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IK WIL ALLES. EN LIEFST NOG EEN BEETJE MEER.



IK GA NIET ONOPGEMERKT VOORBIJ. SCHERP GETEKENDE, NAAR VOREN GERICHTE VOORZIJDE || 
BMW NIERENGRILLE IN NIEUW DESIGN || GROTE CENTRALE LUCHTINLAAT 

MET HEXAGONALE OMLIJSTING IN FROZEN GREY* || GEFLANKEERD 
DOOR TWEE MARKANTE, DRIEHOEKIGE LUCHTINLATEN*

* Uitrusting als optie leverbaar.



IK DENK NIET NA,  
MAAR VOORUIT.

BMW CONNECTED DRIVE APPS EN DIENSTEN* || PERSOONLIJKE 
MOBILITEITSASSISTENT BMW CONNECTED* || INTELLIGENTE 

BESTUURDERSASSISTENTIESYSTEMEN ZOALS DRIVING ASSISTANT 
PLUS* || BMW HEAD-UP DISPLAY* || 8,8" TOUCH DISPLAY*

* Uitrusting als optie leverbaar.



IK LAAT MIJ GRAAG VAN MIJN  
MOOISTE KANT ZIEN – ALLE VIER.

SPORTIEF SILHOUET || IN C-STIJL GEÏNTEGREERDE HOFMEISTER-KNIK || 
EXCLUSIEF VOOR DE BMW X2: BMW LOGO OP DE C-STIJL || SPECIFIEK 

GEVORMDE WIELKUIPEN || DORPELVERBREDERS MET HEXAGONALE 
PATRONEN IN CARROSSERIEKLEUR*

* Uitrusting als optie leverbaar.



IK START WAAR ANDEREN STOPPEN. KRACHTIGE EN EFFICIËNTE BMW TWIN POWER TURBO MOTOREN || 
BMW xDRIVE* MET HILL DESCENT CONTROL || M SPORTONDERSTEL* EN 
M SPORT STEERING* || FASCINERENDE WENDBAARHEID || UITMUNTENDE 

TRACTIE || PRECIEZE HANDLING

* Uitrusting als optie leverbaar.



IK BEN DE BMW X2. REVOLUTIONAIR DESIGN, INNOVATIEVE TECHNIEK EN EEN ONWEERSTAANBARE 
LEVENSLUST. DE BMW X2 SLAAT IN IEDER OPZICHT NIEUWE WEGEN IN, MAAKT INDRUK 

MET ZIJN VELE CAPACITEITEN EN BIEDT BOVENDIEN EEN RIJBELEVING DIE VAN TOP 
TOT TEEN, VAN BMW HEAD-UP DISPLAY* TOT GASPEDAAL, FASCINEERT. MAAK HET LEVEN 

NOG OPWINDENDER – MET DE BMW X2.

* Uitrusting als optie leverbaar.



De Intelligent Start Stop functie1, 5  
verhoogt het rijcomfort door de motor 
 alleen uit te schakelen als een bepaal-
de stilstandtijd te verwachten is.

INTELLIGENT 
START STOP FUNCTIE.

De Driving Experience Control biedt  
u keuze uit het standaard geactiveerde 
rijprogramma COMFORT, de op  
efficiëntie gerichte ECO PRO Modus  
of het rijprogramma SPORT, dat nog 
dynamischer rijden mogelijk maakt. 
De ECO PRO Modus past de 
 karakteristiek van het gaspedaal, de  
Steptronic transmissie (uitrustings-
afhankelijk) en de verwarmings-/ 
aircostrategie aan om het brandstof-
verbruik bij een bepaalde rijstijl zo 
efficiënt mogelijk te maken.

Gerichte aerodynamische maatregelen 
op diverse plaatsen in de carrosserie 
verbeteren de luchtweerstand van de 
BMW. De qua stroomlijn geoptimali-
seerde componenten dragen zo niet 
alleen bij aan het verlagen van het 
brandstofverbruik, maar verlagen tege-
lijkertijd ook het geluidsniveau in het 
interieur.

AERODYNAMICA.

DRIVING EXPERIENCE 
CONTROL INCLUSIEF  
ECO PRO MODUS.

MEER KRACHT,  
MINDER DORST.
Meer vermogen uit 3 tot 12 cilinders. 
Weinig verbruik, veel beleving. De 
BMW TwinPower Turbo motoren 
 bieden maximale dynamiek bij uit-
muntende 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 Efficient Dynamics 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 
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 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- 
mate rialen zoals aluminium en carbon 
(met koolstofvezel versterkte kunststof) 
streeft BMW EfficientLightweight 
 ernaar, zoveel mogelijk gewicht te  
besparen. Dat zorgt voor nog dynami-
scher rijeigenschappen, bij nog meer 
stabiliteit, veiligheid en comfort.

 BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MINDER EMISSIE. MEER VERMOGEN.

1 Uitsluitend leverbaar in combinatie met een BMW navigatiesysteem.
2 Elektronisch begrensd.
3 Uitrusting als optie leverbaar.
4 Standaard op BMW X2 M35i.
5 Functie afhankelijk van motorisering.

DYNAMIEK EN EFFICIËNTIE.

DE BMW X2: EFFICIËNT EN DYNAMISCH.
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BMW X2 M35i
BMW TwinPower Turbo 4-cilinder benzinemotor met TwinScroll 
turbocompressor, een vermogen van 225 kW (306 pk) en een 
koppel van 450 Nm 
Acceleratie 0 –100 km/h: 4,9 s 
Topsnelheid: 250 km/h2 
Brandstofverbruik gemiddeld: 7,1– 6,9 l/100 km 
CO2-emissie gemiddeld: 161–158 g/km

BMW X2 xDrive20d  
BMW TwinPower Turbo 4-cilinder dieselmotor met turbocompressor 
met tweetraps compressie en variabele turbinegeometrie, 
NOx-opslagkatalysator, SCR-systeem, een vermogen van 140 kW 
(190 pk) en een koppel van 400 Nm  
Acceleratie 0 –100 km/h: 7,7 s  
Topsnelheid: 221 km/h 
Brandstofverbruik gemiddeld: 4,9 – 4,7 l/100 km  
CO2-emissie gemiddeld: 128 –124 g/km

De hier vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie zijn vastgesteld op basis van de voorgeschreven meetprocedure VO (EU) 2 7/715 in de versie die geldt voor typegoed-
keuring 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 X2.

AANDRIJVING EN ONDERSTEL.

ENKELE MOTOREN-HIGHLIGHTS VAN DE BMW X2.

Wendbaarheid, uitmuntende stuureigenschappen en overtuigend 
comfort kenmerken de rijeigenschappen. De voorwaarde daarvoor 
creëren de veerpoot met enkel draaipunt voor, de compacte multi-
link-achteras met gescheiden posities van vering en schokdemper, 
en de hoge carrosseriestijfheid. De kinetische eigenschappen van 
de as, de met gas gevulde schokdempers en de stabilisatoren zijn 
afgestemd op een bijzonder actieve rijstijl.

Het met tien millimeter verlaagde adaptieve onderstel3 maakt het 
mogelijk de karakteristiek van de schokdempers aan te passen aan 
de rijsituatie en zo rijcomfort en rijdynamiek te combineren voor op-
timale veiligheid. Via de Driving Experience Control kan de bestuurder 
de standaardinstelling COMFORT of het rijprogramma SPORT 
selecteren.

