 
394, 8 J x 17 inch met bandenmaat 225/55 R 17.

Lichtmetalen BMW wielen in V-spaak styling 395,  
8 J x 17 inch, bandenmaat 225/55 R 17.
[ 02 ] 

Lichtmetalen BMW wielen in V-spaak styling 658,  
8 J x 18 inch, bandenmaat 225/50 R 18.
[ 03 ] 

Lichtmetalen BMW wielen in turbine styling 415,  
8 J x 18 inch, bandenmaat 225/50 R 18.

19-inch lichtmetalen BMW wielen in multispaak styling 
674, uitgevoerd in Bicolor Ferricgrau, gepolijst en met bredere 
achterbanden, voor 8 J x 19 inch met bandenmaat 225/45 R 19, 
achter 9 J x 19 inch met bandenmaat 255/40 R 19.

[ 05 ] 

19-inch lichtmetalen BMW wielen in dubbelspaak styling 
673, uitgevoerd in Bicolor Ferricgrau, hoogglans gepolijst, voor 
8 J x 19 inch met bandenmaat 225/45 R 19, achter 9 J × 19 inch 
met bandenmaat 255/40 R 19.

19-inch lichtmetalen BMW wielen in dubbelspaak styling 
466 met bredere achterbanden, uitgevoerd in Bicolor Ferricgrau, 
voor 8 J x 19 inch met bandenmaat 225/45 R 19, achter  
9 J x 19 inch met bandenmaat 255/40 R 19.

[ 07 ] 

19-inch lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 
598 M, uitgevoerd in Bicolor Orbitgrau met bredere achter-
banden, gepolijst, voor 8 J x 19 inch met bandenmaat 225/45 
R 19, achter 9 J x 19 inch met bandenmaat 255/40 R 19.

[ 08 ] 
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 WIELEN EN BANDEN.
Uw BMW 3 Serie Gran Turismo: uitrustingsmogelijkheden

04 

05 07

08

06

03

01

02

[ 01 ] [ 04 ] [ 06 ] 

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

Afsluitbare, aan beide zijden te openen dakbox in 
Schwarz/Titansilber met een inhoud van 520 liter; geschikt 
voor alle BMW dakdraagsystemen.

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

[ 02 ] De hoogwaardige dorpellijsten met verlicht opschrift 
BMW verlichten de instapruimte op subtiele wijze zodra de 
portieren worden geopend.

[ 06 ]

Tas in Schwarz/Grau gemêleerd, met opbergmogelijk-
heden voor diverse voorwerpen. De tas wordt bevestigd aan 
de voorstoel en kan worden opgevouwen voor gebruik buiten 
de BMW.

[ 07 ]

Houder aan de hoofdsteun van de voorstoelen, voor  
het bevestigen van een kledinghanger, opklaptafeltje, universele 
haak, houder voor action camera of de houder voor een  
Apple iPad™ respectievelijk Samsung Galaxy Tab.

[ 04 ] De kledingbeugel is eenvoudig aan de apart verkrijgbare 
basisdrager vast te klikken. Bovendien is de hanger ook buiten 
de BMW te gebruiken, zodat kleding gemakkelijk naar bijvoorbeeld 
kantoor of hotelkamer is mee te nemen.

Hoogwaardige 18-inch lichtmetalen BMW M Perfor-
mance wielen in dubbelspaak styling 405 M, gesmeed en 
uitgevoerd in mat zwart. Complete RDC-zomerwielset met 
runflat banden. Wielmaat 8 J x 18 inch met bandenmaat 
225/50 R 18 95 W. Ook leverbaar als complete winterwielset.

Ook de ontwikkeling van op maat gesneden accessoires hebben wij zelf ter hand genomen. Originele BMW accessoires onderscheiden zich door hun design, innovatie, functionaliteit en kwaliteit. Het aanbod kenmerkt zich 
door zijn diversiteit – voor exterieur, interieur, communicatie & informatie en transport & bagage. Uw BMW dealer of BMW Erkend Service Partner geeft u graag meer informatie over het complete aanbod van originele BMW 
accessoires en heeft een speciale brochure voor u klaarliggen. Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze internetsite www.bmw.nl.

 ORIGINELE BMW ACCESSOIRES.

