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ONTDEK DE BMW 5 SERIE TOURING.

MEER OVER DE BMW 5 SERIE TOURING.

Voor meer informatie over de BMW 5 Serie 
Touring 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. Daarnaast is er de nieuwe BMW Brochures 
app. Download de app op uw smartphone of 
tablet en ontdek de BMW 5 Serie Touring in al  
zijn facetten.
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PRESTATIEGERICHT.
ATLEET IN MAATKOSTUUM. 



UITMUNTENDE PRESTATIES DANKZIJ BMW TWIN POWER TURBO MOTOREN || 
MAXIMALE EFFICIËNTIE DANKZIJ BMW EFFICIENT DYNAMICS TECHNOLOGIEËN 
|| INDRUKWEKKENDE RIJDYNAMIEK DANKZIJ EFFICIËNTE LICHTGEWICHT 
CONSTRUCTIE || MEER VEILIGHEID DANKZIJ ADAPTIEVE LED-KOPLAMPEN*

BEHEERST DE WEG.  
TEMT BOCHTEN. 

* Uitrusting als optie leverbaar.



SPORTIEF-ELEGANTE AMBIANCE IN HET INTERIEUR || DYNAMISCHE 
VORMTAAL || HOOGWAARDIGE MATERIALEN || ROYAAL RUIMTEAANBOD  
EN VEEL COMFORT OOK OP LANGE RITTEN

HIER VOELT  
U ZICH METEEN THUIS.



KARAKTERISTIEKE VORMGEVING VAN DE ACHTERZIJDE || HORIZONTAAL 
LIJNENSPEL BENADRUKT DE BREDE STAND OP DE WEG || BMW TYPERENDE, 
L-VORMIGE ACHTERLICHTEN MET NIEUW, SLANK VERLICHTINGSDESIGN || 
UITLAATEINDPIJP AAN WEERSZIJDEN 

ELKE LIJN  
DE IDEALE LIJN.



* Uitrusting als optie leverbaar.

NIEUWE INTUÏTIEVE BEDIENINGSTECHNOLOGIEËN: DE SLIMME BMW 
GESTURE CONTROL* || HET INNOVATIEVE TOUCH CONTROL DISPLAY* || 
DE PRAKTISCHE INTELLIGENT VOICE CONTROL*

KLEIN GEBAAR,  
GROOT GEMAK.



VANUIT DE BAGAGERUIMTE NEERKLAPBARE ACHTERBANKLEUNINGEN || IN 
DE VERHOUDING 40:20:40 DEELBARE ACHTERBANKLEUNING || OPTIMALE 
OPBERGMOGELIJKHEDEN || AUTOMATISCH SLUITENDE EN OPENENDE  
BAGAGEKLEP || SEPARAAT OPENENDE ACHTERRUIT

GRENZELOOS  
FLEXIBEL.



ZO SPORTIEF KAN VEELZIJDIGHEID ZIJN. DE BMW 5 SERIE TOURING BIEDT 
NAAST INTELLIGENTE BMW TECHNOLOGIEËN EN INNOVATIEVE BEDIENINGS-
CONCEPTEN VOORAL OOK EEN UNIEK DYNAMISCH RIJGEDRAG: VERHEUG  
U OP ONOVERTROFFEN WENDBAARHEID EN BUITENGEWONE RIJPRECISIE. 
DIT ALLES, GECOMBINEERD MET EEN ROYAAL RUIMTEAANBOD, AANGENAAM 
COMFORT OOK OP LANGE RITTEN EN VEELZIJDIGE FUNCTIONALITEIT, HEEFT 
ALS RESULTAAT: ONGEËVENAARD RIJPLEZIER.

PRESTATIEGERICHT –  
VOOR ULTIEM 
RIJPLEZIER.



De Intelligent Start Stop functie2 
verhoogt het rijcomfort dankzij de 
koppeling van navigatie-, camera- en 
radargegevens. De motor wordt alleen 
uitgeschakeld als een langere stilstand-
tijd te verwachten is en daarmee het 
energieverbruik voor het starten van de 
motor lager is dan de energie die wordt 
bespaard door de motor uit te schakelen.

INTELLIGENT  
START STOP FUNCTIE.

Door gerichte aerodynamische 
maatregelen optimaliseert BMW de 
luchtweerstandscoëfficiënt en de 
efficiëntie van de BMW, evenals de 
akoestiek in het interieur. Bovendien 
wordt het brandstofverbruik verlaagd. 
Details zoals de Active Air Stream 
nierengrille, de Air Curtains en Air 
Breathers bij de voorste wielkuipen, 
alsmede aerodynamisch gevormde 
wielen vormen gerichte maatregelen 
voor het verder verlagen van  
de luchtweerstand.

AERODYNAMICA.

BMW EfficientLightweight staat voor 
een intelligente lichtgewicht construc-
tie die in belangrijke mate bijdraagt aan 
hoge rijdynamiek en meer efficiency, 
en aan de stabiliteit van de auto. Een 
laag gewicht is de basis voor maximale 
rijdynamiek en een voorbeeldige 
efficiency. Voor veel onderdelen 
worden in gewicht geoptimaliseerde 
materialen zoals hoogvast staal, 
aluminium of magnesium toegepast.

LICHTGEWICHT  
CONSTRUCTIE.

DE BMW 5 SERIE TOURING: EFFICIËNT EN DYNAMISCH.

MEER KRACHT,  
MINDER DORST.
Meer vermogen uit 3 tot 12 cilinders. 
Weinig verbruik, veel beleving. De 
BMW TwinPower Turbo motoren 
bieden maximale dynamiek bij uitmun-
tende efficiency dankzij de nieuwste 
injectiesystemen, variabele vermogens-
regeling en doordachte turbotechnologie. 
Ongeacht of het een dieselmotor of 
benzinemotor betreft, ongeacht het 
aantal cilinders, de krachtbronnen van 
het BMW EfficientDynamics motoren-
gamma 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.

MEER RIJPLEZIER,  
MINDER EMISSIE.
BMW EfficientDynamics omvat 
niet alleen de aandrijving, maar ook 
het autoconcept als geheel en intelli-
gent 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 motorefficiency-
maatregelen, de toepassing van een 
lichtgewicht constructie, alsmede 
elektrische en hybride modellen is 
BMW erin geslaagd om de CO2-emis-
sie van het modelprogramma  
significant te reduceren.

MINDER GEWICHT,  
MEER DYNAMIEK.
BMW EfficientLightweight  
staat voor minder gewicht dankzij een 
intelligente lichtgewicht constructie. 
Deze is doordacht tot in het kleinste 
detail:  zo is de keuze van het materiaal  
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 EfficientLight-
weight ernaar, zoveel mogelijk gewicht 
te besparen. Dat zorgt voor nog 
dynamischer rijeigenschappen, bij nog 
meer stabiliteit, veiligheid en comfort.

www.bmw.nl/efficientdynamics

BMW EFFICIENTDYNAMICS. 
MINDER EMISSIE . MEER VERMOGEN.