Het met tien millimeter verlaagde M sportonderstel3, 4 wordt 
 gekenmerkt door een sportievere afstemming. Naast kortere veren 
omvat het straffer afgestemde dempers en aangepaste stabilisatoren. 
Door deze aanpassingen krijgt de BMW een visueel en technisch 
 lager zwaartepunt, een directere onderstelafstemming, minder rolbe-
wegingen en dus grotere wendbaarheid.

De M Sport Steering3, 4 inclusief Servotronic zorgt voor een direct 
en dynamisch rijgedrag met minder stuurbewegingen en minder 
krachtinspanning. De auto laat zich nog exacter sturen en biedt met 
name op bochtige trajecten sportieve handling-eigenschappen.  
Tegelijkertijd maakt dit systeem het inparkeren, afslaan en manoeu-
vreren comfortabeler.

De intelligente BMW xDrive vierwielaandrijving verdeelt de aan-
drijfkracht 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 gere-
gelde krachtverdeling ook een onder- en oversturen in bochten.

De 8-traps Steptronic Sport transmissie3, 4 maakt bijzonder  
sportief schakelen mogelijk. Zowel automatisch als handmatig met 
de schakel-paddles aan het stuur of met de transmissiehendel.

De 7-traps Steptronic Sport transmissie met dubbele  
koppeling3 maakt bijzonder sportief schakelen mogelijk, zowel  
automatisch als handmatig met de transmissiehendel of de  
schakel-paddles aan het stuur.



Het veiligheidspakket Driving Assistant1, 5 waarschuwt u bij onge-
wild verlaten van de rijbaan en dreigende aanrijdingen, en grijpt bij 
acuut gevaar in door automatisch te remmen.

De uitrusting Driving Assistant Plus1, 5 omvat naast de systemen 
van de uitrusting Driving Assistant – Lane Departure Warning, 
Collision & Pedestrian Warning met City-remfunctie2, grootlicht-
assistent en Speed Limit Info3 – ook de met camera werkende  
Active Cruise Control met Stop & Go-functie2 en Traffic Jam Assistant2, 3. 
De Active Cruise Control met Stop & Go-functie houdt bij een 
snelheid tussen  en 14  km/h de door u geselecteerde snelheid 
constant en regelt automatisch de gewenste afstand tot de voorlig-
ger. De Stop & Go-functie regelt de snelheid zelfs tot volledige  
stilstand en laat de BMW binnen maximaal drie seconden na het tot 
stilstand komen weer volledig automatisch optrekken wanneer de 
rijbaan vrij is. Ook bij het bedienen van de RES-toets of aanraken 
van het gaspedaal accelereert de BMW weer naar de ingestelde 
snelheid. De Traffic Jam Assistant ontlast u op de autosnelweg en 
op soortgelijke wegen in eentonige verkeerssituaties: het systeem 
zorgt ervoor dat u in druk verkeer bij snelheden tot 6  km/h 'mee 
kunt stromen' en zodoende meer ontspannen in fileverkeer kunt  
rijden. De assistent houdt automatisch de gewenste afstand tot  
de voorligger, regelt de snelheid zelfstandig tot aan stilstand – en 
stuurt daarbij actief mee.

De Parking Assistant1 assisteert bij het inparkeren parallel aan de 
rijbaan. Daarvoor meet het systeem parkeerplekken op als u er met 
lage snelheid langs rijdt. Is een passende parkeerplek gevonden, 
dan neemt de Parking Assistant het sturen van u over. U hoeft alleen 
nog maar te schakelen, gas te geven en te remmen.

Het full-colour BMW Head-Up Display1, 4 projecteert voor het rij-
den relevante gegevens in het directe gezichtsveld van de bestuur-
der zodat die zich optimaal kan concentreren op de weg en het 
verkeer. Zo kunnen onder meer de actuele snelheid, aanwijzingen 
van het navigatiesysteem, informatie van de Speed Limit Info met 
herkenning van inhaalverboden en telefoon- en entertainmentlijsten 
worden weergegeven.

Het instrumentenpaneel in Black Panel-technologie met  
uitgebreide omvang1 omvat onder meer een groter hoge-resolutie 
Info Display, waarop navigatieaanwijzingen, bedieningsmeldingen 
evenals diverse autogegevens, zoals lijsten van radiozenders, muziek-
nummers of telefoonboekgegevens, weergegeven kunnen worden.

De uitrusting Hill Descent Control van de xDrive modellen is een 
assistent voor bergaf rijden, die er bij activering voor zorgt dat de 
BMW zelfs steile passages bergaf automatisch en veilig aflegt met 
een iets hogere snelheid dan stapvoets – zonder dat de bestuurder 
moet remmen.

BESTUURDERSASSISTENTIESYSTEMEN.

1 Uitrusting als optie leverbaar.
2 De werking van het systeem kan in het donker, bij mist en bij sterk tegenlicht beperkt zijn.
3 Uitsluitend in combinatie met een BMW navigatiesysteem.

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

5 Uitsluitend leverbaar in combinatie met een automatische transmissie.

 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting
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 De vermoeidheidswaarschuwing controleert het rijgedrag 
van de bestuurder op tekenen van vermoeidheid, zoals niet nauw-
keurig de rijbaan volgen. Het systeem analyseert het stuurgedrag 
en reageert op bijzonderheden. Zo nodig adviseert het via het 
Control Display om een pauze in te lassen, zodat geen gevaarlijke 
situatie ontstaat.

 Kan ongevallen voorkomen: de Collision Warning met  
City-remfunctie2 waarschuwt voor dreigende aanrijdingen en 
grijpt bij acuut gevaar in door automatisch te remmen. Wanneer 
een aanrijding dreigt met een voor de BMW rijdend of stilstaand 
voertuig waarschuwt het systeem in twee trappen, waarbij de 
remmen 'op scherp worden gezet' om sneller te kunnen reageren. 
In een noodgeval grijpt het systeem in door automatisch te rem-
men en zo de botssnelheid aanzienlijk te verminderen.

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

 Na een ongeval is snel handelen cruciaal. De Emergency Call 
(geavanceerde noodoproepfunctie) schakelt hulp in en kan in het 
ernstigste geval levensreddend zijn. Middels deze functie brengt 
de BMW een verbinding tot stand met speciaal opgeleide mede-
werkers van het BMW Callcenter, die u en uw passagiers telefo-
nisch ondersteunen tot er hulp ter plaatse is, en geeft belangrijke 
informatie door aan de hulpverleners. De looptijd is onbeperkt.

 De Dynamische Stabiliteits Controle (DSC) registreert 
permanent de rijtoestand en stabiliseert de BMW via motor- 
en remmanagement als zich een instabiele rijsituatie voordoet. 
Andere functies van de DSC zijn bijvoorbeeld droogremmen, 
 Brake Stand-by en Hill Start Assist, die voorkomt dat uw BMW 
bij het wegrijden op een helling achteruit rolt.

 De LED-koplampen met hoekverlichting genereren een 
zeer heldere en efficiënte Bi-LED-verlichting met dim- en groot-
lichtfunctie. De hoek- en bochtverlichting met LED-technologie 
maakt een adaptieve lichtverdeling mogelijk met extra verlichting 
van de wegkanten.



MEER DAN 40 JAAR  
VERBONDEN.
Altijd op weg naar de toekomst: al in 
de jaren negentig van de vorige eeuw 
begon BMW met verbonden mobiliteit. 
In 2 4 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 
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 com-
puter 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, weerbe-
richt, 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 Connected-
Drive Store te kunnen bestellen – altijd, 
overal, eenvoudig en flexibel.

