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WILD  
LIFE.



VEEL LIFE,  
VEEL STYLE.



VERRUIMT  
UW MOGELIJKHEDEN  
TOT DE MACHT X.



VERSNELT  
DE GLIMLACH.



ZOEKT 
GRENZEN OP.



JONG, WILD, SNEL, 
ZOEKT PASSEND  
GEZELSCHAP.



VOLGELADEN 
MET DYNAMIEK.



¿TRAMOS LARGOS? CLARO. 
¿AMPLIAS MIRAS? SIEMPRE. 
¿ABURRIDO? ¡JAMÁS! BMW X1

VERTREKKEN? ALTIJD. 
VOORUITZICHTEN? ALTIJD. 
VERVELING? NOOIT!



 BMW EFFICIENTDYNAMICS.
 MINDER EMISSIE. MEER VERMOGEN.

AANDRIJVING EN ONDERSTEL.

 Het adaptieve onderstel maakt het mogelijk om de karakteris-
tiek van de schokdempers aan te passen aan de rijsituatie en zo het  
rijcomfort en de rijdynamiek te optimaliseren.

 De M Sport Steering zorgt voor een direct en dynamisch rijge-
drag met minder stuurbewegingen en minder krachtinspanning.

 Het M Sportonderstel is tien millimeter verlaagd en kent een 
sportievere afstemming.

 De 8-traps Steptronic Sport transmissie maakt bijzonder 
sportief schakelen mogelijk. Zowel automatisch als handmatig met 
de schakelpaddles aan het stuur of met de transmissiehendel.

 Het krachtige M Sportremsysteem wordt gekenmerkt door 
de exclusieve, donkerblauw gelakte remklauwen met M logo en de 
bijzonder krachtige remwerking.

 Voor extra tractie, rijdynamiek, spoorstabiliteit en rijveiligheid  
verdeelt de intelligente BMW xDrive vierwielaandrijving de 
 aandrijfkracht traploos en variabel optimaal over voor- en achteras.

DE MOTORENHIGHLIGHTS VAN DE BMW X1.
BMW X1 xDrive20i 
BMW TwinPower Turbo 4-cilinder benzinemotor met  
een vermogen van 141 kW (192 pk) en een koppel van 280 Nm  
Acceleratie 0 –100 km/h: 7,4 s  
Topsnelheid: 223 km/h 
Brandstofverbruik gemiddeld: 6,3 – 6,4 l/100 km 
CO2 emissie gemiddeld: 143 –146 g/km

BMW X1 xDrive20d  
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: 7,8 s  
Topsnelheid: 219 km/h  
Brandstofverbruik gemiddeld: 4,7– 4,8 l/100 km 
CO2 emissie gemiddeld: 123 –126 g/km
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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 optionele uitrustingen en de persoonlijke rijstijl kunnen deze waarden eveneens beïnvloeden. 
De vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2 uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP testmethodiek. Voor het berekenen van belastingen 
en andere voertuiggerelateerde heffingen die (ook) rekening houden met de CO2 emissie kunnen andere dan de hier vermelde waarden gelden. Meer informatie over brandstofverbruiks-, 
stroomverbruiks- en CO2 emissiewaarden vindt u in de technische gegevens en in de officiële prijslijst op www.bmw.nl.

BMW EFFICIENT DYNAMICS.

BRAKE ENERGY REGENERATION. SCHAKELINDICATOR.

AERODYNAMICA.

DRIVING EXPERIENCE CONTROL 
INCLUSIEF ECO PRO MODUS.

STEPTRONIC TRANSMISSIE.
 Gerichte aerodynamische maatrege-
len op diverse plaatsen in de carrosserie 
- bijvoorbeeld verstelbare luchtkleppen in 
de grille, Air Curtains en Aeroblades - 
verminderen storende luchtwervelingen 
en verlagen zo de luchtweerstand van de 
BMW. De qua stroomlijn geoptimaliseer-
de componenten dragen zo niet alleen 
bij aan het verlagen van het brandstofver-
bruik, maar verlagen tegelijkertijd ook het 
geluidsniveau in het interieur.

 De Driving Experience Control biedt 
keuze uit het standaard geactiveerde  
rijprogramma COMFORT, het op effici-
entie gerichte ECO PRO en het rijpro-
gramma SPORT, dat nog dynamischer 
rijden mogelijk maakt. Rijprogramma 
ECO PRO past de karakteristiek van het 
gaspedaal, de Steptronic transmissie 
(uitrustingsafhankelijk) en de verwar-
mings-/aircostrategie aan om het brand-
stofverbruik bij een bepaalde rijstijl zo 
efficiënt mogelijk te maken.

 De Brake Energy Regeneration laat de 
dynamo voornamelijk stroom genereren 
wanneer de bestuurder het gas loslaat  
of remt – tot voor kort ongebruikte kineti-
sche energie wordt zo omgezet in elek-
trische energie en opgeslagen in de 
accu.

 De schakelindicator geeft voor iedere 
rijsituatie de meest efficiënte versnelling 
weer. In alle BMW modellen informeert 
de weergave de bestuurder over de 
meest efficiënte versnelling en geeft 
schakeladviezen. Met bijtijds schakelen 
valt vooral in de stad en op provinciale 
wegen veel brandstof te besparen.

 Met BMW EfficientDynamics haalt u 
meer uit elke liter brandstof: meer vermo-
gen, meer efficiency en meer rijplezier. 
Pure dynamiek dankzij innovatieve  
technische maatregelen die het verbruik 
verlagen en tegelijkertijd het rijplezier 
vergroten – standaard in elke BMW.

 De 8-traps Steptronic transmissie 
biedt bijzonder hoog schakel- en  
rijcomfort door zeer fijn op elkaar afge-
stemde overbrengingsverhoudingen  
met geminimaliseerde toerentalspron-
gen. Zo wordt aangenaam comfort ge-
combineerd met indrukwekkende 
dynamiek en een laag brandstofverbruik.

 Standaarduitrusting   Optionele uitrusting



BESTUURDERSASSISTENTIESYSTEMEN.

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

BMW Personal CoPilot
 By your side, when you decide.

 Het veiligheidspakket Driving Assistant1 omvat met camera 
werkende assistentiesystemen zoals Lane Departure Warning, 
Collision Warning, grootlichtassistent en Speed Limit Info. De 
Collision & Pedestrian Warning met City-remfunctie1 waarschuwt bij 
snelheden tussen 3 km/h tot 65 km/h voor een dreigende aanrijding, 
de Lane Departure Warning waarschuwt vanaf 70 km/h met een 
trilling in het stuur tegen het onbedoeld verlaten van de rijbaan.