1 Elektronisch begrensd.
2 Uitsluitend leverbaar in combinatie met andere extra-uitrustingen. 
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BMW 540i xDrive
 ‒ BMW TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn benzinemotor met een  

 vermogen van 250 kW (340 pk) en een koppel van 450 Nm
 ‒ Acceleratie 0 – 100 km/h: 5,1 s; topsnelheid: 250 km/h1

 ‒ Brandstofverbruik gemiddeld: 7,9 – 7,8 l/100 km
 ‒ CO2-emissie gemiddeld: 180 – 178 g/km

BMW 530i / 530i 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: 6,4 s / 6,3 s xDrive; topsnelheid:  

 250 km/h1 / 250 km/h1 xDrive
 ‒ Brandstofverbruik gemiddeld: 6,2 – 6,1 l/100 km /  

 6,9 – 6,7 l/100 km xDrive
 ‒ CO2-emissie gemiddeld: 141 – 139 g/km /  

 156 – 153 g/km xDrive 
 
BMW 520i
 ‒ 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: 8,2 s; topsnelheid: 225 km/h
 ‒ Brandstofverbruik gemiddeld: 6,2 – 6,1 l/100 km
 ‒ CO2-emissie gemiddeld: 140 – 138 g/km 

 
BMW M550d xDrive
 ‒ BMW TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn dieselmotor met een  

 vermogen van 294 kW (400 pk) en een koppel van 760 Nm 
 ‒ Acceleratie 0 – 100 km/h: 4,6 s; topsnelheid: 250 km/h1

 ‒ Brandstofverbruik gemiddeld: 6,6 – 6,5 l/100 km xDrive
 ‒ CO2-emissie gemiddeld: 174 – 172 g/km xDrive

BMW 540d xDrive
 ‒ BMW TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn dieselmotor met een  

 vermogen van 235 kW (320 pk) en een koppel van 680 Nm
 ‒ Acceleratie 0 – 100 km/h: 4,9 s; topsnelheid: 250 km/h1

 ‒ Brandstofverbruik gemiddeld: 6,0 – 5,9 l/100 km
 ‒ CO2-emissie gemiddeld: 159 – 156 g/km 

BMW 530d / 530d xDrive
 ‒ BMW TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn dieselmotor met een  

 vermogen van 195 kW (265 pk) en een koppel van 620 Nm 
 ‒ Acceleratie 0 – 100 km/h: 5,8 s / 5,6 s xDrive;  

 topsnelheid: 250 km/h1 / 250 km/h1 xDrive
 ‒ Brandstofverbruik gemiddeld: 5,5 – 5,3 l/100 km /  

 5,9 – 5,8 l/100 km xDrive
 ‒ CO2-emissie gemiddeld: 144 – 140 g/km /  

 156 – 153 g/km xDrive

BMW 525d
 ‒ BMW TwinPower Turbo 4-cilinder dieselmotor met een  

 vermogen van 170 kW (231 pk) en een koppel van 500 Nm
 ‒ Acceleratie 0 – 100 km/h: 6,8 s; topsnelheid: 245 km/h
 ‒ Brandstofverbruik gemiddeld: 5,2 – 5,1 l/100 km
 ‒ CO2-emissie gemiddeld: 138 – 134 g/km

BMW 520d / 520d 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: 7,6 s / 7,6 s xDrive;  

 topsnelheid: 225 km/h / 222 km/h xDrive
 ‒ Brandstofverbruik gemiddeld: 4,8 – 4,7 l/100 km /  

 5,1 – 5,0 l/100 km xDrive
 ‒ CO2-emissie gemiddeld: 125 – 123 g/km /  

 133 – 131 g/km xDrive 
 
BMW 518d
 ‒ BMW TwinPower Turbo 4-cilinder dieselmotor met een  

 vermogen van 110 kW (150 pk) en een koppel van 350 Nm
 ‒ Acceleratie 0 – 100 km/h: 9,3 s; topsnelheid: 212 km/h
 ‒ Brandstofverbruik gemiddeld: 4,8 – 4,7 l/100 km
 ‒ CO2-emissie gemiddeld: 126 – 123 g/km

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.
Meer informatie over brandstofverbruik en CO2-emissie vindt u in de technische gegevens achterin deze brochure en in de officiële prijslijst van de BMW 5 Serie Touring. 



BMW Personal CoPilot.
By your side, when you decide.

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 bestuurdersassis-
tentiesystemen 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.

Met de functie Remote Parking1, 4 heeft  
u de mogelijkheid om eerst comfortabel uit 
te stappen en daarna uw BMW voorwaarts 
te laten inparkeren in een smalle parkeerplek 
of garage. Ook kunt u de BMW via deze 
functie achterwaarts laten uitparkeren.  
U activeert de op afstand bediende 
parkeerfunctie buiten uw BMW  
met behulp van de BMW Display Key.

De uitrusting Driving Assistant Plus1, 4 biedt 
meer comfort en veiligheid in eentonige of 
onoverzichtelijke verkeerssituaties zoals 
files, langzaam rijdend verkeer of lange 
ritten in de stad, op provinciale wegen of 
snelwegen, en bij kruisingen of wisselen 
van rijstrook.

De Active Cruise Control met Stop & 
Go-functie1, inclusief Speed Limit Info met 
weergave van inhaalverboden5 alsmede 
Collision Warning met remfunctie, reageert 
op stilstaande voertuigen, houdt zelfstandig 
een door u gekozen afstand tot de 
voorligger, regelt automatisch de snelheid 
tot aan stilstand en accelereert ook weer 
automatisch zodra het verkeer  
dit toelaat.

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 
veranderen maar ook hoe BMW rijden dan 
nog steeds geweldig maakt. 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.

REMOTE PARKING.

DRIVING ASSISTANT PLUS.

Meer weten over BMW ConnectedDrive en BMW Personal CoPilot? Vraag uw BMW dealer om een demonstratie. Ook vindt u meer informatie over BMW ConnectedDrive en  
BMW Personal CoPilot op onze website www.bmw.nl/connecteddrive en kunt u contact opnemen met BMW Klanten Informatie Service, op werkdagen van 8:00 tot 22:00 uur en  
op zaterdag en zondag van 10:00 tot 22:00 uur op telefoonnummer 0800-0992234 (gratis). 

DE BMW 5 SERIE TOURING:  
ASSISTEERT NAAR WENS.

ACTIVE CRUISE  CONTROL  
MET STOP & GO-FUNCTIE.
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Uw intelligente netwerk onderweg.

1 Uitrusting als optie leverbaar. 
2 Voorwaarde voor gebruik is de uitrusting ConnectedDrive Services (standaard voor Nederland).
3 Voorwaarde voor gebruik van Remote 3D View is de uitrusting Parking Assistant Plus. 

4 Uitsluitend leverbaar in combinatie met andere extra-uitrustingen. 
5 Uitsluitend leverbaar in combinatie met een BMW navigatiesysteem. 

Maak verbinding met uw BMW. De  
BMW Connected1, 2 App is uw digitale 
mobiliteitsassistent die zich voor en tijdens 
de rit bekommert om uw behoeften. Met 
smartphone of compatible smartwatch 
heeft u toegang tot uw BMW, stuurt  
u bestemmingen naar het navigatiesysteem, 
of laat u zich herinneren aan afspraken, om 
stipt op tijd te zijn.

Met Remote 3D View1, 3 kunt u via uw 
smartphone op afstand de omgeving van 
uw geparkeerde BMW bekijken. De functie  
is oproepbaar via de BMW Connected App 
(voor iOS). Hiermee is het ook mogelijk  
om de 3D-opnames op de smartphone  
op te slaan.

Heb ik mijn auto afgesloten, en waar sta  
ik ook al weer precies geparkeerd? Met 
Remote Services2 heeft u via de  
BMW Connected App op afstand direct 
toegang tot uw BMW. Middels uw 
smartphone bedient u lichtsignalen, regelt  
u de interieurtemperatuur of vergrendelt  
u uw BMW, waar u ook bent.

MEER DAN 20 JAAR 
VERBONDEN.
Altijd op weg naar de toekomst: al in de 
jaren negentig van de vorige eeuw begon 
BMW met verbonden mobiliteit. In 2004 
volgde met de vast in de BMW geïntegreerde 
SIM-kaart een volgende mijlpaal op weg 
naar de digitale toekomst. De eerste 
online-diensten en Google Services 
volgden, evenals innovatieve weergavesys-
temen zoals het BMW Head-Up Display. 
Daarbij staan steeds de wensen van de BMW 
rijder centraal: als eerste premium autofabri-
kant maakt BMW het mogelijk om diensten 
heel flexibel zowel in de auto als op de 
computer thuis via de BMW ConnectedDrive 
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 daadwer-
kelijk 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.

BMW CONNECTED.

REMOTE 3D VIEW.

REMOTE SERVICES.

DE BMW 5 SERIE TOURING:  
VERBONDEN MET DE HELE WERELD.



ONDERSTEL EN VEILIGHEID.

De 8-traps Steptronic Sport transmissie1, 2, 4 maakt bijzonder 
sportief schakelen mogelijk. Zowel automatisch als handmatig met  
de schakel-paddles aan het stuur of de transmissiehendel ‒ voor 
comfortabel voortglijden of een zeer dynamische rijstijl. In rijpro-
gramma SPORT en met de transmissiehendel in de linker positie 
M/S is het schakelverloop afgestemd op maximale performance.