MET BMW CONNECTED 24/7 
ZONDER OMWEGEN VERBONDEN.
Hoe zou het zijn om nooit meer te 
laat te komen? En een auto te rijden 
die uw favoriete bestemmingen al 
kent? Wat dacht u van betrouwbare  
navigatie, of u nu in uw auto zit of niet? 
BMW  Connected verschaft u de infor-
matie die u wenst, wanneer en waar u 
maar wilt. BMW  Connected is een per-
soonlijke mobiliteitsassistent, die uw 
 dagelijkse ritten gemakkelijker maakt 
en u helpt om tijdig en ontspannen op 
uw bestemmingen aan te komen. Via 
de BMW  Connected App is relevante 
 informatie met betrekking tot mobiliteit, 
zoals aanbevelingen voor de optimale 
vertrektijd, te allen tijde beschikbaar op 
de smartphone of smartwatch en kan 
deze zonder omwegen naar de BMW 
worden overgebracht.

CONNECTIVITEIT EN INFOTAINMENT.

BMW CONNECTED+.

Met BMW Connected+1, 2 worden  
uw BMW en uw smartphone één. 
Gebruik de gepersonaliseerde func-
ties van de BMW Connected App 
zowel in uw BMW als daarbuiten. 
Deel reisgegevens met vrienden, 
laat u tot op de laatste meter naar 
uw bestemming navigeren vanaf de 
geparkeerde BMW, of bedien uw 
smart home vanuit de auto (functie 
nog niet beschikbaar voor Nederland).

Neem via uw tablet deel aan videocon-
ferenties of stream de laatste aflevering 
van uw favoriete serie op uw smart-
phone. De Hotspot1, 3 brengt u met 
LTE-snelheid (beschikbaarheid net-
werkafhankelijk) online via de in de 
BMW ingebouwde SIM-kaart. Zo kun-
nen u en uw medereizigers tegelijk 
surfen op maximaal tien eindapparaten.

WLAN HOTSPOT.
Schijnt morgen de zon in Rome? 
Wanneer vertrekt mijn vlucht? En waar 
is het beste restaurant van de stad? 
De Personal Assistant Service1, 2 staat 
onderweg voor u klaar en geeft ant-
woord op deze en andere vragen met 
één druk op de knop – individueel, 
persoonlijk en snel. Waar u zich ook 
bevindt, wat u ook nodig heeft.

PERSONAL ASSISTANT 
SERVICE.

BMW ConnectedDrive
Uw intelligente netwerk onderweg.

DE BMW X2: VERBONDEN MET DE HELE WERELD.

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:  tot 22:  uur en op zaterdag en zondag 
van 1 :  tot 22:  uur op telefoonnummer 8 - 992234 (gratis).
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1 Uitrusting als optie leverbaar.
2 Voorwaarde voor gebruik is de uitrusting ConnectedDrive Services (standaard voor  

Nederland).
3 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.

COMFORT EN FUNCTIONALITEIT.

De automatische airconditioning met 2-zoneregeling1 omvat 
de automatische recirculatieschakeling (AUC) met microactieve- 
koolstoffilter en een condens- en zonnesensor.

De uitrusting BMW navigatiesysteem Plus1 omvat het 
BMW Head-Up Display4, de iDrive Touch Controller, een vast 
 8,8-inch Touch Control Display en een instrumentenpaneel  
met hoge-resolutie 5,7-inch Info Display. Het navigatiesysteem 
wordt intuïtief bediend via de iDrive Touch Controller met Direct 
 Access-toetsen en voorkeuzetoetsen, via spraakbediening of 
via het touchscreen met interactieve tegels.

De bestuurder gebruikt het BMW communicatie- en informatiesys-
teem Media via het centrale Control Display, het multifunctionele 
stuur en de BMW iDrive Controller voor intuïtieve bediening van de 
radio, het handsfree-systeem en de audio streaming-functies via 
de Bluetooth- of USB-interface.

Het doorlaadsysteem omvat een in de verhouding 4 :2 :4  
 gedeeld neerklapbare achterbankleuning en biedt daarmee veel 
flexibiliteit. Zo is er achterin bijvoorbeeld royaal ruimte voor twee 
passagiers, terwijl tegelijkertijd lange voorwerpen kunnen worden 
vervoerd zoals een ski- of snowboardtas. De middenarmsteun is 
 uitgerust met twee bekerhouders.

De achterdragervoorbereiding1 maakt in combinatie met een 
speciale kogelkop het eenvoudige gebruik van een fietsdrager uit 
het assortiment originele BMW accessoires mogelijk. De uitrusting 
omvat een uitklapbaar stopcontact voor het aansluiten van de extra 
achterlichten alsmede een houder op de auto.

4 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.



BMW X2. STANDAARDUITVOERING.
De BMW X2 heeft standaard al vele praktische en comfortabele uitrustingen aan boord, die u naar eigen smaak en wensen kunt aanvullen. 
Op deze pagina ziet u een selectie. Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.

 In de BMW X2 versmelten de 
BMW typerende centraalstelling 
van de bestuurder, de dynamische 
lijnvoering van de oppervlakken en 
de contrasterende stiknaden op het 
dashboard tot een exclusieve plek 
om volop te genieten van autorij-
den. De functionele bedieningsele-
menten zijn in mat zwart uitgevoerd, 
terwijl de panelen rond de bedie-
ningselementen van audiosysteem 
en airconditioning evenals het pa-
neel op de middenconsole in hoog-
glans zwart zijn uitgevoerd. Hier 
afgebeeld in combinatie met de 
 interieurlijsten in Oxidsilber dunkel 
matt met accentlijst in Schwarz 
hoogglans.

De BMW X2 is standaard uitgerust met onder meer:

17-inch lichtmetalen BMW wielen in V-spaak styling 560
bekleding in stof Grid
airconditioning
opbergpakket
Emergency Call (geavanceerde noodoproepfunctie)
Collision Warning met City-remfunctie
BMW Media met 6,5-inch Control Display, BMW iDrive Controller, acht 
voorkeuzetoetsen, zes luidsprekers (100 watt) en handsfree-systeem 
met Bluetooth- en USB-aansluiting inclusief audiostreaming voor 
compatible smartphones
halogeen-koplampen met dagrijlicht in LED-techniek, achterlichten en 
remlichten eveneens in LED-techniek
mistlampen voor
Driving Experience Control
Performance Control
Servotronic (snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging)
met leder bekleed multifunctioneel sportstuur
elektromechanische parkeerrem
regen- en lichtsensor



















verwarmde buitenspiegels en voorruitsproeiers
achterbankleuning in de verhouding 40:20:40 gedeeld neerklapbaar, 
in hoek verstelbaar met twee standen, inclusief armsteun en twee 
bekerhouders
bagageruimte met opvouwbare vloer en opbergvak met net en 
spanband, 12V-stopcontacten voorin middenconsole, achterin en 
in bagageruimte
opbergvak aan bestuurderszijde in dashboard en in de middenconsole
instrumentenpaneel met Black Panel-technologie
ConnectedDrive Services en Remote Services
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 Lichtmetalen BMW wielen in V-spaak styling 56 , uitgevoerd in 
 Reflexsilber, 7,5 J x 17 inch met bandenmaat 225/55 R 17.

 Lichtmetalen BMW wielen in Y-spaak styling 511, uitgevoerd 
in  Orbitgrau, hoogglans gepolijst, met noodloopeigenschappen,  
8 J x 19 inch, bandenmaat 225/45 R 19.

 De hogere zitpositie zorgt voor 
goed overzicht in het verkeer en op-
timale controle over de auto bij ma-
noeuvreren. De standaardstoelen, 
hier afgebeeld met de standaard 
bekleding in stof Grid Anthrazit, bie-
den met diverse instelmogelijkhe-
den optimaal zitcomfort en goede 
ondersteuning van het lichaam.