 De uitrusting Driving Assistant Plus1 zorgt voor aanzienlijk meer 
veiligheid en comfort. Het omvat de Collision & Pedestrian Warning 
met City-remfunctie, de Lane Departure Warning, de grootlichtassis-
tent en de Speed Limit Info, alsmede de met camera werkende  
Active Cruise Control met Stop & Go-functie en Traffic Jam Assistant.

 De met camera werkende Active Cruise Control met Stop & 
Go-functie houdt de door u ingestelde snelheid en afstand tot de 
voorligger aan. De BMW neemt het optrekken en afremmen over, 
waarbij de gekozen afstand zowel bij langzaam rijdend als bij stil-
staand verkeer wordt aangehouden.

 De functie Hill Descent Control bij xDrive modellen is een in-
schakelbare assistent voor bergaf rijden, die de bestuurder onder-
steunt op steile hellingen. Het systeem houdt de snelheid van de 
BMW constant zonder dat de bestuurder zelf hoeft te remmen en 
zich dus volledig kan concentreren op het sturen.

 De Parking Assistant2 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.

 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 in 
het Control Display weergegeven voor de bestuurder. Interactieve 
koerslijnen voor afstand en draaicirkel ondersteunen u bij het ma-
noeuvreren, obstakels worden met gekleurde vlakken weergegeven.
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 De Collision Warning met City-remfunctie waarschuwt 
voor dreigende aanrijdingen en grijpt bij acuut gevaar in door 
automatisch te remmen.

 De uitrusting adaptieve LED koplampen met LED dim- 
en grootlicht omvat tevens LED richtingaanwijzers, adaptieve 
bochtverlichting en grootlichtassistent.

 Active Guard omvat een waarschuwingsfunctie voor frontale 
aanrijdingen inclusief remfunctie en de Speed Limit Assist  
inclusief Speed Limit Info met weergave van inhaalverboden.

 Bij een ongeval telt elke seconde. De Emergency Call  
(geavanceerde noodoproepfunctie) reageert in zo‘n situatie 
automatisch en schakelt snel hulp in voor u en uw passagiers.

 Standaarduitrusting   Optionele uitrusting



CONNECTIVITEIT EN INFOTAINMENT.
BMW ConnectedDrive
Uw intelligente netwerk onderweg.

 Het full-colour BMW Head-Up Display1 
projecteert voor het rijden relevante gege-
vens in uw directe gezichtsveld op de voor-
ruit, zodat u zich optimaal kunt concentreren 
op de weg en het verkeer. Zo kunnen onder 
meer (uitrustingsafhankelijk) de actuele 
snelheid, aanwijzingen van de navigatie,  
de Speed Limit Info met herkenning van  
inhaalverboden en telefoon- en entertain-
mentlijsten worden weergegeven.

 U wilt in uw BMW de functies van uw  
iPhone niet missen en hem bedienen zoals 
u gewend bent? Met de Apple CarPlay® 
voorbereiding2 heeft u draadloos toegang 
tot telefonie, iMessage, WhatsApp, TuneIn, 
Spotify en Apple Music. Via de spraakstu-
ringtoets op het stuur kunt u de Apple 
spraakassistent Siri gebruiken.

COMFORT 
TELEFOONVOORBEREIDING  
MET DRAADLOZE 
OPLAADMOGELIJKHEID. BMW CONNECTED.

NAVIGATIE PLUS. BMW HEAD-UP DISPLAY. APPLE CARPLAY® VOORBEREIDING.
 De uitrusting BMW navigatiesysteem 
Plus omvat het BMW Head-Up Display, de 
iDrive Touch Controller, een vast 10,25 inch 
Touch Control Display en een instrumen-
tenpaneel met hoge-resolutie 5,7 inch 
Info Display. Het BMW navigatiesysteem 
Plus wordt intuïtief bediend via de iDrive 
 Controller met Direct Access-toetsen en 
zes dan wel acht voorkeuzetoetsen, via 
spraaksturing of via het touchscreen met 
 interactieve tegels.

 Voor een optimale centraalstelling van de 
bestuurder in een BMW zijn alle weergave- 
en bedieningselementen overzichtelijk ge-
plaatst en goed bereikbaar. Ze zijn duidelijk 
gegroepeerd in functies voor rijden, comfort, 
weergave en bediening. Zo is het ook voor 
nieuwe BMW bestuurders mogelijk om  
zich snel te oriënteren en kunnen zij zich 
optimaal concentreren op de weg en het 
verkeer.

 De Comfort telefoonvoorbereiding met 
draadloze oplaadmogelijkheid (Wireless 
Charging)3 omvat een dock met draadloze 
oplaadfunctie en een extra USB aansluiting. 
Aansluiting op de dakantenne zorgt voor 
optimale ontvangst van het mobiele tele-
foonverkeer. Via Bluetooth kunnen twee 
mobiele telefoons en een audiospeler tege-
lijk worden aangesloten.

 Maak verbinding met uw BMW. De  
BMW Connected App is uw digitale 
mobiliteits assistent, die al voor het  
rijden in uw behoeften voorziet. Maak via 
smartphone, compatibele smartwatch, 
Amazon Echo of Google Assistant  
een verbinding met uw BMW, stuur  
bestemmingen naar het navigatiesysteem 
of laat u aan afspraken herinneren om er  
op tijd te arriveren.

WEERGAVE- EN 
BEDIENINGSCONCEPT.

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 optionele uitrustingen vereist.

2 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.

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.
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 De automatische bagageklepbediening maakt het mogelijk 
om de bagageklep elektrisch te openen en te sluiten – één druk op 
de knop in het interieur of op de autosleutel is voldoende. De bagage-
klep is ook via de greep aan de buitenzijde te openen en met één 
druk op de knop aan de binnenzijde van de bagageklep te sluiten. 
Een akoestisch waarschuwingssignaal verhoogt de veiligheid.

 De uitrusting Comfort Access biedt toegang tot uw BMW via de 
voorportieren en de bagageklep, zonder dat u de sleutel ter hand 
hoeft te nemen. Het is voldoende als u de sleutel bij u heeft, bijvoor-
beeld in uw broekzak of koffer. Om de auto te openen hoeft u vervol-
gens alleen maar de portiergreep of de toets van de bagageklep aan 
te raken.

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

 Dankzij de verstelmogelijkheden van de achterbankseg-
menten is de interieurruimte nog flexibeler te gebruiken. Naar be-
hoefte vergroot u de beenruimte voor de achterpassagiers of juist de 
beschikbare bagageruimte. De in de verhouding 60:40 deelbare zit-
ting is individueel over een lengte van 130 millimeter te verschuiven. 
De rugleuning is in de verhouding 40:20:40 gedeeld neerklapbaar.