Het adaptieve onderstel1 maakt het mogelijk om de karakteristiek 
van de schokdempers aan te passen aan de actuele rijsituatie, en zo  
het afrolcomfort van uw BMW te vergroten of juist de rijdynamiek  
te laten toenemen. Behalve de standaardinstelling COMFORT voor 
een hoge mate van rijcomfort is er het programma SPORT voor een 
sportieve dempingskarakteristiek van het systeem.

De intelligente BMW xDrive vierwielaandrijving verdeelt  
de aandrijfkracht traploos en variabel optimaal over voor- en achter-
wielen – 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.

Adaptive Drive1, 5 combineert de actieve overhelstabilisatie Dynamic 
Drive en het adaptieve onderstel voor een op de situatie afgestemde 
regeling van stabilisatoren en schokdempers. Dat zorgt voor uitste-
kend rijcomfort met nauwelijks waarneembare overhelneigingen, en 
maakt bovendien hogere snelheden in bochten en kortere remwe-
gen mogelijk.

Het M sportonderstel1, 4 wordt gekenmerkt door een onderstel-
verlaging van circa tien millimeter. Daarnaast zijn straffer afgestelde 
dempers en stijvere stabilisatoren toegepast. Dit alles resulteert in 
nog betere tractie en minder rolbewegingen van de carrosserie, wat 
een extra sportieve rijstijl mogelijk maakt.

 Active Protection is de preventieve inzittendenbescherming 
van BMW ConnectedDrive. Dit systeem waarschuwt bij vermoeid-
heid, terwijl in kritieke rijsituaties de veiligheidsgordels voorin 
worden voorgespannen, de voorpassagiersstoel (indien elektrisch 
verstelbaar) rechtop wordt gezet en de zijruiten en het eventueel 
aanwezige schuifdak worden gesloten. Na een ongeval wordt de 
BMW automatisch tot stilstand afgeremd.

 De adaptieve LED-koplampen met bochtverlichting, variabele 
lichtverdeling en BMW Selective Beam (antiverblindings-groot-
lichtassistent) zorgen voor optimale verlichting van de weg, met 
name in bochten en bij uitritten. 

 De Emergency Call – een in iedere BMW standaard aanwezige 
functie – brengt zo nodig automatisch een verbinding met de 
dichtstbijzijnde hulpcentrale tot stand via het BMW Callcenter – 
zonder gebruik van uw eigen mobiele telefoon. Behalve de 
actuele locatie van de auto worden ook gegevens over de ernst 
van het ongeval doorgegeven. De Emergency Call kan ook 
handmatig worden geactiveerd, bijvoorbeeld om andere  
verkeersdeelnemers te helpen.

 De extreem torsiestijve, maar tegelijk lichte constructie van de 
carrosserie vormt de basis voor maximale rijdynamiek, stuurpre-
cisie en wendbaarheid. Bovendien biedt de carrosserie optimale 
bescherming rondom voor de inzittenden.

 De Integral Active Steering4 combineert een variabele  
stuuroverbrenging op de voorwielen met meesturende achterwielen. 
Doordat de achterwielen bij lagere snelheden tegengesteld sturen 
aan de voorwielen biedt dit systeem extra wendbaarheid en dyna-
miek. Vanaf circa 60 km/h sturen de achterwielen in dezelfde richting 
als de voorwielen, om de stabiliteit en het comfort te verhogen.

 De Lane Control Assistant3 met actieve bescherming 
tegen zijdelingse aanrijdingen helpt de bestuurder bij snelheden 
tussen 70 km/h en 210 km/h door comfortabele corrigerende 
stuuringrepen zijn rijstrook aan te houden en potentiële zijdelingse 
aanrijdingen actief te vermijden.

 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting
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1 Uitrusting als optie leverbaar.
2 Niet leverbaar voor BMW 520i, 518d, 520d, 520d xDrive.

3 Deze functie maakt deel uit van de uitrustingen BMW Personal CoPilot Pack en  
 Driving Assistant Plus.
4 Standaard voor BMW M550d xDrive.
5 Uitsluitend leverbaar voor BMW 540i xDrive, 530d, 530d xDrive, 540d xDrive. 



BMW 5 SERIE TOURING.

 Ergonomische cockpit met overzichtelijk geplaatste bedieningselementen  
en hoogwaardige materialen. Voor Nederland is het afgebeelde stuur  
niet leverbaar, de BMW 5 Serie Touring wordt hier standaard geleverd  
met multifunctioneel sportstuur.

 Royaal interieur, hier afgebeeld met bekleding in leder Dakota Canberra- 
beige en interieurlijsten in edelhoutuitvoering Fineline Ridge met  
accentlijst in Perlglanz Chrom. 

De BMW 5 Serie Touring heeft standaard al vele praktische en comfortabele uitrustingen aan boord. Op deze pagina ziet u een selectie.  
Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.

 Lichtmetalen BMW wielen in 
V-spaak styling 618, uitgevoerd 
in Reflexsilber, 7,5 J x 17 inch met 
bandenmaat 225/55 R 17.

 Op de direct op het dak  
aansluitende dakrailings in mat 
zwart is het als accessoire  
leverbare multifunctionele BMW 
dakdraagsysteem voor grote  
bagagestukken eenvoudig  
te bevestigen.


















De BMW 5 Serie Touring is standaard uitgerust met onder meer:

17-inch lichtmetalen BMW wielen in V-spaak styling 618
LED-koplampen en LED-mistlampen
met leder bekleed multifunctioneel sportstuur
automatische airconditioning met 2-zoneregeling en uitgebreide  
functie-omvang
BMW radio Professional
BMW navigatiesysteem Business met 8,8-inch LCD-kleurenscherm
Emergency Call (geavanceerde noodoproep-functie)
Basis Bluetooth telefoonvoorbereiding en USB-aansluiting
Park Distance Control voor en achter
Driving Experience Control
BMW Display Key
ConnectedDrive Services inclusief BMW Online
Remote Services
deels elektrische stoelverstelling voor bestuurder en voorpassagier
automatische bagageklepbediening

Uitrustingsmogelijkheden 24 | 25

1 Het hier afgebeelde M sportremsysteem is uitsluitend beschikbaar in combinatie met het M Sportpakket.
2 De kleur is afhankelijk van de gekozen bekledingskleur. 

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

 De elegante dakrailings in  
Silber matt vormen een solide 
basis voor de eenvoudige  
bevestiging van het multifunctio-
nele BMW dakdraagsysteem, 
voor het vervoeren van grote 
bagagestukken.

 Lichtmetalen BMW wielen in 
W-spaak styling 632, 8 J x 18 inch, 
bandenmaat 245/45 R 18.1

LUXURY LINE.

 De comfortstoelen met  
bekleding in Exklusivleder  
Nappa Elfenbeinweiß met  
contrasterende bies versterken 
de luxe uitstraling van het interieur 
en kunnen ergonomisch optimaal 
worden ingesteld.