MODEL M SPORT.

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

 Het royale interieur oogt nog 
 ruimer door de doorlopende, hori-
zontaal geplaatste accentlijst en in-
terieurlijsten. Het met leder beklede 
M stuur in M specifiek driespaaks 
design met extra profilering voor de 
duimen biedt veel grip en ligt bijzon-
der goed in de handen. De sportie-
ve uitstraling van het interieur wordt 
nog eens extra benadrukt met de 
interieurlijsten in Aluminium Hexagon 
met accentlijst in Blau matt.

De exterieuruitrusting van Model M Sport:
 
M Aerodynamicapakket inclusief specifieke voorbumper met 
designelement in Dark Shadow metallic en specifiek vormgegeven 
luchtinlaten, dorpelverbreders in carrosseriekleur met inserts in Dark 
Shadow metallic, alsmede wielkuiplijsten en sierpanelen boven de 
dorpelverbreders in carrosseriekleur en achterbumper met diffusorinzet 
in Dark Shadow metallic
LED-koplampen met uitgebreide omvang, LED-mistlampen voor
19-inch lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 715 M met 
noodloopeigenschappen
20-inch lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 716 M met 
noodloopeigenschappen
M sportonderstel inclusief verlaging
adaptief onderstel inclusief verlaging of (zonder meerprijs) 
standaardonderstel
M Sport Steering
BMW Individual hoogglans Shadow Line
BMW Individual Exterior Line aluminium zijdeglans
M logo op de flanken
exclusieve carrosseriekleur Misano Blau metallic (vraag uw BMW dealer 
naar de andere mogelijkheden)
M achterspoiler



















De interieuruitrusting van Model M Sport:
 
M dorpellijsten voor en M voetsteun voor bestuurder
sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier 
bekleding in stof-Alcantaracombinatie Micro Hexagon in exclusief M 
design of bekleding in stof-Alcantaracombinatie Micro Hexagon met 
accent in Gelb 
optioneel bekleding in leder Dakota Schwarz met perforatie 
en accent in Blau (vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
met leder bekleed multifunctioneel M stuur
BMW Individual hemelbekleding Anthrazit
interieurlijsten in Aluminium Hexagon met accentlijst in Blau matt, 
interieurlijsten in Aluminium Hexagon Anthrazit of interieurlijsten in 
Aluminium Hexagon met accentlijst in Perlglanz Chrom (vraag uw  
BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
verkorte schakelpook met M logo (in combinatie met handgeschakelde 
versnellingsbak)
lichtpakket, onder meer met exclusieve LED-lichtgeleiders in de 
portierpanelen
autosleutel met exclusief M detail
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 Lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 715 M, uitgevoerd in  
Bicolor Orbitgrau, hoogglans gepolijst, met noodloopeigenschappen, 
8 J x 19 inch, bandenmaat 225/45 R 19.

 Lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 716 M, uitgevoerd in  
Bicolor Jet Black, hoogglans gepolijst, met noodloopeigenschappen,  
8 J x 2  inch, bandenmaat 225/4  R 2 .

 De standaard sportstoelen met 
specifiek design bieden nog com-
fortabelere ondersteuning dankzij 
de verhoogde wangen van zitting 
en rugleuning, alsmede diverse 
 andere instelmogelijkheden zoals 
zitdiepte en leuningbreedte. De be-
kleding in optioneel leder Dakota 
Schwarz met perforatie en accent in 
Blau vormt een perfecte combinatie 
met de interieurlijsten en onder-
streept de sportieve ambiance.



MODEL M SPORT X.

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

 De kleur van het markante con-
traststiksel op het dashboard is 
 afgestemd op het contraststiksel 
van de stoelen en de biezen van 
de vloermatten en benadrukt de 
 dynamische vormgeving van de 
cockpit, waarin de bestuurder het 
absolute middelpunt vormt. Het 
contraststiksel is perfect aangepast 
aan de gekozen bekledingskleur. 
De M pedalenset en het met leder 
beklede M stuur met kleinere, veel 
grip biedende stuurwielrand vor-
men aanvullende sportieve details.

De exterieuruitrusting van Model M Sport X: 

M Sport X exterieurpakket inclusief specifieke voorbumper met 
designelement in Frozen Grey metallic en specifiek vormgegeven 
luchtinlaten, dorpelverbreders in Frozen Grey metallic met inserts in 
carrosseriekleur, alsmede wielkuiplijsten, sierpanelen boven de 
dorpelverbreders en diffusorinzet in de achterbumper in Frozen Grey 
metallic
19-inch lichtmetalen M wielen in Y-spaak styling 722 M met 
noodloopeigenschappen
20-inch lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 717 M met 
noodloopeigenschappen
M sportonderstel inclusief verlaging
adaptief onderstel inclusief verlaging of (zonder meerprijs) 
standaardonderstel
M Sport Steering, BMW Individual hoogglans Shadow Line
BMW Individual Exterior Line aluminium zijdeglans
M logo op de flanken
exclusieve carrosseriekleur Misano Blau metallic 
(vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
M achterspoiler

















De interieuruitrusting van Model M Sport X:

M dorpellijsten voor en M voetsteun voor bestuurder
sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier
bekleding in stof-Alcantaracombinatie Micro Hexagon met accent in 
Gelb en exclusief M design of bekleding in stof-Alcantaracombinatie 
Micro Hexagon
bekleding in leder Dakota Schwarz met perforatie en accent in Blau 
(vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
met leder bekleed multifunctioneel M stuur
BMW Individual hemelbekleding Anthrazit
interieurlijsten in Aluminium Hexagon Anthrazit, interieurlijsten in 
Aluminium Hexagon met accentlijst in Blau matt of interieurlijsten in 
Aluminium Hexagon met accentlijst in Perlglanz Chrom (vraag uw  
BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
verkorte schakelpook met M logo (in combinatie met handgeschakelde 
versnellingsbak)
lichtpakket, onder meer met exclusieve LED-lichtgeleiders in de 
portierpanelen
autosleutel met exclusief M detail

















Uitrustingsmogelijkheden 26 | 27

 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting

 Lichtmetalen M wielen in Y-spaak styling 722 M, uitgevoerd in Bicolor 
Orbitgrau, hoogglans gepolijst, met noodloopeigenschappen, 8 J x 19 inch, 
bandenmaat 225/45 R 19.

 Lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 717 M, uitgevoerd in  
Bicolor Orbitgrau matt, hoogglans gepolijst, met noodloopeigenschappen, 
8 J x 2  inch, bandenmaat 225/4  R 2 .

 De standaard sportstoelen met 
bekleding in stof Micro Hexagon 
 Alcantara Anthrazit met geel accent 
zijn perfect afgestemd op de optio-
nele carrosseriekleur Galvanic Gold 
metallic en laten de associatie met 
de autosport ook in het interieur 
 terugkeren.



De BMW X2 M35i.
 BMW M.

Zelfbewust op elke meter: uiterlijk komt de BMW X2 M35i dankzij spiegelkappen in Ceriumgrau en de 2 -inch lichtmetalen 
M velgen 721 M1 bijzonder dynamisch en extravert voor de dag. In het interieur zet het unieke design zich verder: het modern 
ontworpen dashboard omvat de strak gelijnde instrumentencombi, het navigatiesysteem Professional en het Head-Up Display1. 
De M sportstoelen1 voor bestuurder en voorpassagier bieden perfecte steun en verlenen het interieur een sportieve touch. 
Zo maakt de BMW X2 M35i onmiskenbaar duidelijk dat hij geen regels volgt, maar zijn eigen regels maakt.