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

 Met diverse LED lichtbronnen creëert het lichtpakket een 
 hoogwaardige ambiance in het interieur. De ambianceverlichting 
met  keuze uit zes kleuren verlicht het interieur op uiterst aangename 
en sfeervolle wijze met een doordachte mix van directe en indirecte 
 lichtbronnen. De bestuurder wordt bovendien begroet met een indruk-
wekkende welkomstverlichting met LED’s aan de buitenzijde van 
de BMW, inclusief LED projectie van het X1 logo.

 Standaarduitrusting   Optionele uitrusting



STANDAARDUITVOERING.

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

De BMW X1 is standaard uitgerust met onder meer:
17 inch lichtmetalen BMW wielen in V-spaak styling 560
bekleding in stof Grid
interieurlijsten in Oxidsilber dunkel mat met accentlijst in 
Schwarz hoogglans
halogeen koplampen met LED dagrijverlichting
met leder bekleed multifunctioneel stuurwiel
Driving Experience Control inclusief ECO PRO Modus
Performance Control
airconditioning
regensensor
BMW Media met 6,5 inch Control Display en zes luidsprekers
bandenspanningsweergavesysteem
Servotronic (snelheidsafhankelijke stuurbekrachting)
ConnectedDrive Services en Remote Services

 Lichtmetalen BMW wielen in 
V-spaak styling 560, uitgevoerd 
in Reflexsilber, 7,5 J x 17 inch, 
bandenmaat 225/55 R 17.

 Lichtmetalen BMW wielen in 
Y-spaak styling 580, uitgevoerd 
in Bicolor Orbitgrau, met nood-
loopeigenschappen, gepolijst, 
8 J x 19 inch, bandenmaat 
225/45 R 19.

 Bij de standaardstoel voor bestuurder en voorpassagier zijn de zithoogte, 
de hoek van de rugleuning, de positie in lengterichting en de hoogte van 
de hoofdsteun handmatig in te stellen.

 Het standaardstuurwiel met drie spaken heeft een met zwart leder 
 beklede stuurwielrand en een diameter van 375 millimeter.
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 Standaarduitrusting   Optionele uitrusting

De interieuruitrusting van Model xLine:
instaplijsten voor met inleg in aluminium en opschrift ‘BMW’
bekleding in stof-ledercombinatie Cross Track Granitbraun met accent 
in Schwarz leder Dakota met perforatie Mokka (Model xLine is ook te 
combineren met andere bekledingen, vraag uw BMW dealer naar de 
mogelijkheden)
autosleutel met applicatie in Perlglanz Chrom
stiknaden afhankelijk van de gekozen bekleding in contrasterend Silber, 
Grau of Braun op de middenconsole en het dashboard
interieurlijsten in Pearl dunkel met accentlijst in Perlglanz Chrom 
( Model xLine is ook te combineren met andere interieurlijsten, vraag 
uw BMW dealer naar de mogelijkheden)
exclusieve LED-lichtgeleiders in de portierpanelen met keuze uit zes 
kleurscenario’s
lichtpakket inclusief LED-projectie van het X1 logo
beschermlijst van roestvrijstaal langs de bagageruimtedorpel














De exterieuruitrusting van Model xLine:
BMW nierengrille met exclusief vormgegeven verticale spijlen, 
 waarvan de voorzijde is uitgevoerd in Aluminium matt, en omlijsting 
in hoogglans chroom
voorbumper met specifieke designelementen en wagenbodembe-
scherming in Silber matt
LED-mistlampen voor
18-inch lichtmetalen BMW wielen in Y-spaak styling 579 (Model xLine 
is ook te combineren met andere wielen, vraag uw BMW dealer naar de 
mogelijkheden)
sierlijst in de dorpelverbreders in Silber matt
dakrailings in zijdeglans aluminium
Exterior Line zijdeglans aluminium
wagenbodembescherming achter met hoofdelement in carrosseriekleur 
en inzet in Silber matt













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

 De sportstoelen voor bestuur-
der en voorpassagier zorgen met 
hun hoge wangen voor optimale 
steun en bieden tal van instel-
mogelijkheden.

 Lichtmetalen BMW wielen in 
Y-spaak styling 579, uitgevoerd 
in Bicolor Orbitgrau, gepolijst, 
7,5 J x 18 inch, bandenmaat 
225/50 R 18.



MODEL SPORT LINE.















De exterieuruitrusting van Model Sport Line:
BMW nierengrille met exclusief vormgegeven verticale spijlen in 
hoogglans zwart en omlijsting in hoogglans chroom
voorbumper met specifieke designelementen in hoogglans zwart, 
met wagenbodembescherming in carrosseriekleur
LED-koplampen
LED-mistlampen voor
18-inch lichtmetalen BMW wielen in dubbelspaak styling 568 
(Model Sport Line is ook te combineren met andere wielen, 
vraag uw BMW dealer naar de mogelijkheden)
buitenspiegelkappen naar keuze in carrosseriekleur of in hoogglans 
zwart
sierlijst in de dorpelverbreders in carrosseriekleur
wagenbodembescherming achter met hoofdelement in carrosseriekleur 
en inzet in hoogglans zwart














 Met leder bekleed multifuncti-
oneel M stuurwiel, stuurwielrand 
bekleed met leder Walknappa 
Schwarz en voorzien van extra 
profilering voor de duimen.

 De sportstoelen voor bestuur-
der en voorpassagier zorgen met 
hun hoge wangen voor optimale 
steun en bieden tal van instel-
mogelijkheden.

 Lichtmetalen BMW wielen in 
Y-spaak styling 566, uitgevoerd 
in Ferricgrau, gepolijst, 7,5 J x 18 
inch, bandenmaat 225/50 R 18.

 Lichtmetalen BMW wielen in 
Dubbelspaak styling 578, uitge-
voerd in Jet Black, 7,5 J x 18 inch, 
bandenmaat 225/50 R 18.

De interieuruitrusting van Model Sport Line:
instaplijsten voor met inleg in aluminium en opschrift ‘BMW’
sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier bekleding in  
stof-Sensatec-combinatie Anthrazit met accent in Grau 
(vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
autosleutel met applicatie in Perlglanz Chrom
stiknaden afhankelijk van de gekozen bekleding in contrasterend Silber, 
Grau of Braun op de middenconsole en het dashboard
interieurlijsten in Schwarz hoogglans (vraag uw BMW dealer naar de 
andere mogelijkheden)
exclusieve LED-lichtgeleiders in de portierpanelen met keuze uit zes 
kleurscenario’s
lichtpakket inclusief LED-projectie van het X1 logo
beschermlijst van roestvrijstaal langs de bagageruimtedorpel

Zie voor de volledige standaard- en optionele uitrustingen de officiële prijslijst.
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 Met leder bekleed multifuncti-
oneel M stuurwiel, stuurwielrand 
bekleed met leder Walknappa 
Schwarz en voorzien van extra 
profilering voor de duimen.