01

02 07

05

06

03

04

[ 01 ] [ 03 ] [ 05 ] 



4544 | Uw BMW 3 Serie Gran Turismo: kleuren en materialen

 EXTERIEUR.

Metallic C27 Arktikgrau Brillanteffekt

Metallic B65 Jatoba





Metallic B39 Mineralgrau

Metallic 481 Kalaharibeige Metallic A83 Glaciersilber



 

Uni 668 Schwarz Uni 300 Alpinweiß

Metallic A89 Imperialblau Brillanteffekt

Metallic 475 Saphirschwarz

1 De hier getoonde carrosseriekleur is exclusief voor Model M Sport. Naar wens is Model M Sport ook te combineren met andere kleuren.  
 Raadpleeg voor alle mogelijke combinaties uw BMW dealer of de officiële prijslijst van de BMW 3 Serie Gran Turismo.

 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting

Metallic B45 Estoril Blau

[ BMW Configurator ] Alvast een voorproefje? U kunt uw eigen BMW 3 Serie Gran Turismo, met alle actuele motoren, kleuren en uitrustingen, ook samenstellen met de BMW Configurator op www.bmw.nl.

[ Kleurkaarten ] Op deze en volgende pagina’s vindt u de kleuren en materialen voor de BMW 3 Serie Gran Turismo. Laat de combinaties van uw voorkeur op u inwerken of vergelijk de diverse mogelijkheden.   
De kleurkaarten geven u een eerste indruk. De ervaring leert dat kleuren en materialen in druk 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.

MODEL M SPORT1

Metallic A75 Melbourne Rot

Metallic A96 Mineralweiß
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INTERIEUR.

Stof Corner 
CCL1 Anthrazit, 
accent Grau

Stof-leder- 
combinatie Breeze 
CBAT Anthrazit, 
interieurkleur Schwarz

Stof Move  
BDAT Anthrazit

Stof Corner 
CCL2 Anthrazit,  
accent Rot

Stof-leder - 
combinatie Breeze 
CBOP Oyster, onderste 
deel dashboard in Oyster

 Basis 

 Basis 
 Model Sport Line

Leder Dakota 
LCFL Venetobeige,  
accent Oyster dunkel,  
interieurkleur Schwarz

Leder Dakota 
LCFJ Venetobeige, accent 
Oyster dunkel, interieur-
kleur Venetobeige

 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

 Model Sport Line

 Basis 
 Model Sport Line

 Basis 
 Model Sport Line

STOF

STOF-LEDERCOMBINATIE

LEDER

Leder Dakota 
LCOM Oyster, accent  
Oyster dunkel, onderste 
deel dashboard in Oyster

Leder Dakota 
LCDF Venetobeige,  
interieurkleur Venetobeige

Leder Dakota 
LCSW Schwarz,  
interieurkleur Schwarz

 Basis 
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

 Basis 
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

Leder Dakota  
LCRY Cognac,  
accent Braun,  
interieurkleur Schwarz

Leder Dakota 
LCL5 Korallrot,  
accent Schwarz

Leder Dakota  
LCRZ Cognac, accent 
Braun, interieurkleur 
Schwarz/Cognac

 Model Luxury Line

 Model Sport Line
 Model M Sport

 Model Sport Line
 Model M Sport

Leder Dakota  
LCNL Schwarz,  
contraststiksel in Blau

Leder Dakota 
LCL8 Schwarz,  
accent Oyster dunkel

Leder Dakota 
LCL3 Schwarz,  
accent Rot

Leder Dakota  
LCV1 Venetobeige,  
interieurkleur Schwarz

 Basis 
 Model Luxury Line
 Model Sport Line

 Basis 
 Model Luxury Line
 Model Sport Line

Leverbaar voor Leverbaar voor

Leverbaar voor

 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

 Model Sport Line

 Model M Sport

De interieurkleur is afhankelijk van de gekozen bekledingskleur.