De M sportstoelen1 met geïntegreerde hoofdsteun bieden de bestuurder 
en voorpassagier ook in snel genomen, wisselende bochten een perfecte 
steun dankzij diepe zittingen en hoge zijwangen.

Het compacte lederen M stuur in bijzonder smal uitgevoerd 3-spaak 
 design overtuigt met een fenomenaal gevoel, een sportieve look en  
uiterst moderne techniek.

1 Uitrusting als optie leverbaar.

De in Ceriumgrau uitgevoerde buitenspiegelkappen benadrukken de 
krachtige persoonlijkheid van de BMW X2 M35i.

Lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 721 M1, uitgevoerd 
in  Ceriumgrau, hoogglans gepolijst, met noodloopeigenschappen,  
8 J x 2  inch, bandenmaat 225/4  R 2 .



UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.

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

 Met extra-warmtewerend 
glas voor de achterruit en de 
donkerder getinte achterste 
zijruiten warmt het interieur 
van de BMW minder op.

 De koplampen in halogeen- 
techniek worden gekenmerkt 
door geïntegreerde LED-dagrij-
verlichting en een handmatige 
koplamphoogteverstelling.

 De buitenspiegelkappen  
kunnen worden uitgevoerd in 
hoogglans1 zwart in plaats van in 
carrosseriekleur. Zo onderstrepen 
ze de sportieve uitstraling en 
creëren ze een individueel  
verschijningsbeeld.

 De tweedelige achterlicht-
units met achterlicht en remlicht 
in LED-techniek zijn voorzien 
van een dynamische remlicht-
functie.

 De LED-koplampen met hoekverlichting genereren een efficiënte 
Bi-LED-verlichting met dim- en grootlichtfunctie. En zorgen zo voor 
een op daglicht gelijkende verlichting van de rijbaan.

 De LED-mistlampen aan de voorzijde zorgen met een helder, 
op  daglicht gelijkend licht voor beter zicht en meer veiligheid bij 
 slechte weersomstandigheden.

 De BMW Individual hoogglans Shadow Line verleent uw BMW met tal 
van uitrustings- en designdetails in hoogglans zwart een nog sportievere 
en stijlvollere uitstraling. Daartoe behoren de zijruitomlijsting, raamschacht-
afdekking, afdekking van de B-stijlen en details aan de C-stijlen en buiten-
spiegels.

 De M achterspoiler accentueert het sportieve silhouet van de BMW en 
reduceert bovendien de ongewenste opwaartse kracht. De spoiler zorgt mid-
dels het genereren van downforce op de achteras voor nog meer rijstabiliteit.

 De BMW Individual Exterior Line vestigt stijlvolle accenten met de zijruit-
omlijsting, raamschachtafdekking en elementen aan de C-stijlen in aluminium 
zijdeglans. Voor een stijlvol contrast in zwart hoogglans zorgen de omlijsting, 
voet en driehoek van de buitenspiegels evenals de afdekking van de B-stijlen.
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 De uitrusting Comfort Access 
biedt toegang tot uw BMW via 
de voorportieren en de bagage-
klep, zonder dat u de sleutel ter 
hand hoeft te nemen.2

 De hoogwaardige BMW 
Individual dakrailings met hoog-
glans Shadow Line dienen als 
basis voor een (als origineel BMW 
accessoire leverbaar) multifunc-
tioneel BMW dakdraagsysteem.

 De automatische bagage-
klepbediening zorgt voor het 
elektrisch openen en sluiten 
van de bagageklep. Een druk 
op de knop is voldoende.

 De dakrailings in aluminium 
zijdeglans vormen de basis voor 
een (als origineel BMW acces-
soire leverbaar) multifunctioneel 
BMW dakdraagsysteem.

 BMW nierengrille met twee keer acht, aan de voorzijde in hoogglans 
zwart uitgevoerde, verticale spijlen en omlijsting in hoogglans chroom.

 Het glazen panoramadak biedt veel frisse lucht en zorgt ook gesloten 
voor een aangenaam licht interieur. Met een druk op de knop of via de 
 afstandsbediening van de BMW kunt u het panoramadak volautomatisch 
openen en sluiten. Het is uitgerust met een schuif- en een kantelfunctie, 
alsmede met een zonwering en windgeleider.

 Het krachtige M sportrem-
systeem4, 5 wordt gekenmerkt 
door de exclusieve, donker-
blauw gelakte remklauwen 
met M logo en de bijzonder 
krachtige remwerking.

 Aan de achterzijde bevindt zich links en rechts een goed zichtbare, 
 ronde uitlaateindpijp3 met een diameter van 9  millimeter. De sierstukken 
voor de eindpijpen zijn uitgevoerd in hoogglans chroom.

 Dankzij de afneembare 
 kogelkop verandert er niets 
aan het sportieve design van 
de achterzijde als de trekhaak 
niet in gebruik is.

1 Uitrusting niet leverbaar voor BMW X2 M35i.
2 Zonder aanraking te openen en sluiten bagageklep alleen in combinatie  

met de uitrusting automatische bagageklepbediening.
3 BMW X2 sDrive18i met één uitlaatpijp.
4 Alleen leverbaar voor BMW X2 xDrive20i.
5 Uitsluitend leverbaar in combinatie met andere extra-uitrustingen.



UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.

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

 De stoelverwarming voor be-
stuurder en voorpassagier ver-
warmt zitting en rugleuning van 
de stoelen in drie trappen.

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

 De elektrische stoelverstelling 
met memory-functie maakt het 
mogelijk om de gewenste instel-
lingen voor stoel en buitenspie-
gels op te slaan.

 Contraststiksel op de mid-
denconsole en het dashboard  
bij alle bekledingsvarianten.  
De kleur van het contrast- en 
sierstiksel is steeds perfect  
op het interieur afgestemd.

 De sportstoelen met hoge wangen van zitting en rugleuning bieden 
bestuurder en voorpassagier ook in sportief genomen bochten optimale 
ondersteuning. Anders dan bij de standaardstoel zijn ook zithoek, zitdiepte, 
leuningbreedte en bovenbeensteun bij de bestuurdersstoel individueel 
instelbaar. Het specifieke design benadrukt de sportieve ambities van de 
BMW nog eens.

 De M sportstoelen3 met geïntegreerde hoofdsteun bieden de bestuurder 
en voorpassagier ook in snel genomen, wisselende bochten een perfecte 
steun dankzij diepe zittingen en hoge zijwangen.

 De lendensteun voor bestuur-
ders- en voorpassagiersstoel is 
in hoogte en dikte instelbaar en 
zorgt zo voor een orthopedisch 
ideale zithouding.

 De BMW Individual hemelbe-
kleding Anthrazit met zwart be-
klede componenten verleent het 
interieur een sportieve ambiance.

 Het doorlaadsysteem omvat 
een in de verhouding 4 :2 :4  
gedeeld neerklapbare achter-
bankleuning en biedt daarmee 
veel flexibiliteit.

 De 8-traps Steptronic Sport 
transmissie1 maakt bijzonder 
sportief schakelen mogelijk. 
 Zowel automatisch als hand-
matig met de schakel-paddles 
aan het stuur of met de trans-
missiehendel.
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 Het HiFi luidsprekersysteem 
met 2 5 watt versterkervermo-
gen zorgt met zeven luidsprekers 
voor een gelijkmatige verdeling 
van het geluid over het gehele 
interieur van de BMW.