 De sportstoelen voor bestuur-
der en voorpassagier zorgen met 
hun hoge wangen voor optimale 
steun en bieden tal van instel-
mogelijkheden.

 Lichtmetalen M wielen in 
Dubbelspaak styling 570 M, 
uitgevoerd in Bicolor Ferric Grey, 
gepolijst, 7,5 J x 18 inch, 
bandenmaat 225/50 R 18.

 Lichtmetalen M wielen in 
Dubbelspaak styling 816 M, 
uitgevoerd in Bicolor Orbit Grey, 
met noodloopeigenschappen, 
gepolijst, 8 J x 19 inch, 
bandenmaat 225/45 R 19.

De interieuruitrusting van Model M Sport:
M instaplijsten en (voor bestuurder) M voetsteun
vloermatten in M design
sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier bekleding in stof 
Micro Hexagon/Sensatec Schwarz (Model M Sport is ook te 
combineren met andere bekledingen, vraag uw BMW dealer naar 
de mogelijkheden)
met leder bekleed multifunctioneel M stuur
autosleutel met exclusief M detail
BMW Individual hemelbekleding in Anthrazit
interieurlijsten in Aluminium Hexagon met accentlijst in Blau 
(Model M Sport is ook te combineren met andere interieurlijsten, 
vraag uw BMW dealer naar de mogelijkheden)
verkorte schakelpook met M logo (in combinatie met handgeschakelde 
versnellingsbak)
lichtpakket inclusief LED-projectie van het X1 logo
exclusieve LED-lichtgeleiders in de portierpanelen met keuze uit zes 
kleurscenario’s
beschermlijst van roestvrijstaal langs de bagageruimtedorpel
































De exterieuruitrusting van Model M Sport:
M Aerodynamicapakket met specifieke voorbumper, dorpelverbreders, 
wielkuiplijsten en sierpanelen in carrosseriekleur en achterbumper in 
carrosseriekleur met diffusorinzet in Dark Shadow metallic
BMW nierengrille met exclusief vormgegeven verticale spijlen, waarvan 
de voorzijde is uitgevoerd in hoogglans zwart, en omlijsting in hoogglans 
chroom
LED-mistlampen voor
18-inch lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 570 M Bicolor 
(Model M Sport is ook te combineren met andere wielen, vraag uw 
BMW dealer naar de mogelijkheden)
M sportonderstel inclusief verlaging, naar keuze standaardonderstel
Variable Sport Steering
BMW Individual hoogglans Shadow Line
M logo op de flanken
carrosseriekleur Alpinweiß uni (vraag uw BMW dealer naar de andere 
carrosseriekleuren voor Model M Sport)
BMW Individual dakrailings in hoogglans Shadow Line
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DE BMW X1 xDRIVE25e.
De meest intelligente vorm van een Plug-in Hybride rijden: de BMW X1 xDrive25e combineert een efficiënte  
BMW TwinPower Turbo motor met een krachtige eDrive motor en met een hybride vierwielaandrijving. Het optimale 
samenspel tussen beide motoren garandeert dat u iedere uitdaging met gemak overwint. De elektromotor zet  
zijn vermogen naadloos om in aandrijfkracht en ondersteunt op indrukwekkende wijze de benzinemotor bij elke 
acceleratie, of drijft de BMW X1 xDrive25e volledig elektrisch en lokaal emissievrij aan tot 135 km/h. Bovendien 
optimaliseert de hybride vierwielaandrijving de grip op gladde ondergrond. Via BMW Connected Drive Services  
kunt u eenvoudig zien of de laadstatus en de resterende actieradius voldoende zijn voor een puur elektrisch af  
te leggen route. Zo niet, dan gaat u gewoon verder in de hybride modus.

Lichtmetalen M wielen in Dubbelspaak styling 816 M, uitgevoerd in 
 Bicolor Orbit Grey, met noodloopeigenschappen, gepolijst, 8 J x 19 inch, 
bandenmaat 225/45 R 19.

De oplaadaansluiting voor het extern opladen van de hoogvoltage-accu 
inclusief laadstatusindicatie bevindt zich achter een klepje in het 
carrosseriepaneel linksvoor.

MET EFFICIËNTE PLUG-IN HYBRIDE AANDRIJVING.
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Met de rijmodiknop in de middenconsole kunnen de aandrijvingsmodi 
AUTO eDrive, MAX eDrive en SAVE BATTERY op intuïtieve wijze worden 
ingeschakeld. Met een druk op een knop kan de bestuurder de Plug-in 
Hybride BMW eenvoudig en snel afstemmen op verschillende rijsituaties.

De modelaanduiding bevindt zich rechts op de bagageklep.

Uitrustingsmogelijkheden



UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.

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 optionele uitrustingen vereist.

 Het full-colour BMW Head-Up Display1 projecteert voor het rijden rele-
vante gegevens in uw directe gezichtsveld op de voorruit, zodat u zich op-
timaal kunt concentreren op de weg en het verkeer. Zo kunnen onder meer 
(uitrustingsafhankelijk) de actuele snelheid, aanwijzingen van de navigatie, 
de Speed Limit Info met herkenning van inhaalverboden en telefoon- en 
entertainmentlijsten worden weergegeven.

 Van de dagrijverlichting tot het dim- en grootlicht van de LED koplampen: 
alle verlichtingsfuncties maken gebruik van duurzame, energiezuinige 
LED technologie. De sportief lage koplampen verbeteren de veiligheid in 
het donker en bij slechte weersomstandigheden met een voortreffelijke 
verlichting en een op daglicht gelijkende lichtkleur.

 De tweedelige achterlichten in BMW typerend L-vormig design bestaan 
uit een lichtsegment in de carrosserie en een lichtsegment in de bagage-
klep. Dankzij de dynamische remlichtfunctie worden bestuurders van ach-
teropkomende voertuigen gewaarschuwd door knipperende remlichten als 
u hard moet remmen, bijvoorbeeld in een gevaarlijke situatie.