 Lichtmetalen BMW wielen in 
multispaak styling 633,  
8 J x 19 inch, bandenmaat 
245/4  R 19.1

De interieuruitrusting van de Luxury Line: 

dorpellijsten in aluminium, verlicht en met opschrift Luxury Line
bekleding in leder Dakota met exclusieve stiknaad en bies in contrastkleur 
(vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
autosleutel met toetsen en applicatie in hoogglans chroom
dashboard in Sensatec Schwarz2 of Sensatec Dark Coffee2

interieurlijsten in edelhoutuitvoering Fineline Ridge met accentlijst in 
Perlglanz Chrom (vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
ambianceverlichting, in zes kleuren varieerbaar
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De exterieuruitrusting van de Luxury Line:

specifieke BMW nierengrille met verticale spijlen in hoogglans chroom, 
tussenspijlen in hoogglans chroom en omlijsting in hoogglans chroom
voorbumper met specifieke designelementen in hoogglans chroom
18-inch lichtmetalen BMW wielen in W-spaak styling 632,  
uitgevoerd in Reflexsilber 
19-inch lichtmetalen BMW wielen in multispaak styling 633,  
uitgevoerd in Reflexsilber (vraag uw BMW dealer naar de  
andere mogelijkheden)
Air Breather in hoogglans chroom
zijruitomlijsting en raamschachtafdekking in hoogglans chroom, 
raamgeleider achterportieren, afdekking B- en C-stijlen, alsmede details 
van de buitenspiegels in hoogglans zwart
dakrailings in Aluminium Silber of in hoogglans zwart
achterbumper met specifiek horizontaal designelement  
in hoogglans chroom
sierstuk uitlaateindpijpen in hoogglans chroom





























 Het interieur ademt een sportieve 
dynamiek die typerend is voor de 
BMW 5 Serie Touring. De in zes  
kleuren varieerbare ambiancever-
lichting en de naar wens leverbare  
interieurlijsten in Aluminium  
Feinschliff met accentlijst in  
Perlglanz Chrom versterken  
deze uitstraling nog eens.

 Het met leder beklede multifunc-
tionele sportstuur met kleinere  
diameter en extra profilering voor  
de duimen ligt bijzonder prettig in 
de handen.

SPORT LINE.

1 Het hier afgebeelde M sportremsysteem is uitsluitend beschikbaar in combinatie met het M Sportpakket. 
2 De kleur is afhankelijk van de gekozen bekledingskleur. 

De interieuruitrusting van de Sport Line:  

dorpellijsten in aluminium, verlicht en met opschrift Sport Line 
sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier 
bekleding in stof-ledercombinatie Plectoid 
bekleding in leder Dakota met exclusieve stiknaad en bies in 
contrastkleur of bekleding in Exklusivleder Nappa (vraag uw  
BMW dealer naar de andere mogelijkheden) 
autosleutel met toetsen en applicatie hoogglans chroom 
dashboard in Sensatec Schwarz2 of Sensatec Dark Coffee2 
interieurlijsten in Schwarz hoogglans met accentlijst in Perlglanz 
Chrom (vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden) 
ambianceverlichting, in zes kleuren varieerbaar
















De exterieuruitrusting van de Sport Line:  

specifieke BMW nierengrille met verticale spijlen in hoogglans zwart, 
tussenspijlen in hoogglans zwart en omlijsting in hoogglans chroom 
voorbumper met specifieke designelementen in hoogglans zwart 
18-inch lichtmetalen BMW wielen in W-spaak styling 634, uitgevoerd 
in Bicolor Orbitgrau 
19-inch lichtmetalen BMW wielen in multispaak styling 635, uitgevoerd in 
Bicolor Ferricgrau (vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden) 
Air Breather in hoogglans zwart 
zijruitomlijsting, raamschachtafdekking, raamgeleider achterportieren, 
afdekking B- en C-stijlen, alsmede details van de buitenspiegels in 
hoogglans zwart 
dakrailings in hoogglans zwart of Aluminium Silber 
achterbumper met specifiek horizontaal designelement  
in hoogglans zwart 
sierstuk uitlaateindpijpen in zwart chroom 

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

 Het interieur met sportstoelen en 
bekleding in optioneel leder Dakota 
Schwarz met exclusieve stiknaad en 
bies in contrastkleur zet de eigen-
tijdse dynamiek van het exterieur 
voort aan de binnenzijde van de 
BMW 5 Serie Touring.

 De BMW Individual Exterior 
Line met zijruitomlijsting en 
raamschachtafdekking in alumi-
nium zijdeglans.

 Lichtmetalen BMW wielen  
in dubbelspaak styling 634,  
uitgevoerd in Bicolor Orbitgrau, 
hoogglans gepolijst, 8 J x 18 inch, 
bandenmaat 245/45 R 18.1

 Lichtmetalen BMW wielen in 
V-spaak styling 635, uitgevoerd 
in Bicolor Ferricgrau, hoogglans 
gepolijst, met bredere achter-
banden en noodloopeigen-
schappen, voor 8 J x 19 inch met 
bandenmaat 245/4  R 19, achter 
9 J x 19 inch met bandenmaat 
275/35 R 19.1

 Het sierelement van de  
Air Breather is uitgevoerd in  
Schwarz hoogglans.
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De exterieuruitrusting van het M Sportpakket: 

M Aerodynamicapakket met specifieke voorbumper, dorpelverbreders  
en achterbumper met diffusorinzet in Dark Shadow metallic
specifieke BMW nierengrille met verticale spijlen in hoogglans zwart, 
tussenspijlen in hoogglans zwart en omlijsting in hoogglans chroom
18-inch lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 662 M met bredere 
achterbanden (vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
M sportonderstel met verlaging voor zowel sDrive als xDrive uitvoeringen
M sportremsysteem2 met remklauwen in donkerblauw metallic en M logo
BMW Individual hoogglans Shadow Line
M logo op de flanken
sierstuk uitlaateindpijpen in hoogglans chroom
exclusieve carrosseriekleur Carbonschwarz metallic (vraag uw BMW dealer 
naar de andere mogelijkheden)

M SPORTPAKKET.

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







 






 Met leder bekleed multifunc-
tioneel M stuur, stuurwielrand in 
leder Walknappa Schwarz met 
extra profilering voor de duimen 
en M logo.

 Lichtmetalen M wielen in 
dubbelspaak styling 662 M,  
uitgevoerd in Bicolor Ferricgrau, 
met bredere achterbanden en 
noodloopeigenschappen, voor  
8 J x 18 inch met bandenmaat 
245/45 R 18, achter 9 J x 18 inch 
met bandenmaat 275/4  R 18.

 De M veiligheidsgordels met 
gordelspanners en spankracht-
begrenzers zijn voorzien van een 
verfijnd, ingeweven accent in de 
kenmerkende BMW M kleuren.

1 Uitrusting als optie leverbaar.
2 Niet leverbaar voor BMW 52 i, 518d, 52 d, 52 d xDrive. 






 





 

De interieuruitrusting van het M Sportpakket:
 
M dorpellijsten, verlicht
sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier
bekleding in stof-Alcantaracombinatie Rhombicle in exclusief M design
bekleding in leder Dakota Schwarz in exclusief M design met 
contrasterende stiknaad in Blau (vraag uw BMW dealer naar  
de andere mogelijkheden)
met leder bekleed multifunctioneel M stuur
BMW Individual hemelbekleding Anthrazit
instrumentencombinatie met specifiek M karakter in rijprogramma SPORT
interieurlijsten in Aluminium Rhombicle met accentlijst in Perlglanz Chrom 
(vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
M voetsteun en specifieke pedalen
autosleutel met exclusief M detail

 De lederen bekleding  
Dakota in de kleur Nachtblau 
met exclusieve stiknaad en bies 
in contrastkleur vestigt dynami-
sche accenten in het interieur.
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In het hoogwaardige interieur  
ronden het multifunctionele  
instrumentenpaneel met M speci-
fieke details, de interieurlijsten in 
Aluminium Rhombicle en de M 
voetsteun voor de bestuurder de 
sportieve uitrusting af.

Het met leder beklede M stuur  
zorgt samen met de interieurlijsten  
in Aluminium Rhombicle met  
accentlijst in Perlglanz Chrom voor 
een dynamische uitstraling.

BMW M550d xDRIVE.

De comfortstoelen met bekleding in Exklusivleder Nappa Mokka met  
contrasterende bies1 versterken de luxe uitstraling van het interieur en kun-
nen ergonomisch optimaal worden ingesteld.

Bij de BMW M55 d xDrive benadrukken exclusieve elementen in Ceriumgrau 
nog eens het atletische karakter van deze auto. Van de omlijsting van de 
nierengrille, de M specifieke spijlen in de luchtinlaten, de spiegelkappen  
en Air Breathers tot de typeaanduiding achterop – de talrijke details in deze 
kenmerkende kleur verlenen de auto een onmiskenbaar uiterlijk.



De BMW 5 Serie Touring. Inspired by BMW Individual. 
 