 Het Harman Kardon Surround Sound System met twaalf optimaal op 
de klankkarakteristiek van het interieur afgestemde luidsprekers biedt een 
uitzonderlijke muziekbeleving. Tweeters en subwoofers zorgen voor een 
briljant en krachtig klankspectrum. Stijlvolle luidsprekerroosters van alumi-
nium met Harman/Kardon logo geven een visuele meerwaarde.

 De automatische airconditio-
ning met 2-zoneregeling omvat 
de automatische recirculatiescha-
keling (AUC) met microactieve- 
koolstoffilter en een condens- en 
zonnesensor.

 Met diverse LED-lichtbronnen creëert het lichtpakket een hoogwaardige 
ambiance. De bestuurder wordt ontvangen met een indrukwekkende wel-
komstverlichting middels LEDs aan de buitenzijde. De ambianceverlichting 
verlicht het interieur op uiterst aangename en sfeervolle wijze met een 
doordachte mix van directe en indirecte lichtbronnen.2

 Het opbergpakket biedt extra opbergmogelijkheden, zowel in het interieur 
als in de bagageruimte. Het omvat een middenarmsteun achterin met twee 
bekerhouders, een opbergvak met net rechts in de bagageruimte, en netten 
aan de rugleuningen van de voorstoelen. 12V-stopcontacten achterin de 
middenconsole en in de bagageruimte bieden extra aansluitmogelijkheden 
voor elektrische apparaten.

 Tal van opbergmogelijkheden 
vergroten het comfort en zorgen 
voor een opgeruimd interieur.

 Met de ski- en snowboardtas 
kunnen ski‘s of snowboards 
schoon en veilig in de BMW 
worden meegenomen.

 Binnenspiegel en linker 
 buitenspiegel automatisch 
 dimmend, met elektrische 
 inklapfunctie voor buiten-
spiegels en stoeprandfunctie 
voor rechter buitenspiegel.

 Het scheidingsnet voor de 
 bagageruimte, dat naar keuze 
 achter de achterbank of de voor-
stoelen kan worden bevestigd, 
voorkomt dat voorwerpen in 
het inzittendencompartiment 
 terechtkomen.

1 Uitsluitend leverbaar voor BMW X2 xDrive20i, sDrive18d, xDrive18d, sDrive20d en 
xDrive20d, standaard op BMW X2 M35i.

2 Bij optionele interieurlijsten inclusief contourverlichting portierpanelen.
3 Optioneel leverbaar voor Model M Sport, Model M Sport X en BMW X2 M35i.



UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.

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

1 In het kader van BMW ConnectedDrive actualiseert het systeem automatisch gedurende 
drie jaar tot vier keer per jaar het in uw navigatiesysteem aanwezige kaartenmateriaal voor 
Nederland.

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

3 Inductief opladen volgens QI-standaard mogelijk voor geschikte mobiele telefoons. 

 Het instrumentenpaneel in Black Panel-technologie met uitgebreide 
omvang4 omvat onder meer een groter hoge-resolutie Info Display, waarop 
navigatieaanwijzingen, bedieningsmeldingen evenals diverse autogegevens, 
zoals lijsten van radiozenders, muzieknummers of telefoonboekgegevens, 
weergegeven kunnen worden.

 Met het communicatie- en 
 informatiesysteem Media kun-
nen radio, telefoon en de audio 
streaming-functies worden 
 gebruikt.

 De Comfort telefoonvoorbe-
reiding met draadloze oplaadmo-
gelijkheid biedt een uitgebreid 
telefoniepakket met Bluetooth en 
WLAN Hotspot-voorbereiding.3

 De uitrusting BMW navigatiesysteem Plus1 omvat het BMW Head-Up 
Display, de iDrive Touch Controller, een vast 8,8-inch Touch Control Display 
en een instrumentenpaneel met hoge-resolutie 5,7-inch Info Display. Het 
navigatiesysteem wordt intuïtief bediend via de iDrive Touch Controller met 
Direct Access-toetsen en voorkeuzetoetsen, via spraakbediening of via het 
touchscreen met interactieve tegels.

 Het full-colour BMW Head-Up Display projecteert relevante gegevens 
in het directe gezichtsveld van de bestuurder zodat die zich optimaal kan 
concentreren op de weg en het verkeer. Zo kunnen onder meer de actuele 
snelheid, aanwijzingen van de navigatie, de Speed Limit Info met herken-
ning van inhaalverboden en telefoon- en entertainmentlijsten worden 
weergegeven.2

 Het met tien millimeter verlaagde adaptieve onderstel maakt het moge-
lijk de karakteristiek van de schokdempers aan te passen aan de rijsituatie 
en zo rijcomfort en rijdynamiek te combineren voor optimale veiligheid. 
Via de Driving Experience Control kan de bestuurder de standaardinstelling 
COMFORT of het rijprogramma SPORT selecteren.

 De Intelligent Voice Assistant4 herkent ook natuurlijke spraak en opti-
maliseert de herkenningsscore dankzij offboard spraakherkenning5 met 
een breed scala individuele en situatiegebonden variaties. De Intelligent 
Voice Assistant beheerst ook taalvarianten zoals dialecten en jargons. 
Daarmee worden de mogelijkheden bij het dicteren van teksten, zoals 
e-mails, aanzienlijk uitgebreid.

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.

4 Maakt deel uit van de BMW navigatiesystemen.
5 De offboard-spraakherkenning kan als functionele uitbreiding in de ConnectedDrive  Store 

worden bijgeboekt.
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 File of wegwerkzaamheden? Geen probleem. Real Time Traffic 
 Information7, 8 vindt de snelste weg naar uw bestemming en waarschuwt u 
voor gevaren op uw route.

 Het veiligheidspakket Driving Assistant9 waarschuwt u bij ongewild 
 verlaten van de rijbaan en dreigende aanrijdingen, en grijpt bij acuut  
gevaar in door automatisch te remmen.

 U wilt in uw BMW de functies van uw iPhone niet missen en hem 
 bedienen zoals u gewend bent? Met de Apple CarPlay® voorbereiding6, 7, 8 
heeft u draadloos toegang tot telefonie, iMessage, WhatsApp, TuneIn, 
Spotify of Apple Music via het Control Display, middels de gebruikelijke 
iOS-bediening. Via de spraaksturingtoets op het stuur kunt u de Apple 
spraakassistent Siri gebruiken. De looptijd bedraagt drie jaar.

 Met 'Share live trip status'7 kunt u uw aankomsttijd en uw actuele locatie 
tijdens de rit veilig delen met vrienden en familie. De ontvanger kan via 
een link naar een website zien wat de bestemming van de BMW is en waar 
deze zich op dat moment bevindt, via een kaart.

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

 De intelligente Speed Limit 
Info1  herkent middels camera en 
vergelijking met navigatiedata 
actueel van kracht zijnde snel-
heidsbeperkingen.

 De uitrusting Driving 
 Assistant Plus9 biedt u naast 
functies die waarschuwen voor 
aanrijdingen ook de met camera 
werkende Active Cruise Control 
en Traffic Jam Assistant.

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 Voorwaarde voor gebruik is de uitrusting ConnectedDrive Services (standaard voor 
Nederland) en een BMW navigatiesysteem.

8 Uitsluitend leverbaar in combinatie met een BMW navigatiesysteem.
9 De werking van het systeem kan in het donker, bij mist en bij sterk tegenlicht beperkt zijn.
10 Maakt in combinatie met een BMW navigatiesysteem deel uit van de uitrustingen  

Driving Assistant en Driving Assistant Plus.