 De 7-traps Steptronic transmissie met dubbele koppeling verenigt uit-
muntende efficiency met een bijzonder hoog schakel- en rijcomfort, dankzij 
zeer fijn op elkaar afgestemde overbrengingsverhoudingen met geminima-
liseerde toerentalsprongen. Zo wordt aangenaam comfort gecombineerd 
met indrukwekkende dynamiek en een laag brandstofverbruik.

 Het met leder beklede zwarte 
sportstuurwiel met drie spaken is 
voorzien van een verchroomd siere-
lement. Dankzij de dikke stuurwiel-
rand met extra profilering voor de 
duimen ligt het bijzonder prettig in 
de handen. De knop van de ver-
snellingshendel is eveneens met 
 leder bekleed.

Zie voor de volledige standaard- en optionele uitrustingen de officiële prijslijst.
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 Waarheen voert de volgende rit? Zoek binnen de BMW Connected App 
naar nieuwe bestemmingen en stuur deze rechtstreeks naar het navigatie-
systeem van uw BMW. Zodra u heeft plaatsgenomen in de auto en deze 
via Bluetooth heeft gekoppeld aan uw smartphone, kunt u met één klik de 
routebegeleiding starten.

 De regensensor met auto-
matische lichtschakeling activeert 
zo nodig automatisch de ruiten-
wissers en het dimlicht.

 De voorpassagiersstoel met 
neerklapbare rugleuning zorgt 
voor extra flexibiliteit. Zo zijn ook 
langere voorwerpen gemakkelijk 
te vervoeren.

 De wangen van zitting en rug-
leuning van beide sportstoelen zijn 
hoger dan die van de standaard-
stoelen. Dit zorgt samen met de 
verstelbare bovenbeensteun voor 
uitstekende ergonomie en extra  
zijdelingse steun bij het vlottere 
bochtenwerk. Behalve van (mecha-
nische) zithoogteverstelling is de 
bestuurdersstoel ook voorzien van 
(elektrische) verstelling van de rug-
leuningbreedte.

 Dankzij de afneembare kogel-
kop verandert er niets aan het 
sportieve design van de achter-
zijde als de trekhaak niet in ge-
bruik is.

 Kinderzitjesbevestiging ISOFIX: 
voor het veilig monteren van een 
ISOFIX-kinderzitje op de voor-
passagiersstoel. De bevesti-
gingsbeugel bevindt zich on-
zichtbaar aan het stoelframe.

 Het glazen panoramadak biedt veel frisse lucht wanneer het is geopend 
en zorgt ook gesloten voor een aangenaam licht interieur. Met een druk op 
de knop of via de afstandsbediening/sleutel van de BMW kunt u het voorste 
deel van het panoramadak volautomatisch openen en sluiten. Het panorama-
dak is uitgerust met een schuif- en een kantelfunctie, alsmede met zonwe-
ring en windgeleider.
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UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.

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 optionele uitrustingen vereist.

2 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.

3 De werking van het systeem kan in het donker, bij mist en sterk tegenlicht beperkt zijn.

 Het multifunctionele stuurwiel maakt het mogelijk om, afhankelijk van 
de uitrusting, functies van de telefoon, spraaksturing en audio te bedienen 
via de in het stuurwiel geïntegreerde toetsen. Hiermee bedient u ook 
de Cruise Control en de handmatige snelheidsbegrenzer (Speed Limiter), 
waarmee bijvoorbeeld in stadsverkeer een maximale snelheid van 
50 km/h kan worden ingesteld.

 De Comfort telefoonvoorbereiding met draadloze oplaadmogelijkheid 
(Wireless Charging) omvat een dock met draadloze oplaadfunctie en een 
extra USB aansluiting. Aansluiting op de dakantenne zorgt voor optimale 
ontvangst van het mobiele telefoonverkeer. Via Bluetooth kunnen twee 
mobiele telefoons en een audiospeler tegelijk worden aangesloten.

 U wilt in uw BMW de functies van uw iPhone niet missen en hem 
bedienen zoals u gewend bent? Met de Apple CarPlay® voorbereiding2 
heeft u draadloos toegang tot telefonie, iMessage, WhatsApp, TuneIn, 
Spotify en Apple Music. Via de spraaksturingtoets op het stuurwiel kunt 
u de Apple spraakassistent Siri gebruiken.

 Kostbare vakantietijd verliezen in de file? Met Real Time Traffic Information 
bereikt u sneller uw bestemming. Deze service kent de actuele verkeers-
situatie vrijwel in real time en berekent automatisch alternatieve routes. De 
aanvullende functie Local Hazard Preview waarschuwt u bij gevaarlijke  
omstandigheden of ongevallen op uw route.

 De uitrusting BMW navigatiesysteem Plus omvat het BMW Head-Up 
Display1, de iDrive Touch Controller, een vast 10,25 inch Touch Control 
Display en een instrumentenpaneel met hoge-resolutie 5,7 inch Info Display. 
Het BMW navigatiesysteem Plus wordt intuïtief bediend via de iDrive 
Controller met Direct Access-toetsen en zes dan wel acht voorkeuzetoetsen, 
via spraaksturing of via het touchscreen met interactieve tegels.

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

Zie voor de volledige standaard- en optionele uitrustingen de officiële prijslijst.
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 De stuurverwarming zorgt met 
een druk op de knop binnen de 
kortste tijd voor een comfortabel 
verwarmde stuurwielrand –  
vooral in de winter bijzonder  
aangenaam.

 De Park Distance Control (PDC) aan voor- en achterzijde maakt inparkeren 
en manoeuvreren in kleine ruimtes gemakkelijker. Met akoestische signalen 
wordt aangegeven wanneer de BMW een obstakel nadert, waarbij de afstand 
zichtbaar is in het Control Display.

 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 in het Control Display 
weergegeven voor de bestuurder. Interactieve koerslijnen voor afstand en 
draaicirkel ondersteunen u bij het manoeuvreren, obstakels worden met 
gekleurde vlakken weergegeven.

 De uitrusting Driving Assistant Plus zorgt voor aanzienlijk meer veiligheid 
en comfort. Het omvat de Collision & Pedestrian Warning met  
City-remfunctie3, de Lane Departure Warning, de grootlichtassistent en de 
Speed Limit Info, alsmede de met camera werkende Active Cruise Control 
met Stop & Go-functie en Traffic Jam Assistant.

 Met diverse LED lichtbronnen creëert het lichtpakket een hoogwaardige 
ambiance in het interieur. De ambianceverlichting met keuze uit zes kleuren 
verlicht het interieur op uiterst aangename en sfeervolle wijze met een 
doordachte mix van directe en indirecte lichtbronnen. De bestuurder wordt 
bovendien begroet met een indrukwekkende welkomstverlichting met LEDs 
aan de buitenzijde van de BMW, inclusief LED projectie van het X1 logo.