Met de uitrustingen uit de BMW Individual Collection kunt u uw BMW 5 Serie Touring een 
geheel eigen karakter verlenen. De uitrustingen worden gekenmerkt door een perfecte 
afwerking van de hoogwaardige materialen en door een uiterst harmonieus verschijningsbeeld.  
 
De BMW Individual carrosseriekleur Champagner Quarz metallic onderstreept het atletische 
en elegante karakter, evenals de BMW Individual vollederuitrusting Merino in Rauchweiß. In 
combinatie met de 2 -inch lichtmetalen BMW Individual wielen onderstreept het exterieur 
tot in het detail de perfectie van de BMW Individual uitrustingen. Andere highlights vormen 
de interieurlijsten in Pianolack Schwarz en het met leder beklede stuur, dat geheel bijpas-
send is voorzien van applicaties in Pianolack Schwarz.   
 
Maar het aanbod kan nog persoonlijker, met door uzelf geopperde ideeën over stijl en 
detaillering. In puur en meesterlijk handwerk zet BMW Individual Special Request uw 
gedachten om in elementen die tot dan toe alleen in fantasie bestonden. Vraag uw BMW 
dealer naar de mogelijkheden. 
 

BMW INDIVIDUAL.
Exclusiviteit op maat.

ERVAAR BMW INDIVIDUAL INTERACTIEF. 
MET DE BMW INDIVIDUAL APP VOOR iOS EN ANDROID.
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1 Inclusief met leder bekleed dashboard, bovenste deel in leder Walknappa Schwarz met contraststiksel en onderste deel in leder Merino passend bij de gekozen bekledingskleur.

BMW Individual volleder Merino in Rauchweiß met stikpatroon in vlechtdesign, met de 
hand gevlochten biezen en stiknaden in contrastkleur.

BMW Individual volleder1 Merino in Rauchweiß, hemelbekleding in Anthrazit, interieurlijsten 
in Pianolack Schwarz en andere uitrustingsdetails van BMW Individual.

De BMW Individual carrosseriekleur Champagner Quarz metallic vormt een 
sportief-elegante combinatie met de 2 -inch lichtmetalen BMW Individual 
wielen in V-spaak styling 759 I.

BMW Individual dorpellijsten met verlicht opschrift.



UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.

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

 De achterruit is via een druk op de knop van de contactsleutel separaat 
te openen om eenvoudig bagagestukken in de BMW te leggen of eruit te 
nemen, zonder de bagageklep te hoeven openen. Bijzonder praktisch: bij 
het openen gaat het afdekrolscherm vanzelf omhoog en bij het handmatig 
sluiten van de achterruit dekt hij de bagageruimte weer automatisch af.

 Met Comfort Access is het mogelijk om alle vier portieren en de  
bagageklep van uw BMW te ont- en vergrendelen zonder de sleutel in 
de hand te nemen. Daarnaast omvat de uitrusting het zonder aanraking 
openen en sluiten van de bagageklep met een gerichte beweging van 
de voet onder de achterbumper.

 De functie Soft-Close-Auto-
matic laat de portieren zelfstan-
dig en vrijwel geluidloos zacht in 
het slot vallen.

 Glazen panoramadak, elek-
trisch bediend, met schuif- en 
kantelfunctie (voor het voorste 
deel), zonwering, windgeleider 
en comfortopening middels de 
sleutel van de BMW.

 De trekhaak met elektrisch 
wegklapbare kogelkop en  
aanhangerstabiliteitscontrole is 
toegelaten voor hoge aanhanger-
gewichten tot 2.  kg.

 De adaptieve LED-koplampen omvatten BMW Selective Beam  
(anti verblindings-grootlichtassistent), hoekverlichting en bochtverlichting.  
De kleur van het licht lijkt op die van daglicht. Samen met de optimale,  
homogene verlichting van de rijbaan biedt dit beter zicht en zorgt het  
ervoor dat rijden in het donker minder vermoeiend is. Dankzij het voor deze 
uitrusting specifiek uitgevoerde Iconic Light Design met vier hexagonale 
lichtringen is de auto ook in het donker meteen te herkennen als een BMW.

 Met de functie Remote Parking1 heeft u de mogelijkheid om eerst com-
fortabel uit te stappen en daarna uw BMW voorwaarts te laten inparkeren in 
een smalle parkeerplek of garage. Ook kunt u de BMW via deze functie 
achterwaarts laten uitparkeren. U activeert de op afstand bediende par-
keerfunctie buiten uw BMW met behulp van de BMW Display Key.

 Het met Sensatec beklede 
dashboard verleent het interieur 
van de BMW een hoogwaardig 
karakter.

 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting
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 De uitrusting Entertainment System Professional1 achterin omvat twee 
onafhankelijke 1 ,2-inch kleurenschermen (in hoek verstelbaar) en een  
Blu-ray-speler. Dit maakt tijdens het rijden navigatie2 en internetgebruik  
mogelijk (mobiele-telefooncontract vereist); bediening via een afstandsbe-
diening, USB-poort en aansluitingen voor mp3-speler, spelconsoles en 
koptelefoon (ook draadloos).

 Automatische airconditioning 
met 2-zoneregeling en uitgebrei-
de functieomvang, inclusief  
gescheiden temperatuurregeling 
(apart instelbaar voor bestuurder 
en voorpassagier), luchtuit-
stroomopeningen achterin, AUC 
en interieurvoorventilatiefunctie.

 De op afstand bediende ontgrendeling van de achterbank leuningen 
maakt het mogelijk om deze comfortabel te ontgrendelen en neer te klappen 
met een toets in de bagageruimte.

 Opbergvak onder de  
vloer van de bagageruimte voor  
afdekrolscherm/cassette.

 Het doorlaadsysteem bestaat uit een achterbankleuning die in de  
verhouding 4 :2 :4  gedeeld neerklapbaar is en zorgt voor meer flexibiliteit  
bij het vervoeren van personen en bagage. Zo is er bijvoorbeeld achterin 
royaal ruimte voor twee passagiers, terwijl tegelijkertijd lange voorwerpen 
zoals ski- en snowboardtassen kunnen worden vervoerd.

 Het Bowers & Wilkins  
Diamond Surround Sound  
System biedt met 1.4  watt  
vermogen op elke zitplaats  
in uw BMW een geluidskwaliteit 
van topklasse.

 De 8-traps Steptronic Sport 
transmissie4, 5 maakt bijzonder  
sportief schakelen mogelijk. Zowel 
automatisch als handmatig met 
de schakel-paddles of 
transmissiehendel.

 De Comfort telefoonvoorbe-
reiding met draadloze oplaadmo-
gelijkheid3 biedt een uitgebreid 
telefoniepakket met Bluetooth 
en WLAN Hotspot-voorbereiding.

1 Uitsluitend leverbaar in combinatie met andere extra-uitrustingen. 
2 Voorwaarde voor de weergave van navigatieaanwijzingen is een BMW navigatiesysteem.
3 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. 
4 Niet leverbaar voor BMW 520i, 518d, 520d, 520d xDrive. 
5 Standaard voor BMW M550d xDrive. 

 Het Ambient Air pakket1 omvat 
een geur- en luchtionisatiefunctie.



UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.

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

 De handmatig bediende rolschermen voor de achterportierruiten (inclusief 
driehoekige ruiten) beschermen de passagiers achterin tegen te sterke 
zonnestraling en gaan een snelle opwarming van het interieur tegen.  
Bovendien bieden ze bescherming tegen ongewenste blikken achterin  
de auto.

 De automatische airconditioning met 4-zoneregeling beschikt over alle 
functionaliteiten van de automatische airconditioning met 2-zoneregeling 
en uitgebreide omvang, evenals over twee luchtuitstroomopeningen in de 
B-stijlen. Bovendien is achterin via een separaat bedieningselement met 
display de temperatuur individueel regelbaar.

 BMW Night Vision met persoonsherkenning3 maakt personen en grotere 
dieren in het donker van veraf herkenbaar via een warmtebeeld in het 
Control Display en zorgt er met de Dynamic Light Spots in de hoofdkop-
lampen voor dat deze gericht worden verlicht. Een extra waarschuwingsfunctie 
wordt bij het starten van uw BMW automatisch geactiveerd, onafhankelijk 
van de beeldweergave.