CARROSSERIEKLEUREN.

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

 Uni 668 Schwarz

 Metallic C07 Sparkling Storm 
Brillanteffekt3

 Metallic B39 Mineralgrau2

 Metallic 475 Black Sapphire2

 Metallic C10 Mediterranblau3

[ Kleurkaarten ] Op deze en volgende pagina’s vindt u de kleuren en materialen voor de BMW X2. 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.

 Uni 300 Alpinweiß1
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 Metallic C1X Sunset Orange2

 Metallic WC1P Galvanic Gold2 Metallic A96 Mineralweiß

 Metallic WC1D Misano Blau4

[ BMW Configurator ] Alvast een voorproefje? U kunt uw eigen BMW X2, met alle  
actuele motoren, kleuren en uitrustingen, ook samenstellen met de BMW Configurator  
op www.bmw.nl.

1 Zonder meerprijs leverbaar voor Model M Sport en Model M Sport X.
2 Ook als optie leverbaar voor Model M Sport en Model M Sport X.
3 Ook als optie leverbaar voor Model M Sport X.
4 Uitsluitend leverbaar in combinatie met Model M Sport en Model M Sport X.

 Metallic A83 Glaciersilber

MODEL M SPORT / 
MODEL M SPORT X



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

 Basis Stof Grid 
EGAT Anthrazit1

Leverbaar voorSTOF

 Basis Stof Race 
ERL1 Anthrazit, 
accent Grau2

 Model M Sport 
 Model M Sport X

Stof-Alcantara-
combinatie Micro 
Hexagon HMAT 
Anthrazit, accent 
Blau2, 6

Leverbaar voor

STOF-
ALCANTARA-
COMBINATIE

 Model M Sport 
 Model M Sport X

Stof-Alcantara-
combinatie Micro 
Hexagon HMIL 
 Anthrazit, accent 
Gelb2, 5

 Basis
 Model M Sport 
 Model M Sport X

Leder Dakota 
PDFM Magmarot 
met perforatie en 
accent Grau2, 4, 5

 Basis
 Model M Sport 
 Model M Sport X

Leder Dakota 
PDSW Schwarz met 
perforatie en accent 
Grau5

 Basis
 Model M Sport 
 Model M Sport X

Leder Dakota 
PDMZ Mokka met 
perforatie en accent 
Nussbaum5

 Basis
 Model M Sport 
 Model M Sport X

Leder Dakota 
PDOA Oyster met 
perforatie en accent 
Grau5

Leverbaar voorLEDER

 Model M Sport 
 Model M Sport X

Leder Dakota 
PDN4 Schwarz met 
perforatie en accent 
Blau2, 5

Alle interieurlijsten behalve 4FS omvatten een LED-lichtgeleider in de portieren.
De interieurkleur is afhankelijk van de gekozen bekledingskleur.

 Basis
 Model M Sport 
 Model M Sport X

Sensatec 
KCCX Oyster6

Leverbaar voorSENSATEC

 Basis
 Model M Sport 
 Model M Sport X

Sensatec 
KCSW Schwarz6

 Model M Sport 
 Model M Sport X

Stof Trigon 
HLSW Alcantara 
Schwarz, accent 
Blau4
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 Basis

 Model M Sport 
 Model M Sport X

 Basis
 Model M Sport 
 Model M Sport X

 Model M Sport 
 Model M Sport X

 Basis
 Model M Sport 
 Model M Sport X

 Basis
 Model M Sport 
 Model M Sport X

 Model M Sport 
 Model M Sport X

 Basis
 Model M Sport 
 Model M Sport X

4FS Oxidsilber dun-
kel matt, accentlijst 
Schwarz hoogglans

4WE Aluminium 
Hexagon, accentlijst 
Perlglanz Chrom3, 6

4F7 Edelhoutuit-
voering Eiche Maser 
matt, accentlijst  
Perlglanz Chrom3, 5

4WF Aluminium 
Hexagon, accentlijst 
Blau matt3, 6

4LR Edelhoutuit-
voering Fineline 
Stream, accentlijst 
Perlglanz Chrom3, 5

4LS Aluminium 
Längsschliff fein, 
 accentlijst Perlglanz 
Chrom3, 6

4WP Aluminium 
Hexagon Anthrazit, 
accentlijst Perlglanz 
Chrom3, 6

4LU Schwarz  
hoogglans,  
accentlijst Perlglanz 
Chrom3, 6

Leverbaar voorINTERIEURLIJSTEN

1 Uitsluitend leverbaar in combinatie met standaardstoelen.
2 Uitsluitend leverbaar in combinatie met sportstoelen.
3 De accentlijst komt terug in de portieren.
4 Uitsluitend leverbaar in combinatie met M sportstoelen.
5 Als optie leverbaar voor BMW X2 M35i.
6 Zonder meerprijs leverbaar voor BMW X2 M35i.



WIELEN EN BANDEN.

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

1 Als optie leverbaar voor BMW X2 M35i.
2 Uitsluitend leverbaar in combinatie met Model M Sport X.
3 Uitsluitend leverbaar in combinatie met Model M Sport.

 Lichtmetalen BMW wielen in 
Y-spaak styling 511, uitgevoerd 
in Bicolor Orbitgrau, hoogglans 
gepolijst, met noodloopeigen-
schappen, 8 J x 19 inch, 
bandenmaat 225/45 R 19.

 Lichtmetalen BMW wielen in 
Y-spaak styling 569, uitgevoerd 
in Bicolor Orbitgrau, hoogglans 
gepolijst, 7,5 J x 18 inch,  
bandenmaat 225/5  R 18.

 Lichtmetalen BMW wielen in 
Y-spaak styling 566, uitgevoerd 
in Bicolor Ferricgrau, hoogglans 
gepolijst, 7,5 J x 18 inch, ban-
denmaat 225/5  R 18.

 Lichtmetalen M wielen in 
dubbelspaak styling 717 M,  
uitgevoerd in Bicolor Orbitgrau 
matt, hoogglans gepolijst, met 
noodloopeigenschappen,  
8 J x 2  inch, bandenmaat 
225/4  R 2 .2

 Lichtmetalen M wielen in 
dubbelspaak styling 716 M,  
uitgevoerd in Bicolor Jet Black, 
hoogglans gepolijst, met nood-
loopeigenschappen, 8 J x 2  
inch, bandenmaat 225/4  R 2 .3

 Lichtmetalen M wielen 
in Y-spaak styling 722 M, 
 uitgevoerd in Bicolor Orbitgrau, 
hoogglans gepolijst, met nood-
loopeigenschappen, 8 J x 19 
inch, bandenmaat 225/45 R 19.2

 Lichtmetalen M wielen in 
dubbelspaak styling 715 M,  
uitgevoerd in Bicolor Orbitgrau, 
hoogglans gepolijst, met 
noodloopeigenschappen,  
8 J x 19 inch, bandenmaat 
225/45 R 19.3

 Lichtmetalen BMW wielen in 
dubbelspaak styling 564, uitge-
voerd in Reflexsilber, 7,5 J x 17 
inch met bandenmaat 225/55 
R 17.

 Lichtmetalen BMW wielen in 
V-spaak styling 56 , uitgevoerd 
in Reflexsilber, 7,5 J x 17 inch met 
bandenmaat 225/55 R 17.

 Lichtmetalen BMW wielen in 
dubbelspaak styling 567, uitge-
voerd in Reflexsilber, 7,5 J x 18 
inch, bandenmaat 225/5  R 18.