 De binnenspiegel en linker buitenspiegel dimmen automatisch. Daar-
naast is de rechter buitenspiegel uitgerust met een stoeprandfunctie, die 
wordt geactiveerd bij het inschakelen van de achteruitversnelling. Beide 
buitenspiegels zijn elektrisch inklapbaar en hebben een memory-functie. 
Deze uitrusting maakt inparkeren gemakkelijker en helpt om beschadigin-
gen aan de auto te voorkomen.

 De elektrische stoelverstelling 
is eenvoudig te bedienen en 
maakt het met de inbegrepen 
memory-functie mogelijk om de 
gewenste instellingen voor be-
stuurdersstoel en buitenspiegels 
op te slaan.
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CARROSSERIEKLEUREN.

 Uni 300 Alpinweiß1  Uni 668 Schwarz  Metallic A96 Mineralweiß2

 Metallic A83 Glaciersilber  Metallic B39 Mineralgrau2  Metallic 475 Saphirschwarz2

 Metallic C2S Jucarobeige  Metallic C07 Sparkling Storm Brillanteffekt  Metallic B53 Sparklingbraun

[ Kleurkaarten ] Op deze en volgende pagina’s vindt u de kleuren en materialen voor de nieuwe BMW X1. 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 optionele uitrustingen de officiële prijslijst.
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 Metallic C1X Sunset Orange

 Metallic C10 Mediterranblau  Metallic C1D Misano Blau3  BMW Individual C3N Storm Bay metallic2

[ BMW Configurator ] Alvast een voorproefje? U kunt uw eigen nieuwe BMW X1, 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. 
2 Ook als optie leverbaar voor Model M Sport. 
3 Exclusief leverbaar voor Model M Sport. 

BMW INDIVIDUALMODEL M SPORT
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BEKLEDINGEN, INTERIEURLIJSTEN/-KLEUREN 
EN HEMELBEKLEDINGEN.

[Kleurkaarten] Op deze en volgende pagina’s vindt u de kleuren en materialen voor de 
nieuwe BMW X1. De ervaring leert dat kleuren en materialen in druk of op een beeldscherm 
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. De interieurkleur is afhankelijk van de gekozen bekledingskleur.

De interieurkleur is afhankelijk van de gekozen bekledingskleur.

 Standaarduitvoering Stof Grid EGAT  
Anthrazit

Leverbaar voorSTOF

LEDER

STOF-
LEDERCOMBINATIE

STOF-SENSATEC-
COMBINATIE

 Standaarduitvoering Stof Race ERL1  
Anthrazit, accent 
Grau

 Standaarduitvoering

 Model xLine 
 Model Sport Line 
 Model M Sport

 Model xLine 
 Model Sport Line 
 Model M Sport

 Model xLine 
 Model Sport Line 
 Model M Sport

 Model M Sport

Leder Dakota LCSW 
Schwarz

Leder Dakota met 
perforatie PDMZ 
Mokka

Leder Dakota met 
perforatie PDN4 
Schwarz, accent 
Blau

Leder Dakota met 
perforatie PDOA 
Oyster, accent Grau

Leder Dakota met 
perforatie PDSW 
Schwarz, accent 
Grau

 Standaarduitvoering 
 Model xLine 
 Model Sport Line

 Standaarduitvoering 
 Model xLine 
 Model Sport Line 
 Model M Sport

Sensatec KCCX 
Oyster

Sensatec KCSW 
Schwarz

 Standaarduitvoering 
 Model Sport Line

 Model Sport Line

Stof-Sensatec- 
combinatie KFL1  
Anthrazit, accent 
Grau

Stof Micro Hexagon/
Sensatec HKSW 
Schwarz

 Model M Sport

Stof-Sensatec- 
combinatie KFIX  
Anthrazit, accent 
Orange

 Model xLine Stof-ledercombina-
tie Cross Track 
CWG4 Granitbraun/
Schwarz

Leverbaar voor Leverbaar voor

Leverbaar voor

Leverbaar voorSENSATEC

Zie voor de volledige standaard- en optionele uitrustingen de officiële prijslijst.
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 Standaarduitvoering 
 Model xLine 
 Model Sport Line 
 Model M Sport

 Standaarduitvoering 
 Model xLine 
 Model Sport Line 
 Model M Sport

 Standaarduitvoering 
 Model xLine 
 Model Sport Line 
 Model M Sport

 Model xLine 
 Model Sport Line 
 Model M Sport

 Model xLine

 Model M Sport

Interieurlijsten in 
edelhoutuitvoering 
Fineline Stream 
met accentlijst in 
Perlglanz chroom

Interieurlijsten in 
edelhoutuitvoering 
Eiche Maser matt 
met accentlijst in 
Perlglanz chroom

Interieurlijsten in 
Pearl dunkel met 
 accentlijst in 
 Perlglanz chroom

Interieurlijsten in 
Aluminium Hexagon 
met accentlijst in 
Blau mat

Interieurlijsten in 
Aluminium Längs-
schliff fein met 
 accentlijst in 
 Perlglanz chroom

 Standaarduitvoering Interieurlijsten in 
Oxidsilber dunkel 
matt met accentlijst 
in Schwarz hoog-
glans

Interieurlijsten in 
Schwarz hoogglans 
met accentlijst in 
Perlglanz chroom

Leverbaar voorINTERIEURLIJSTEN
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WIELEN EN BANDEN.

1 Uitsluitend leverbaar in combinatie met Model M Sport.
2 Uitsluitend leverbaar in combinatie met xLine.
3 Standaard voor xDrive25e.

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

 Lichtmetalen M wielen in 
Dubbelspaak styling 816 M, 
uitgevoerd in Bicolor Orbit Grey, 
gepolijst, 8 J x 19 inch, 
bandenmaat 225/45 R 19.1

 Lichtmetalen BMW wielen in Y-spaak styling 580, uitgevoerd in Bicolor 
Orbitgrau, gepolijst, 8 J x 19 inch, bandenmaat 225/45 R 19.

 Lichtmetalen M wielen in 
Dubbelspaak styling 570 M, uit-
gevoerd in Bicolor Ferric Grey, 
hoogglans gepolijst, met nood-
loopeigenschappen, 7,5 J x 18 
inch, bandenmaat 225/50 R 18.1

 Lichtmetalen BMW wielen in 
Y-spaak styling 579, uitgevoerd 
in Bicolor Orbitgrau, gepolijst, 
7,5 J x 18 inch, bandenmaat 
225/50 R 18.2

 Lichtmetalen BMW wielen in 
Dubbelspaak styling 578, uitge-
voerd in Jet Black, 7,5 J x 18 inch, 
bandenmaat 225/50 R 18.