 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting

INTERIEURLIJSTEN

4WG Aluminium Hexagon, 
accentlijst Schwarz 
hoogglans

4FW Edelhoutuitvoering 
Nussbaumwurzel,  
accentlijst Perlglanz Chrom

4FT Aluminium Längs-
schliff fein, accentlijst 
Schwarz hoogglans

4WF Aluminium Hexagon, 
accentlijst Estoril Blau matt

4FU Edelhoutuitvoering  
Fineline Anthrazit,  
accentlijst Perlglanz Chrom

4FV Edelhoutuitvoering 
Fineline hell, accentlijst 
Perlglanz Chrom

4LU Schwarz hoogglans, 
accentlijst Perlglanz Chrom

4LV Schwarz hoogglans, 
accentlijst Korallrot matt

4GA Edelhoutuitvoering 
Esche Maser met metaal-
inleg, accentlijst Perlglanz 
Chrom

4CG Satinsilber matt

Leverbaar voor

BMW INDIVIDUAL  
HEMELBEKLEDING

BMW Individual  
hemelbekleding  
775 Anthrazit

Leverbaar voor

BMW Individual  
interieurlijsten  
XE5 edelhoutuitvoering 
Platane Rotbraun dunkel, 
accentlijst Perlglanz Chrom

BMW Individual  
interieurlijsten  
XE7 Pianolack Schwarz, 
accentlijst Perlglanz Chrom

BMW INDIVIDUAL  
INTERIEURLIJSTEN

BMW Individual  
interieurlijsten  
XEX edelhoutuitvoering  
Esche Maser Weiß,  
accentlijst Perlglanz Chrom

Leverbaar voor

4LS Aluminium Längs-
schliff fein, accentlijst 
Perlglanz Chrom

Leverbaar voor

 Basis 

 Basis 
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

 Basis 
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

 Model M Sport

 Model M Sport

 Basis 
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

 Basis 
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

 Basis 
 Model Luxury Line
 Model Sport Line

 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

 Model Sport Line

 Basis 
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

 Basis 
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

 Basis 
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

 Basis 
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

 Basis 
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport
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Gewicht en inhoud
Ledig gewicht1 kg [1675]  [1700]  [1735] 1690 [1715] 1705 [1725] [1790] –
Ledig gewicht1 (xDrive) kg [1750] [1765] [1805] – [1790] [1845] [1855]
Toelaatbaar totaalgewicht kg  [2170]  [2190]  [2230] 2185 [2210] 2200 [2220] [2285] –
Toelaatbaar totaalgewicht (xDrive) kg [2245] [2255] [2295] – [2285] [2340] [2350]
Laadvermogen kg [565] [565] [565] 570 [570] 570 [570] [570] –
Laadvermogen (xDrive) kg [565] [565] [565] – [570] [570] [570]
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd kg [695] [745] [750] 745 [745] 745 [745] [750] –
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd (xDrive) kg [750] [750] [750] – [750] [750] [750]
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale 
hellingshoek van 12 %/ 8 % kg [1500/1600] [1600/1700] [1700/1800] 1600/1700

[1600/1700]
1600/1800

[1600/1800] [1800/1800] –

Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale 
hellingshoek van 12 %/ 8 % (xDrive) kg [1700/1800] [1700/1800] [1800/1800] – [1600/1800] [1800/1800] [1800/1800]

Inhoud bagageruimte, ca. (rugleuningen op-/neergeklapt) l 520 – 1600 520 – 1600 520 – 1600 520 – 1600 520 – 1600 520 – 1600 520 – 1600

Motor 2

Cilinders/kleppen per cilinder 4/4 4/4 6/4 4/4 4/4 6/4 6/4
Cilinderinhoud cm3 1998 1998 2998 1995 1995 2993 2993