 De uitrusting Driving Assistant Plus3, 4 biedt meer comfort en veiligheid 
in eentonige of onoverzichtelijke situaties zoals files, langzaam rijdend ver-
keer of lange ritten in de stad, op provinciale wegen of snelwegen, en bij krui-
singen of wisselen van rijstrook.

 Het full-colour BMW Head-Up 
Display1 projecteert voor het rijden 
relevante gegevens in het directe 
gezichtsveld van de bestuurder 
op de voorruit. Zo kan de blik op 
de weg en het verkeer gericht 
blijven.

 Lane Change Warning herkent 
voertuigen in de dode hoek en 
waarschuwt middels een waar-
schuwingslampje in de buiten-
spiegels en een trilling in het 
stuur wanneer de bestuurder ze 
over het hoofd ziet en van rijbaan 
wil wisselen (maakt deel uit van 
de uitrusting Driving Assistant).

 De Lane Change Assistant ondersteunt de bestuurder en zorgt voor 
comfortabel en automatisch van rijstrook wisselen bij snelheden tussen  
7  en 13  km/h middels het lang indrukken van de richtingaanwijzer (maakt 
deel uit van de uitrusting Driving Assistant Plus).

1 De weergaven van het BMW Head-Up Display zijn met gepolariseerde zonnebrillen  
 beperkt zichtbaar. De weergegeven informatie is afhankelijk van de uitrusting van uw  
 BMW. Voor bepaalde weergaven is de aanschaf van andere extra-uitrustingen vereist.

2 Compatibiliteit en functie-omvang van de Apple CarPlay® voorbereiding zijn afhankelijk  
 van het modeljaar en de geïnstalleerde softwareversie van de iPhone®. 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.
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 Met BMW Gesture Control5 kunt u vastgelegde functies via bepaalde 
bewegingen van uw hand bedienen. Voor bepaalde bedieningshandelingen 
herkent het systeem bijvoorbeeld de gebaren 'vegen' of 'wijzen', waarmee 
u onder meer een inkomend telefoongesprek kunt aannemen of weigeren, 
of draaibewegingen met de wijsvinger, waarmee u het geluidsvolume 
kunt bedienen.

 De ambianceverlichting creëert een ontspannende, behaaglijke licht-
sfeer in het interieur en omvat voor het exterieur instapverlichting in de  
portiergrepen. U kunt kiezen uit elf vooraf gedefinieerde lichtdesigns in zes 
verschillende kleuren, met contour- en ambianceverlichting in het dash-
board, de portierbekledingen en de middenconsole.

3 Uitsluitend leverbaar in combinatie met andere extra-uitrustingen.
4 De werking van het systeem kan in het donker, bij mist en sterk tegenlicht beperkt zijn.

5 Uitsluitend leverbaar in combinatie met BMW navigatiesysteem Professional.
6 Voorwaarde voor gebruik van Remote 3D View zijn de uitrustingen Remote Services  
 (standaard voor Nederland) en Parking Assistant Plus. 

 Het multifunctionele instrumentenpaneel3 met Black Panel-technologie 
en een schermdiagonaal van 12,3 inch zorgt voor een indrukwekkende vi-
suele omlijsting van de rijbeleving. Drie verschillende weergaven en hun 
specifieke kenmerken, elk grafisch en in kleur aangepast, zijn herkenbaar in 
de instrumentencombinatie: ECO PRO, COMFORT en SPORT.

 Het uitrustingspakket Parking Assistant Plus3 maakt het eenvoudiger om 
de BMW te parkeren en ermee te manoeuvreren. Het omvat Surround 
View inclusief Top View, Remote 3D View6, alsmede een zijdelingse  
parkeerhulp, de noodremfunctie Active PDC en de Parking Assistant met 
geleiding in lengterichting, die de BMW volledig automatisch parallel aan  
of haaks op de rijbaan parkeert.

 De achteruitrijcamera maakt betere oriëntatie mogelijk bij het achteruitrijden 
in parkeersituaties en bij een snelheid van minder dan 15 km/h. Hiermee wordt 
het gebied achter de BMW overzichtelijk op het Control Display weergegeven 
voor de bestuurder. Interactieve koerslijnen voor afstand en draaicirkel onder-
steunen de bestuurder bij het manoeuvreren, obstakels worden met gekleurde 
vlakken weergegeven.

 De Apple CarPlay® voorbereiding2, 3 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 Third Party 
Apps via de bedieningselementen van de BMW en spraaksturing bediend 
en weergegeven worden.



CARROSSERIEKLEUREN.

[ Kleurkaarten ] Op deze en volgende pagina’s vindt u de kleuren en materialen voor de BMW 5 Serie Touring. 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. 

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

 Uni 300 Alpinweiß1

  Uni 668 Schwarz

  Metallic C10 Mediterranblau2

  Metallic 475 Black Sapphire2

  Metallic A89 Imperialblau 
Brillanteffekt

  Metallic B65 Jatoba

  Metallic A90 Sophistograu 
Brillanteffekt2

  Metallic C2P Atlaszeder

  Metallic C2Y Bluestone2

  Metallic A72 Kaschmirsilber

  Metallic A83 Glaciersilber

  Metallic A96 Mineralweiß
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[ BMW Configurator ] Alvast een voorproefje? U kunt uw eigen BMW 5 Serie Touring, 
met alle actuele motoren, kleuren en uitrustingen, ook samenstellen met de  
BMW Configurator op www.bmw.nl.

1 Ook zonder meerprijs leverbaar voor het M Sportpakket. 
2 Ook als optie leverbaar voor het M Sportpakket.
3 Deze carrosseriekleur is exclusief voor het M Sportpakket. Naar wens is het M Sportpakket  
 ook te combineren met andere kleuren. Raadpleeg voor alle mogelijke combinaties uw  
 BMW dealer of de officiële prijslijst van de BMW 5 Serie Touring.

  Metallic 416 Carbonschwarz3

  BMW Individual  
X14 Almandinbraun metallic2

  BMW Individual  
X17 Rhodonitsilber metallic2

  BMW Individual  
490 Frozen Dark Brown metallic2

 BMW Individual  
S34 Azuritschwarz metallic2

 BMW Individual  
490 Brillantweiß metallic2

 BMW Individual  
490 Frozen Arctic Grey metallic2

 BMW Individual  
X08 Champagner Quarz metallic2

 BMW Individual  
490 Pure metal Silber2

 BMW Individual  
490 Frozen Dark Silver metallic2

 BMW Individual  
490 Frozen Cashmere Silver 
metallic2

M SPORTPAKKET

BMW INDIVIDUAL

 BMW Individual  
490 Frozen Brilliant White 
metallic2



BEKLEDINGEN, INTERIEURLIJSTEN/-KLEUREN 
EN HEMELBEKLEDINGEN.
Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.

 Basis 
 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sportpakket

 Basis 
 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sportpakket

 Basis 
 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sportpakket

 Basis 
 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sportpakket

 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sportpakket

 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sportpakket

 Basis

Leverbaar voorSTOF

 Sport Line 

 M Sportpakket

Leverbaar voor
STOF-
LEDERCOMBINATIE

Leverbaar voorLEDER

Leverbaar voorLEDER

Leverbaar voorINTERIEURKLEUREN

Stof Junction  
BYAT Anthrazit1

Stof-ledercombinatie 
Plectoid  
CNAT Anthrazit

Stof-
Alcantaracombinatie  
Rhombicle  
HRAT Anthrazit10

Leder Dakota  
LCSW Schwarz

Leder Dakota  
LCCY Canberrabeige, 
interieurkleur 
Canberrabeige2

Leder Dakota  
LCEW Elfenbeinweiß, 
interieurkleur Schwarz

Leder Dakota  
LCRI Cognac

Leder Dakota  
LCFK Schwarz met 
exclusieve stiknaad en 
bies in contrastkleur

Leder Dakota  
LCDO Canberrabeige 
met exclusieve stiknaad 
en bies in contrastkleur

De interieurkleur is afhankelijk van de gekozen bekledingskleur.