 Lichtmetalen BMW wielen in 
Dubbelspaak styling 564, uitge-
voerd in Reflexsilber, met nood-
loopeigenschappen, 7,5 J x 17 
inch, bandenmaat 225/55 R 17.3

Zie voor de volledige standaard- en optionele uitrustingen de officiële prijslijst.
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 Standaarduitrusting   Optionele uitrusting   Originele BMW Accessoires

ORIGINELE BMW ACCESSOIRES.

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 over BMW M Performance Accessoires. Voor meer informatie kunt u ook kijken op  
www.bmw.nl.

 De in de binnenspiegel geïnte-
greerde, universele garagedeur-
opener is te gebruiken voor 
maximaal drie automatische  
garagedeuren of toegangshekken.

 De universele houder is in de breedte verstelbaar en wordt in de apart 
verkrijgbare basisdrager van het Travel & Comfort System vastgeklikt. 
Hij houdt elke Apple of Samsung tablet met BMW Tablet Safety Case van 
7 tot 11 inch stevig op zijn plaats en kan dankzij het 360° draaibare frame 
en de kantelmogelijkheid in de gewenste positie worden vastgezet.

 Een bescherming op maat  
tegen vocht en vuil in de voeten-
ruimtes voorin. De uitvoering  
in zwart met een X1 accent in 
roestvrijstaal past perfect in  
het interieur.

 De hoogwaardige 20 inch lichtmetalen M wielen in Dubbelspaak styling 
717 M zijn uitgevoerd in Jet Black mat, hoogglans gepolijst, met een 
geoptimaliseerd gewicht en M logo. Complete RDC-zomerwielset met 
runflat banden; 8J x 20 inch met bandenmaat 225/40 R20 94Y RSC.

 De moderne BMW dakbox in 
Schwarz met zijpanelen in Titansil-
ber heeft een inhoud van 520 liter 
en past op alle BMW dakdraagsys-
temen. Door het tweezijdige ope-
ningssysteem met drievoudige 
centrale vergrendeling aan beide 
kanten kan hij eenvoudig worden 
beladen en diefstalremmend wor-
den afgesloten.

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

 De vaststaande wielnaafkap-
pen omvatten een BMW logo, 
dat niet meer met het wiel mee-
draait, maar waterpas blijft staan.



TECHNISCHE GEGEVENS.
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Gewicht en inhoud

Ledig gewicht1 kg 1.475 
[1.505] [1.560] [1.645] [1.655] 1.555 

[1.575]
1.585 

[1.615]
1.660 

[1.685] [1.630] [1.695] [1.695] 1.820

Toelaatbaar totaalgewicht kg 2.000 
[2.025] [2.065] [2.155] [2.160] 2.040 

[2.040]
2.090 

[2.125]
2.170 

[2.190] [2.130] [2.200] [2.180] [2.330]

Laadvermogen kg 600 
[595] [580] [585] [580] 560 

[540]
580 

[585]
585 

[580] [575] [580] [560] [585]

Toelaatbaar aanhangergewicht 
ongeremd2 kg 735 

[750] 750 (750) 750 750 750 
[750]

750 
[750] – (750) (750) 750

Toelaatbaar aanhangergewicht geremd 
bij een maximale hellingshoek van 12%2 kg 1.700  

[1.700] [1.800] [2.000] 2.000 1.700  
[1.700]

1.800  
[1.800]

1.800  
[1.800] [1.800] [2.000] 2.000 [750]

Inhoud bagageruimte l 505 –1.550 505 –1.550 505 –1.550 505 –1.550 505 –1.550 505 –1.550 505 –1.550 505 –1.550 505 –1.550 505 –1.550 450 –1.470

BMW TwinPower Turbo Motor 3

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

Cilinderinhoud cm3 1.499 1.998 1998 1998 1496 1.995 1.995 1.995 1.995 1.995 1.499

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

103 (140)/ 
4.500 – 6.500

141 (192)/ 
5.000 – 6000

141 (192)/ 
5.000 – 6.000

170 (231)/ 
5.000 – 6.000

85 (116)/ 
4.000

110 (150)/ 
4.000

110 (150)/ 
4.000

140 (190)/ 
4.000

140 (190)/ 
4.000

170 (231)/ 
4.400

92 (125)9/ 
5.000–5.500

Max. koppel/toerental Nm/ 
1/min

220/ 
1.480 – 4.200

280/ 
1.350 – 4.600

280/ 
1.350 – 4.600

350/ 
1.450 – 4.500

270/ 
1.750 –2.250

350/ 
1.750 –2.500

350/ 
1.750 –2.500

400/ 
1.750 –2.500

400/ 
1.750 –2.500

450/ 
1.500 – 3.000

220/ 
1.500–3.800

eDrive Motor

Max. vermogen kW (pk) – – – – – – – – – – 70 (95)

Max. koppel Nm – – – – – – – – – – 165

Systeemvermogen kW (pk) – – – – – – – – – – 162 (220)10

Systeemkoppel Nm – – – – – – – – – – 385

Hoogvoltage lithium-ion-accu

Accutype/netto accu-inhoud kWh – – – – – – – – – – Li-Ion/8,8

Elektrische actieradius (EAER)5, 6 km – – – – – – – – – – 56 – 57

Elektrische actieradius binnen 
bebouwde kom (EAER city)5, 6 km – – – – – – – – – – –