Max. vermogen/toerental kW (pk)/ 
1/min

135 (184)/ 
5000

185 (252)/ 
5200

240 (326)/ 
5500

110 (150)/ 
4000

140 (190)/ 
4000

190 (258)/ 
4000

230 (313)/ 
4400

Max. koppel/toerental Nm/1/min 270/ 
1350 – 4600

350/ 
1450 – 4800

450/ 
1380 – 5000

320/ 
1750 – 3000

400/ 
1750 – 2500

560/ 
1500 – 3000

630/ 
1500 – 2500

Krachtoverbrenging

Aandrijfwijze achterwielen/voor- 
en achterwielen

achterwielen/voor- 
en achterwielen

achterwielen/voor- 
en achterwielen achterwielen achterwielen/voor- 

en achterwielen
achterwielen/voor- 

en achterwielen
voor- en achter-

wielen

Standaardtransmissie 8-traps  
Steptronic

8-traps  
Steptronic

8-traps  
Steptronic

6-versnellingsbak 
handgeschakeld

6-versnellingsbak 
handgeschakeld

8-traps  
Steptronic –

Standaardtransmissie (xDrive) 8-traps  
Steptronic

8-traps  
Steptronic

8-traps  
Steptronic – 8-traps  

Steptronic
8-traps  

Steptronic
8-traps  

Steptronic

Rijprestaties2

Topsnelheid km/h [229] [250]4 [250]4 210 [210] 230 [226] [250]4 –
Topsnelheid (xDrive) km/h [224] [250]4 [250]4 – [225] [250]4 [250]4

Acceleratie 0 – 100 km/h s [8,1] [6,1] [5,1] 9,4 [9,3] 7,9 [7,8] [5,7] –
Acceleratie 0 – 100 km/h (xDrive) s [8,4] [6,2] [5,0] – [7,8] [5,4] [4,9]

Verbruik en emissie 2, 3

Verbruik binnen bebouwde kom l/100 km [7,8 – 7,7]  [8,0 – 7,6]  [9,7 – 9,5] 5,8 – 5,6  
[5,4 – 5,3] 6,1 [5,4 ] [6,7 – 6,6] –

Verbruik binnen bebouwde kom (xDrive) l/100 km [8,1 – 8,0] [8,5 – 8,3] [10,6 – 10,4] – [6,1 – 6,0] [7,1] [7,7 – 7,6]

Verbruik buiten bebouwde kom l/100 km [5,4 – 5,3]  [5,6] [6,4 – 6,3] 4,4 – 4,3  
[4,5 – 4,3]

4,6 – 4,5  
[4,8 – 4,6] [5,2 – 5,1] –

Verbruik buiten bebouwde kom (xDrive) l/100 km [6,0 – 5,9] [6,3 – 6,2] [6,6 – 6,5] – [4,9 – 4,8] [5,4 – 5,3] [5,6 – 5,5]

Verbruik gemiddeld l/100 km [6,3 – 6,2] [6,5 – 6,3]  [7,6 – 7,5] 4,9 – 4,8  
[4,8 – 4,7]

5,2 – 5,0  
[5,0 – 4,9] [5,8 – 5,6] –

Verbruik gemiddeld (xDrive) l/100 km [6,8 – 6,7] [7,1 – 7,0] [8,1 – 7,9] – [5,3 – 5,2] [6,0 – 5,9] [6,4 – 6,3]

Emissienorm (typegoedkeuring) [EU6d-temp] [EU6d-temp] [EU6d-temp] EU6c
[EU6d-temp]

EU6c
[EU6d-temp] [EU6c] [EU6c]

CO2-emissie gemiddeld g/km [143 – 141]  [147 – 144]  [173 – 170] 129 – 126 
[128 – 124]

136 – 133  
[131 – 128] [152 – 148] –

CO2-emissie gemiddeld (xDrive) g/km [156 – 152] [161 – 159] [184 – 180] – [141 – 138] [158 – 156] [168 – 165]
Tankinhoud, ca. l 60 60 60 57 57 57 57

97
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1828

2047

Alle afmetingen in de technische tekeningen in millimeter.

1 Fabrieksopgave. De RDW-gewichten liggen 100 kg lager. Ledig gewicht geldt voor modellen in  
 standaarduitvoering. Extra-uitrustingen en accessoires kunnen dit gewicht verhogen, het laadvermogen en,  
 bij invloed op de aerodynamica, de topsnelheid veranderen.  
2 De bij de benzinemotoren vermelde waarden voor vermogen, rijprestaties en verbruik gelden bij gebruik van  
 een brandstofkwaliteit van RON 98. Gegevens over het verbruik 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. 