 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sportpakket

 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sportpakket

 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sportpakket

 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sportpakket

 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sportpakket

 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sportpakket

 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sportpakket

 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sportpakket

 M Sportpakket

 Basis
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sportpakket9

 Basis 
 Luxury Line 
 Sport Line
 M Sportpakket9

Leder Dakota  
LCFI Elfenbeinweiß  
met exclusieve stiknaad 
en bies in contrastkleur

Leder Dakota  
LCFF Elfenbeinweiß 
met exclusieve stiknaad 
en bies in contrastkleur4, 10

Leder Dakota  
LCRO Cognac met 
exclusieve stiknaad en 
bies in contrastkleur

Leder Dakota  
LCTJ Nachtblau met 
exclusieve stiknaad en 
bies in contrastkleur3

Exklusivleder Nappa  
LZFK Schwarz met 
exclusieve stiknaad en 
bies in contrastkleur4

Exklusivleder Nappa 
LZFI Elfenbeinweiß met 
exclusieve stiknaad en 
bies in contrastkleur4

Exklusivleder Nappa 
LZFF Elfenbeinweiß 
met exclusieve stiknaad 
en bies in contrastkleur4

Exklusivleder Nappa 
LZNI Mokka met 
exclusieve stiknaad en 
bies in contrastkleur4

Leder Dakota  
LCNL Schwarz, 
contraststiksel Blau7, 10

Schwarz met 
hemelbekleding  
in Elfenbeinweiß

Canberrabeige met 
hemelbekleding in 
Canberrabeige
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Leverbaar voorINTERIEURLIJSTEN Leverbaar voor

BMW INDIVIDUAL 
BEKLEDINGS-
KLEUREN

BMW INDIVIDUAL 
HEMELBEKLEDING Leverbaar voor

 M Sportpakket

 Basis 
 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sportpakket 

 Basis 
 Luxury Line 
 Sport Line 

 Basis 
 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sportpakket

 Basis 
 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sportpakket

 Basis 
 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sportpakket

 Basis 
 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sportpakket

 Basis 4K8 Oxidsilber dunkel 
matt met accentlijst 
Perlglanz Chrom

4K7 Aluminium 
Rhombicle met 
accentlijst Perlglanz 
Chrom

4K9 Aluminium 
Feinschliff met 
accentlijst Perlglanz 
Chrom

4LU Schwarz 
hoogglans met 
accentlijst Perlglanz 
Chrom

4LH Edelhoutuitvoering 
Fineline Cove met 
accentlijst Perlglanz 
Chrom

4LF Edelhoutuitvoering 
Fineline Ridge met 
accentlijst Perlglanz 
Chrom

4LG Edelhoutuitvoering 
Nussbaumwurzel 
dunkel met accentlijst 
Perlglanz Chrom

4LQ Edelhoutuitvoering 
Pappel Maser Grau met 
accentlijst Perlglanz 
Chrom

1 Uitsluitend leverbaar in combinatie met standaardstoelen.
2 Niet leverbaar in combinatie met sportstoelen.
3 Niet leverbaar in combinatie met standaardstoelen.
4 Uitsluitend leverbaar in combinatie met comfortstoelen.
5 Inclusief met leder bekleed dashboard, bovenste deel in leder Walknappa Schwarz met  
 contraststiksel en onderste deel in leder Merino passend bij de gekozen bekledingskleur.

6 Ook leverbaar als BMW Individual uitgebreide lederuitrusting in Merino.  
7 Bekleding met M signatuur in de bies.  
8 Met accentlijst in Perlglanz Chrom.  
9 In combinatie met M Sportpakket is de hemelbekleding uitgevoerd in Anthrazit. 
10 Uitsluitend leverbaar in combinatie met dashboard in Sensatec.

 Basis 
 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sportpakket

 Basis 
 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sportpakket

 Basis 
 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sportpakket

 Basis 
 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sportpakket

 Basis 
 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sportpakket

 Basis 
 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sportpakket

BMW Individual 
volleder Merino 
ZBTQ Tartufo5, 6

BMW Individual 
volleder Merino 
ZBFU Rauchweiß5, 6

BMW Individual 
volleder Merino 
ZBCR Caramel5, 6

BMW Individual 
interieurlijsten  
4ML Pianolack Schwarz8

BMW Individual 
interieurlijsten  
XEW edelhoutuitvoering 
Sen Hellbraun8

BMW Individual 
interieurlijsten 
4WY edelhoutuitvoering 
Zwetschge Braun 
hoogglans8

 Basis 
 Luxury Line 
 Sport Line 
 M Sportpakket

BMW Individual 
hemelbekleding  
775 Anthrazit

BMW INDIVIDUAL 
INTERIEURLIJSTEN



WIELEN EN BANDEN.

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

 Lichtmetalen BMW Individual  
wielen in V-spaak styling 759 I,  
uitgevoerd in Bicolor Orbitgrau,  
gepolijst, met bredere achterbanden 
en noodloopeigenschappen, voor  
8 J x 2  inch met bandenmaat  
245/35 R 2 , achter 9 J x 2  inch 
met bandenmaat 275/3  R 2 .

 Lichtmetalen BMW wielen in 
W-spaak styling 663, uitgevoerd 
in Bicolor Ferricgrau, gepolijst, 
met bredere achterbanden en 
noodloopeigenschappen, voor  
8 J x 19 inch met bandenmaat 
245/4  R 19, achter 9 J x 19 inch 
met bandenmaat 275/35 R 19.

 Lichtmetalen BMW wielen in 
multispaak styling 619, 8 J x 18 
inch, bandenmaat 245/45 R 18.

 Lichtmetalen BMW wielen  
in turbine styling 645, uitgevoerd in 
Bicolor Orbitgrau, hoogglans gepo-
lijst, met noodloopeigenschappen, 
BMW EfficientDynamics,  
7,5 J x 17 inch, bandenmaat  
225/55 R 17.

 Lichtmetalen BMW wielen  
in V-spaak styling 631, uitgevoerd 
in Bicolor Ferricgrau, hoogglans 
gepolijst, 7,5 J x 17 inch, ban-
denmaat 225/55 R 17.

 Lichtmetalen M wielen in 
dubbelspaak styling 664 M,  
uitgevoerd in Bicolor Orbitgrau, 
gepolijst, met bredere achterban-
den en noodloopeigenschappen, 
voor 8 J x 19 inch met bandenmaat 
245/4  R 19, achter 9 J x 19 inch 
met bandenmaat 275/35 R 19.1

 Lichtmetalen BMW M  
Performance wielen in dubbel-
spaak styling 669 M, uitgevoerd 
in Bicolor Schwarz matt gepolijst, 
met noodloopeigenschappen, 
voor 8 J x 2  inch met bandenmaat 
245/35 R 2  Y, achter 9 J x 2  
inch met bandenmaat  
275/3  R 2  Y. 

 De hoogwaardige 20-inch lichtmetalen BMW M Performance wielen in 
dubbelspaak styling 669 M zijn gesmeed, uitgevoerd in Bicolor Schwarz 
matt met een exclusieve combinatie van gefreesd en hoogglans gepolijst 
oppervlak, en voorzien van M logo. Voor 8 J x 20 inch met bandenmaat 
245/35 R 20 Y, achter 9 J x 20 inch met bandenmaat 275/30 R 20 Y. 
Complete set RSC-wielen met runflat banden.

 Lichtmetalen BMW wielen  
in V-spaak styling 684, uitgevoerd 
in Bicolor Ferricgrau, hoogglans 
gepolijst, 8 J x 18 inch, banden-
maat 245/45 R 18.

1 Uitsluitend leverbaar in combinatie met M Sportpakket. 

 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting   Origineel BMW Accessoire

ORIGINELE BMW ACCESSOIRES.

 Stevige, waterbestendige, 
voorgevormde antislip-mat voor 
de bagageruimte. Uitgevoerd  
in Schwarz met het cijfer 5 in 
hoogwaardig roestvrijstaal  
als inleg.