Laadduur  
(AC-snelladen met BMW Wallbox)7 h – – – – – – – – – – ca. 2,4

Krachtoverbrenging

Aandrijfwijze voorwielen voorwielen voor- en 
achterwielen

voor- en 
achterwielen voorwielen voorwielen voor- en 

achterwielen voorwielen voor- en 
achterwielen

voor- en 
achterwielen

voor- en 
achterwielen

Standaardtransmissie

6-versnel-
lingsbak 
handge-
schakeld/ 
7-traps 

 Steptronic 
met dubbele 

koppeling 

7-traps 
 Steptronic  

met dubbele 
koppeling

8-traps  
Steptronic

8-traps  
Steptronic

6-versnel-
lingsbak 
handge-
schakeld/ 
7-traps 

 Steptronic 
met dubbele 

koppeling

6-versnel-
lingsbak  
handge-
schakeld/ 
8-traps 

 Steptronic

6-versnel-
lingsbak  
handge-
schakeld/ 
8-traps 

 Steptronic

8-traps  
Steptronic

8-traps  
Steptronic

8-traps  
Steptronic

6-traps  
Steptronic

Rijprestaties3

Topsnelheid km/h 205 
[203] 226 223 235 190 

[190]
205 

[205]
204 

[204] 222 219 235 193

Topsnelheid elektrisch km/h – – – – – – – – – – 135

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

[11,5]
9,3 

[9,4]
9,3 

[9,4] 7,9 7,8 6,6 6,9

Verbruik en emissie3, 4

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

[4,1– 4,2]
4,3 – 4,4 

[4,3 – 4,4]
4,9 – 5,0 

[4,6 – 4,7] 4,5 4,7– 4,8 4,9 – 5,0 1,9 – 2,0

Stroomverbruik (ECAC)8 kWh/ 
100 km – – – – – – – – – – 13,8 –14,1

Emissienorm (typegoedkeuring) EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp EU6d EU6d EU6d EU6d EU6d EU6d EU6d
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CO2 emissie gemiddeld g/km 125 –128 
[122–124] 129 –131 143 –146 144 –147 107–109 

[109 –110]
114 –117 

[114 –117]
128 –130 
[121–124] 117–120 123 –126 128 –130 43 – 46

Tankinhoud, ca. l 51 51 61 61 51 51 51 51 51 51 36

Wielen en banden

Bandenmaat 225/55  
R 17 W

225/55 
R 17 W

225/55  
R 17 W

225/55  
R 17 W

225/55 
R 17 W

225/55  
R 17 W

225/55  
R 17 W

225/55  
R 17 W

225/55  
R 17 W

225/55  
R 17 W

225/55  
R 17 W

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 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 lichtmetaal lichtmetaal
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De hier vermelde waarden voor rijprestaties, brandstofverbruik en CO2 emissie gelden voor uitvoeringen met standaardtransmissie. Waarden tussen [ ] gelden voor uitvoeringen 
met Steptronic transmissie.

1 Fabrieksopgave. De RDW gewichten liggen 100 kg lager. Ledig gewicht geldt voor modellen in standaarduitvoering. Extra uitrustingen en accessoires kunnen dit gewicht 
verhogen en het laadvermogen en, bij invloed op de aerodynamica, de topsnelheid veranderen.

2 Waarden gelden in combinatie met af-fabriek gemonteerde trekhaak. In andere gevallen kunnen deze waarden afwijken. Raadpleeg uw BMW dealer voor meer informatie.
3 De bij de benzinemotoren vermelde waarden voor vermogen, rijprestaties en brandstofverbruik gelden bij gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 98. Gegevens over het 

brandstofverbruik hebben betrekking op gebruik met referentiebrandstof volgens VO (EU) 2007/715. De benzinemotoren zijn geschikt voor een brandstofkwaliteit van RON 91 en 
hoger, met een maximaal ethanolaandeel van 10% (E10). Het gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 95 wordt aangeraden.

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 optionele uitrustingen en de persoonlijke rijstijl kunnen deze waarden eveneens 
beïnvloeden. De waarden zijn op basis van de nieuwe WLTP testcyclus vastgesteld. Voor het berekenen van belastingen en andere voertuiggerelateerde heffingen die (ook) 
 rekening houden met de CO2 emissie kunnen andere dan de hier vermelde waarden gelden.

5 De actieradius is afhankelijk van uiteenlopende factoren, zoals de individuele rijstijl, routecondities, buitentemperatuur en gebruik van verwarming/airconditioning en 
voorverwarming/-koeling (preconditioning-functie).

6 EAER (Equivalent all electric range).
7 Afhankelijk van de lokale laadinfrastructuur. De oplaadtijd geldt voor opladen tot 80% van de maximale capaciteit.
8 ECAC (charge-deplenting electric consumption).
9 Tijdelijk piekvermogen 100 kW (136 pk). De duur van het piekvermogen neemt toe naar mate de omgevingstemperatuur daalt (ca. 5 sec. bij +25°C, tot ca. 40 sec. bij -20°C).
10 Tijdelijk piekvermogen 170 kW (231 pk). De duur van het piekvermogen neemt toe naar mate de omgevingstemperatuur daalt (ca. 5 sec. bij +25°C, tot ca. 40 sec. bij -20°C). 

Dit maakt een acceleratie van 0 –100 km/h in 6,9 seconden mogelijk.



HET AFGEBEELDE MODEL: 

BMW X1 xDRIVE20i MET MODEL xLINE: 
BMW TwinPower Turbo 4-cilinder benzinemotor met 141 kW (192 pk), 19 inch lichtmetalen BMW wielen 
in Y-spaak styling 580 Bicolor, carrosseriekleur Storm Bay metallic, sportstoelen met bekleding in leder 
Dakota Oyster met perforatie en accent in Grau, interieurlijsten in edelhoutuitvoering Eiche Maser mat 
met accentlijst in Perlglanz chroom.

In de teksten worden de Nederlandse uitvoeringen beschreven. De afgebeelde uitvoeringen bevatten 
voor een deel opties die niet tot de standaarduitrusting behoren. In andere lidstaten van de Europese 
Unie zijn, op grond van onder meer wettelijke bepalingen, afwijkingen mogelijk van de hier beschreven 
uitvoeringen en uitrustingen, in standaard- en/of optionele specificaties. Sommige uitvoeringen kunnen 
achteraf niet in dezelfde mate als andere uitvoeringen worden aangepast of worden voorzien van 
accessoires. Raadpleeg altijd uw BMW dealer of BMW Erkend Service Partner over de aangeboden 
uitvoeringsconfiguraties en de aanpassings- en uitbreidingsmogelijkheden daarvan. Wijzigingen in 
constructie en/of uitrusting en/of mogelijkheden, alsmede (druk)fouten, voorbehouden. Stand: april 2020.

De beschikbaarheid van sommige uitrustingen en functies is afhankelijk van de gekozen motorvariant 
of optionele uitrustingen en kan verschillen per land. Gedetailleerde informatie over looptijden, standaard-
uitrusting en optionele uitrusting vindt u op www.bmw.nl, in de officiële prijslijst en bij uw BMW dealer.

Iedere BMW laat zich na zijn autoleven probleemloos en economisch hergebruiken. Meer informatie 
hierover vindt u op onze internetsite www.bmw.nl.

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

411 001 048 65 1 2020 CB. Gedrukt in Duitsland 2020.

UW NIEUWE SPEED DATING APP.
DOWNLOAD DE BMW BROCHURES APP IN DE APPLE APP STORE OF  
GOOGLE PLAY STORE EN ONTDEK HOE BMW RIJDEN GEWELDIG MAAKT!