3 De hier vermelde waarden voor brandstofverbruik 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 en zijn afhankelijk van de gekozen wiel-/bandenmaat  
 (de laagste waarde geldt telkens in combinatie met de standaard geleverde wielen, de hoogste voor optionele  
 wielen). Andere extra-uitrustingen en de persoonlijke rijstijl kunnen deze waarden eveneens beïnvloeden. De  
 waarden zijn reeds op basis van de nieuwe WLTP-testcyclus vastgesteld en voor een betere vergelijkbaarheid  
 omgerekend naar NEDC. Bij het berekenen van belastingen en andere voertuiggerelateerde heffingen die (ook)  
 rekening houden met de CO2-emissie kunnen andere dan de hier vermelde waarden gelden. 
4 Elektronisch begrensd. 

Waarden tussen [ ] gelden voor uitvoeringen met Steptronic transmissie.
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Wielen en banden
Bandenmaat 225/55 R 17 V 225/55 R 17 W 225/55 R 17 W 225/55 R 17 V 225/55 R 17 V 225/55 R 17 W 225/55 R 17 W
Wielmaat 8 J x 17 8 J x 17 8 J x 17 8 J x 17 8 J x 17 8 J x 17 8 J x 17
Materiaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal



 HET BMW SERVICE CONCEPT.
BMW service50 | 51

Met de aankoop van een BMW kunt u altijd rekenen op onze innovatieve service. 
En op talloze voordelen. BMW dealers en BMW Erkend Service Partners zorgen 
over de hele wereld voor vakkundig onderhoud dankzij uitstekend geschoold 
personeel en computergestuurde diagnose- en informatie-apparatuur. Uw BMW 
weet bovendien zelf of hij toe is aan onderhoud – en ook wanneer. Vaste service-
intervallen behoren daarmee tot het verleden. Het intelligente onderhoudssysteem 
Condition Based Service (CBS) analyseert de werkelijke servicebehoefte 
van de auto. Het meet de toestand van belangrijke slijtagedelen en bedrijfsvloei-
stoffen en controleert de tijd- en kilometerstandafhankelijke service-omvang. 

Het Info Display in de cockpit informeert aan de hand van de meetgegevens 
automatisch van tevoren dat een afspraak moet worden gemaakt voor een onder-
houdsbeurt – en welke. Indien uw BMW is voorzien van iDrive, toont het bijbeho-
rende Control Display u altijd nauwkeurig wanneer de volgende service voor welke 
autocomponenten nodig is. En in combinatie met BMW Teleservices worden 
de door CBS verzamelde gegevens automatisch naar uw BMW dealer of BMW 
Erkend Service Partner verstuurd. De Service Adviseur heeft daardoor meer tijd 
voor u. Uw BMW dealer of BMW Erkend Service Partner heeft bijna alle originele 
BMW onderdelen op voorraad. 

BMW Service Inclusive. Met BMW 
Service Inclusive kunt u zich comforta-
bel en ontspannen concentreren op de 
essentiële dingen in het leven – zoals 
plezierig autorijden. Wij nemen alle ser-
vice- en onderhoudskosten op ons ge-
durende een overeengekomen aantal 
jaren of bepaald kilometrage. U hebt de 
keuze uit verschillende onderhoudscon-
tracten. Deze pakketten zijn inclusief de 
benodigde originele BMW onderdelen, 
vloeistoffen en werkplaatstarief.

BMW Mobiele Service. Wij staan 
 altijd voor u klaar, vanzelfsprekend ook 
bij pech onderweg. Telefonisch en zo-
nodig ter plaatse. U kunt rekenen op 
competente technische ondersteuning 
en professionele hulp. Speciaal voor di-
agnose en reparatie van BMW automo-
bielen opgeleide medewerkers staan u 
ten dienste, met BMW Servicemobielen 
ook ter plaatse. En dat 24 uur per dag, 
365 dagen per jaar. In het onverhoopte 
geval van panne kunt u op ons rekenen. 
De telefoonnummers vindt u in de bij 
uw BMW behorende servicepapieren of 
aan de binnenzijde van de bagageklep. 