 Lichtmetalen BMW wielen  
in turbine styling 561, BMW  
EfficientDynamics, uitgevoerd  
in Bicolor Orbitgrau, hoogglans 
gepolijst, 7,5 J x 17 inch,  
bandenmaat 225/55 R 17.

 2 -inch lichtmetalen M wielen 
in dubbelspaak styling 721 M 
met noodloopeigenschappen.1
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 Standaarduitrusting   Extra-uitrusting   Origineel BMW accessoire

ORIGINELE BMW ACCESSOIRES.

 Voorgevormde mat voor de bagageruimte. De robuuste, waterafstotende 
antislipmat beschermt de bagageruimte tegen vuil en vocht. De uitvoering 
in Schwarz met X2 inleg past perfect bij het interieur.

 De moderne dakbox in Schwarz met zijpanelen in Titansilber heeft 
een inhoud van 42  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.

 De hoogwaardige 18-inch lichtmetalen BMW wielen in Y-spaak styling 566 
zijn uitgevoerd in Schwarz en verlenen de auto een bijzonder sportieve noot. 
Complete RDC-zomerwielset met runflat banden, wielmaat 7,5 J x 18 inch 
en bandenmaat 225/5  R 18 95W RSC.

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 uiterst gevoelige full-HD- 
camera legt bij schokken 
 automatisch de situatie voor 
en achter de auto vast.

 De hoogwaardige 19-inch licht-
metalen BMW wielen in V-spaak 
styling 573 zijn uitgevoerd in Bicolor 
Schwarz, aan de zichtbare zijde 
hoogglans gepolijst en hebben een 
geoptimaliseerd gewicht. Complete 
zomerwielset met runflat banden, 
wielmaat 8 J x 19 inch en banden-
maat 225/45 R 19 92W RSC.

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



TECHNISCHE GEGEVENS.

BMW X2 sDrive18i sDrive20i xDrive20i M35i sDrive16d sDrive18d xDrive18d sDrive20d xDrive20d

Gewicht en inhoud
Ledig gewicht1 kg 1470 [1490] [1535] [1615] [1685] 1550 [1570] 1575 [1610] 1655 [1675] [1615] [1675]

Toelaatbaar totaalgewicht kg 1985 [2005] [2055] [2145] [2190] 2015 [2030] 2080 [2115] 2160 [2180] [2125] [2190]

Laadvermogen kg 590 [590] [595] [605] [580] 540 [535] 580 [580] 580 [580] [585] [590]

Toelaatbaar aanhangergewicht 
ongeremd kg 725 [725] [750] [750] –5 740 [740] 750 [750] 750 [750] [750] [750]

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

kg 1700/1700 
[1700/1700] [1800/1800] [2000/2000] –5 1700/1700 

[1700/1700]
1800/1800 

[1800/1800]
1800/1800 

[1800/1800] [1800/1800] [2000/2000]

Inhoud bagageruimte l 470 –1355 470 –1355 470 –1355 470 –1355 470 –1355 470 –1355 470 –1355 470 –1355 470 –1355

Motor2

Cilinders/kleppen per cilinder 3/4 4/4 4/4 4/4 3/4 4/4 4/4 4/4 4/4

Cilinderinhoud cm3 1499 1998 1998 1998 1496 1995 1995 1995 1995

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

103 (140)/ 
4600 – 6500

141 (192)/ 
5000 – 6000

141 (192)/ 
5000 – 6000

225 (306)/ 
5000 – 6250

85 (116)/ 
4000

110 (150)/ 
4000

110 (150)/ 
4000

140 (190)/ 
4000

140 (190)/ 
4000

Max. koppel/toerental Nm/ 
1/min

220/ 
1480 – 4200

280/ 
1350 – 4600

280/ 
1350 – 4600

450/ 
1750 – 4500

270/ 
1750 – 2250

350/ 
1750 – 2500

350/ 
1750 – 2500

400/ 
1750 – 2500

400/ 
1750 – 2500

Krachtoverbrenging

Aandrijfwijze voorwielen voorwielen voor- en 
achterwielen

voor- en 
achterwielen voorwielen voorwielen voor- en 

achterwielen voorwielen voor- en 
achterwielen

Standaardtransmissie 6-versnellingsbak 
handgeschakeld 7-traps DCT 8-traps 

Steptronic
8-traps 

Steptronic Sport
6-versnellingsbak 
handgeschakeld

6-versnellingsbak 
handgeschakeld

6-versnellingsbak 
handgeschakeld

8-traps 
Steptronic

8-traps 
Steptronic

Rijprestaties2

Topsnelheid km/h 205 [205] [227] [224] [250]4 192 [192] 207 [207] 206 [206] [224] [221]

Acceleratie 0 –100 km/h s 9,6 [9,6] [7,7] [7,6] [4,9] 11,5 [11,5] 9,3 [9,3] 9,2 [9,4] [7,9] [7,7]

Verbruik en emissie2, 3

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

[4,8 – 4,7]
5,3 – 5,2 

[5,3 – 5,1]
6,0 – 5,7 

[5,5 – 5,2] [5,3 – 4,8] [5,4]

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

[4,1 – 4,0]
4,2 – 4,1 

[4,4 – 4,1]
4,7 – 4,4 

[4,6 – 4,4] [4,3 – 4,1] [4,5 – 4,3]

Verbruik gemiddeld l/100 km 5,8 – 5,6 
[5,8 – 5,6] [6,3 – 5,9] [6,7 – 6,5] [7,1 – 6,9] 4,6 – 4,4 

[4,4 – 4,3]
4,6 – 4,5 

[4,7 – 4,5]
5,2 – 4,9 

[4,9 – 4,7] [4,7 – 4,4] [4,9 – 4,7]

Emissienorm 
(typegoedkeuring)

EU6d-temp 
[EU6d-temp] [EU6d-temp] [EU6] [EU6] EU6 [EU6] EU6d-temp 

[EU6d-temp]
EU6d-temp 

[EU6d-temp] [EU6] [EU6d-temp]

CO2-emissie gemiddeld g/km 132 – 129 
[133 – 129] [143 – 135] [152 – 147] [161 – 158] 121 – 115 

[116 – 112]
121 – 119 

[124 – 118]
137 – 128 

[130 – 123] [123 – 115] [128 – 124]

Tankinhoud, ca. l 51 51 61 61 61 51 51 51 51

Wielen en banden

Bandenmaat 225/55 R17 
97W

225/55 R17 
97W

225/55 R17 
97W

225/45 R19 
92W

225/55 R17 
97W

225/55 R17 
97W

225/55 R17 
97W

225/55 R17 
97W

225/55 R17 
97W

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

Materiaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal
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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 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 
telkensin 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. 

4 Elektronisch begrensd.
5 Ontbrekende waarden waren nog niet bekend bij het ter perse gaan van deze brochure.

Waarden tussen [ ] gelden voor uitvoeringen met Steptronic transmissie.



BMW X2 xDrive20d met Model M Sport X:  
BMW TwinPower Turbo 4-cilinder dieselmotor met 140 kW (190 pk), 20-inch 
lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 717 M, carrosseriekleur Galvanic Gold 
metallic, sportstoelen met bekleding in stof Micro Hexagon Alcantara Anthrazit met 
accent in Gelb, interieurlijsten in Aluminium Hexagon Anthrazit 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 uitvoeringsconfigu-
raties en de aanpassings- en uitbreidingsmogelijkheden daarvan. Wijzigingen in 
constructie en/of uitrusting en/of mogelijkheden, alsmede drukfouten, 
voorbehouden. Stand: april 2019.

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

411 002 065 65 1 2019 BC. Gedrukt in Duitsland 2 19.