 Travel & Comfort System - 
Basisdrager. Voor de bevestiging 
van kledinghanger, klaptafel,  
universele haak, houder voor 
GoPro-camera of houder voor de 
Apple iPad™ of Samsung Galaxy 
Tab aan de hoofdsteun van  
de voorstoel.

 Allweather-voetenruimtekuipen. 
De slijtvaste Allweather-
voetenruimtekuipen met 
opstaande rand en 
roestvrijstalen inleg 
beschermen de voetenruimte 
voorin betrouwbaar tegen  
vocht en vuil.

 De moderne dakbox in Schwarz met zijpanelen in Titansilber heeft een 
inhoud van 52  liter en past op alle BMW dakdraagsystemen. Door het 
tweezijdige openingssysteem met drievoudige centrale vergrendeling aan 
beide kanten kan hij eenvoudig worden beladen en diefstalremmend  
worden afgesloten.

 Lichtmetalen BMW wielen in 
kruisspaak styling 636, 20-inch, 
uitgevoerd in Bicolor Orbitgrau, 
hoogglans gepolijst aan de 
zichtbare zijde. Complete RDC-
wielset met runflat banden 
(achter breder), wielmaat  
8 J x 20 inch voor en  
9 J x 20 inch achter.

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.

 De fietsachterdrager Pro 2.  is 
licht en toch stabiel. Hij kan 6  kg 
aan. De drager is gemakkelijk in het 
gebruik. Er passen twee fietsen op 
(ook elektrische), en uitbreiding 
voor een derde fiets is mogelijk. De 
kantelfunctie maakt het gemakkelijk 
om bij de bagageruimte te komen.

 De BMW Advanced Car Eye heeft een scherpe blik. Deze uiterst gevoelige 
full-HD-camera ziet ook in het donker heel goed wat er voor de auto  
gebeurt. Bij schokken en abnormale bewegingen binnen en buiten de  
auto slaat de camera automatisch de situatie op om mogelijke ongevallen  
of (pogingen tot) inbraak vast te leggen.

Uitrustingsmogelijkheden 4  | 41



TECHNISCHE GEGEVENS.

BMW 5 SERIE  
TOURING
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Gewicht en inhoud  

Ledig gewicht1 kg 1710 1715 – 1760 1760 1765 1825 – –
Ledig gewicht (xDrive)1 kg – 1775 1840 – 1825 – 1885 1920 2030
Toelaatbaar totaalgewicht kg 2350 2360 – 2390 2405 2425 2480 – –
Toelaatbaar totaalgewicht (xDrive) kg – 2440 2495 – 2480 – 2530 2565 2620
Laadvermogen kg 715 720 – 705 720 735 730 – –
Laadvermogen (xDrive) kg – 740 730 – 730 – 720 720 665
Toelaatbaar aanhangergewicht 
ongeremd kg 750 750 – 750 750 750 750 – –

Toelaatbaar aanhangergewicht 
ongeremd (xDrive) kg – 750 750 – 750 – 750 750 750

Toelaatbaar aanhangergewicht 
geremd bij een maximale 
hellingshoek van 12 %/ 8 %

kg 2000/2000 2000/2000 – 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 – –

Toelaatbaar aanhangergewicht 
geremd bij een maximale 
hellingshoek van 12 %/ 8 % (xDrive)

kg – 2000/2000 2000/2000 – 2000/2000 – 2000/2000 2000/2000 2000/2000

Inhoud bagageruimte  l 570 – 1700 570 – 1700 570 – 1700 570 – 1700 570 – 1700 570 – 1700 570 – 1700 570 – 1700 570 – 1700

Motor2

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

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

135 (184)/
5000 – 6500

185 (252)/
5200 – 6500

250 (340)/
5500 – 6500

110 (150)/ 
4000

140 (190)/
4000

170 (231)/
4400

195 (265)/
4000

235 (320)/
4400

294 (400)/
4400

Max. koppel/toerental Nm/1/
min

290/
1350 – 4250

350/
1450 – 4800

450/
1500 – 5200

350/ 
1750 – 2500

400/
1750 – 2500

500/
2000

620/
2000 – 2500

680/
1750 – 2250

760/
2000 – 3000

Krachtoverbrenging

Aandrijfwijze achterwielen
achterwielen/

voor- en 
achterwielen

voor- en 
achterwielen achterwielen

achterwielen/
voor- en 

achterwielen
achterwielen

achterwielen/
voor- en 

achterwielen
voor- en 

achterwielen
voor- en 

achterwielen

Standaardtransmissie 8-traps 
Steptronic

8-traps 
Steptronic – 8-traps 

Steptronic
8-traps 

Steptronic
8-traps 

Steptronic
8-traps 

Steptronic – –

Standaardtransmissie (xDrive) – 8-traps 
Steptronic

8-traps 
Steptronic – 8-traps 

Steptronic – 8-traps 
Steptronic

8-traps 
Steptronic

8-traps 
Steptronic 

Sport

Rijprestaties2

Topsnelheid km/h 225 2503 – 212 225 245 2503 – –
Topsnelheid (xDrive) km/h – 2503 2503 – 222 – 2503 2503 2503

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

Verbruik en emissie2, 4

Verbruik binnen bebouwde kom l/100 km 7,4 7,6 – 7,3 – 5,3 – 5,2 5,3 – 5,2 6,0 – 5,8 6,5 – 6,4 – –
Verbruik binnen bebouwde kom 
(xDrive) l/100 km – 8,2 10,3 – 10,0 – 5,7 – 7,1 – 7,0 7,4 – 7,1 7,6

Verbruik buiten bebouwde kom l/100 km 5,5 – 5,3 5,4 – 4,5 – 4,4 4,5 – 4,4 4,8 – 4,7 4,9 – 4,7 – –
Verbruik buiten bebouwde kom 
(xDrive) l/100 km – 6,0 – 5,9 6,6 – 4,7 – 4,6 – 5,3 – 5,1 5,3 – 5,2 6,0 – 5,9

Verbruik gemiddeld l/100 km 6,2 – 6,1 6,2 – 6,1 – 4,8 – 4,7 4,8 – 4,7 5,2 – 5,1 5,5 – 5,3 – –
Verbruik gemiddeld (xDrive) l/100 km – 6,9 – 6,7 7,9 – 7,8 – 5,1 – 5,0 – 5,9 – 5,8 6,0 – 5,9 6,6 – 6,5
Emissienorm (typegoedkeuring) EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6
CO2-emissie gemiddeld g/km 140 – 138 141 – 139 – 126 – 123 125 – 123 138 – 134 144 – 140 – –
CO2-emissie gemiddeld (xDrive) g/km – 156 – 153 180 – 178 – 133 – 131 – 156 – 153 159 – 156 174 – 172
Tankinhoud, ca. l 68 68 68 66 66 66 66 66 66

Wielen en banden 

Bandenmaat 225/55 
R 17 Y

225/55 
R 17 Y

225/55 
R 17 Y

225/55 
R 17 Y

225/55 
R 17 Y

225/55 
R 17 Y

225/55 
R 17 Y

225/55 
R 17 Y

245/40 R 19 Y /
275/35 R 19 Y

Wielmaat 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 8 J x 19 / 
9 J x 19

Materiaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal

Alle afmetingen in de technische tekeningen in millimeter.

1 Fabrieksopgave. De RDW-gewichten liggen 100 kg lager. Ledig gewicht geldt voor modellen in standaarduitvoering. In het leeggewicht is rekening gehouden met een voor 90 %  
 volle tank en 75 kg voor de bestuurder. 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 Elektronisch begrensd.
4 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 berekend 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.
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BMW 530d xDRIVE TOURING MET M SPORTPAKKET:  
BMW TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn dieselmotor met 195 kW (265 pk), 19-inch 
lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 664 M met bredere achterbanden en 
noodloopeigenschappen, carrosseriekleur Mediterranblau metallic, bekleding in 
leder Dakota Canberrabeige met exclusieve stiknaad en bies in contrastkleur, 
interieurlijsten in edelhoutuitvoering Fineline Cove met accentlijst in Perlglanz Chrom.

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: maart 2019.

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

4 11 005 101 65 1 2019 BC. Gedrukt in Duitsland 2019.