BMW Teleservices. Uw BMW weet 
via de Condition Based Service-sen-
soren zelf of en wanneer onderhoud 
nodig is. Ruim van tevoren stuurt de 
auto de benodigde informatie via een 
automatische BMW Teleservice Call 
naar uw BMW dealer of BMW Erkend 
Service Partner. Deze neemt direct con-
tact met u op voor een afspraak. Op 
deze wijze wordt tijd bespaard en is uw 
BMW sneller weer op weg. Uw BMW 
dealer of BMW Erkend Service Partner 
heeft bijna alle originele BMW onderde-
len op voorraad. Met BMW Teleservices 
kunnen kleine storingen ook vaak al op 
afstand worden verholpen. Zelf een 
 afspraak maken kan ook: met de hand-
matige BMW Teleservice Call, of via de 
online-afspraakplanner op  
www.bmw.nl/afspraak.

BMW Service Card. Aan de BMW 
Service Card, die iedere koper van een 
nieuwe BMW kosteloos krijgt aange-
boden door de BMW dealer, is een 
dienstverlening verbonden die recht 
geeft op onder andere BMW Mobile 
Care en BMW Privileges. BMW Mobile 
Care is een veelomvattend pakket 
 mobiliteitsservices. Daarmee kunt u de 
eerste 5 jaar na de datum van eerste 
toelating van uw BMW rekenen op uit-
gebreide pechhulp. Deze wordt geor-
ganiseerd door de BMW Group Service 
Centrale. Met BMW Extended Mobile 
Care kunt u zich daarna opnieuw, voor 
telkens 12 maanden, verzekeren van 
deze mobiliteitsservices, inclusief BMW 
Privileges. Tot uw BMW de leeftijd van 
10 jaar bereikt.

BMW Financial Services. Als lease- 
en financieringsmaatschappij van het 
huis biedt BMW Financial Services u 
aantrekkelijke mogelijkheden op het 
 gebied van leasing, financiering en ver-
zekering. Hiermee kunt u de financiële 
aspecten van het rijplezier optimaal op 
uw persoonlijke wensen afstemmen. En 
door de exclusieve samenwerking met 
de BMW dealerorganisatie kan BMW 
Financial Services u niet alleen interes-
sante tarieven bieden, maar vooral ook 
gunstige voorwaarden. Meer informatie 
vindt u op  
www.bmwfinancialservices.nl.

BMW Configurator. Op onze internet-
site www.bmw.nl vindt u een overzicht 
van alle actuele BMW modellen. Hier 
kunt u uw eigen BMW tot in detail 
configureren, een vrijblijvende offerte 
of een proefrit aanvragen, en de actu-
ele brochure en prijslijst downloaden. 
Ook vindt u hier snel de dichtstbijzijn-
de BMW dealer. Maak uw sitebezoek 
extra gemakkelijk door u te registre-
ren. U kunt dan de configuratie van de 
BMW van uw dromen eenvoudig op-
slaan. Kortom, in de Configurator vindt 
u alles wat nodig is om een nieuwe 
BMW geheel naar uw zin te maken.

BMW Driving Experience. Om de 
bijzondere rijeigenschappen, veilig-
heids- en assistentiesystemen van 
BMW  optimaal in de praktijk te erva-
ren, heeft BMW Group Nederland sa-
men met Slotemakers Anti-Slipschool 
het BMW Driving Experience Center 
opgezet. De instructeurs zijn door 
BMW M opgeleid. De BMW Safety 
Training maakt u vertrouwd met de 
techniek. De BMW Driving Experience 
biedt u de maximale rijbeleving bij ho-
gere snelheden. En voor een verdere 
vermindering van het brandstofver-
bruik via uw rijstijl is er de Eco Pro 
Training. Meer informatie vindt u op  
www.bmwdrivingexperience.nl. 

BMW Privileges. Dit fascinerende 
programma is een vast onderdeel 
van de BMW Service Card. Het omvat 
 gratis ontvangst van BMW Magazine 
en BMW Privileges nieuwsbrieven. 
In laatstgenoemde staan speciale 
 aanbiedingen uit de BMW Lifestyle 
col lectie en van premium merken, 
evenals arrangementen voor BMW 
rijtrainingen,  fabrieksbezoek, DTM en 
nog veel meer. U hebt BMW Privileges 
5 jaar lang na aflevering van uw nieu-
we BMW, 2 tot 5 jaar na aflevering van 
uw BMW Premium Selection en altijd 
bij BMW Extended Mobile Care.

BMW Welt. Dit is het unieke centrum 
in München waarin u het merk BMW 
met alle zintuigen kunt beleven. De we-
reld van BMW verbindt op succesvolle 
wijze techniek, design en innovatie met 
lifestyle, dynamiek en cultuur. Ook het 
gastronomische aanbod met restaurants,

bistro en coffeebar is veelzijdig, evenals 
de shops. Het architectonisch onmis-
kenbare en futuristische bouwwerk is 
op het dak voorzien van een 800 kW 
krachtig zonnepaneel. Raadpleeg voor 
meer informatie uw BMW dealer of 
www.bmw-welt.com/en.

Informatie, vragen en suggesties. 
Hebt u nog vragen? Raadpleeg voor 
meer informatie over alle vormen van 
onze omvangrijke services uw BMW 
dealer of onze internetsite www.bmw.nl. 
Voor vragen en suggesties van alge-
mene aard over BMW of de BMW

dealerorganisatie staat de BMW Klanten 
Informatie Service tot uw beschikking 
op werkdagen van 08.00 tot 22.00 uur 
en op zaterdag en zondag van 10.00 
tot 22.00 uur, via het gratis nummer 
0800 099 22 34, per fax 070 41 33 284 
of schriftelijk: Antwoordnummer 10169, 
2280 VB Rijswijk.

DUURZAAMHEID  
EN RECYCLING  
VOLGENS
BMW GROUP.

BMW Group is in 2017 wederom opgenomen in de 
Dow Jones Sustainability Index World en Europe, en  
geldt daarmee als een van de meest duurzame onder-
nemingen binnen de auto-industrie. Waar wij bijzonder 
trots op zijn: als enige onderneming in de auto-industrie  
is BMW Group sinds het bestaan van de Index zonder 
onderbreking opgenomen in de lijst. Bovendien werd  
BMW Group ook in de CDP-rating opnieuw voor haar 
inspanningen beloond: met de hoogste onderscheiding  
A voor wat betreft transparantie en maatregelen voor 
klimaatbescherming onderstrepen we opnieuw onze  
competentie als duurzaam ondernemend autoconcern.  
BMW Group behaalde daarmee voor de achtste keer  
op rij de hoogste onderscheiding A. Dat sterkt ons in ons  
streven om klimaatbescherming als centraal thema  
in onze duurzaamheidsstrategie te verwerken. Van de 
ontwikkeling van efficiënte voertuigconcepten en  
milieuvriendelijkeproductieprocessen tot recycling: het 
maakt allemaal deel uit van onze ontwikkelingsfilosofie.  
Door BMW EfficientDynamics en elektrische modellen 
hebben wij de CO2-uitstoot van ons modelprogramma  
in Europa tussen 1995 envandaag met 42 % gereduceerd.  
Daarnaast hebben wij het water- en energieverbruik  
bij de productie tussen 2006 en 2017 met respectievelijk  
31,9 % en 36,5 % gereduceerd, en willen we dit in 
2020 gereduceerd hebben tot 45 %. Voor de andere 
doelstellingen (VOC, afvalwater en afval) hadden we  
dit streefcijfer al in 2014 bereikt, maar we willen het in de  
toekomst nog beter doen. In onze motorenfabriek Steyr  
produceren wij al sinds 2007 afvalwatervrij. Natuurlijk 
kunnen al onze voertuigen aan het einde van hun  
levensduur probleemloos worden gerecycled of verwerkt.  
Iedere BMW wordt zodanig gebouwd dat deze zich  
na zijn autoleven probleemloos en economisch laat 
hergebruiken. Met deze en andere maatregelen willen  
wij de toekomst van de automobiel op verantwoorde en  
duurzame wijze vormgeven.
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BMW maakt 
rijden geweldig

Deze brochure behandelt de Nederlandse versies. De afgebeelde uitvoeringen bevatten deels 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 over de door hem aangeboden uitvoeringsconfiguraties en de  
aanpassings- en uitbreidingsmogelijkheden daarvan. Wijzigingen in constructie en/of uitrusting  
en/of mogelijkheden, alsmede drukfouten, voorbehouden. Stand: september 2018.

© BMW AG, München/Duitsland. Nadruk, geheel of gedeeltelijk, uitsluitend met schriftelijke  
toestemming van BMW AG, München.


