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ONTDEK DE BMW X5.

MEER OVER  
DE BMW X5 
Voor meer informatie over de BMW X5 kunt u 
ons uiteraard ook bezoeken op onze internetsite 
www.bmw.nl. Of raadpleeg uw BMW dealer, 
hij is u graag van dienst en arrangeert met plezier 
een proefrit voor u. Daarnaast is er de nieuwe 
BMW Brochures app. Download de app op uw 
smartphone of tablet en ontdek de BMW X5 in 
al zijn facetten.
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 INNOVATIES EN TECHNIEK.

 UITRUSTINGSMOGELIJKHEDEN. 



ALLES.  
TOT DE MACHT X.



OVERTREFFENDE 
TRAP. VOOR ALLES 
EN IEDEREEN.



 INSTAPPEN. OP HET 
 HOOGSTE NIVEAU.



 IEMAND MOET HET 
 VOORTOUW NEMEN.



 VRAAGT NIET. DOET.



 GROTE IDEEËN LATEN  
 ZICH NIET TEGENHOUDEN.



VOORAAN?  
DAT IS WAAR DE 
BMW X5 STAAT.

KRACHTIGE UITSTRALING VAN HET EXTERIEUR DYNAMISCH, NAAR VOREN 
GERICHT DESIGN MET MARKANTE CONTOUREN || BMW LASERLIGHT1 MET 
X-SIGNATUUR	||	22	INCH	LICHTMETALEN	WIELEN1. NEXT LEVEL BESTUURDERS
ASSISTENT IESYSTEMEN EN CONNECTIVITEIT DRIVING ASSISTANT PROFESSIONAL1 
MET OMVANGRIJKE VEILIGHEIDS- EN COMFORTFEATURES || CONFIGUREERBARE 
BMW	LIVE	COCKPIT	PROFESSIONAL	MET	TWEE	12,3	INCH	DISPLAYS	||	BMW	DIGITAL	
KEY.1 LUXUEUZE UITSTRALING, COMFORTABELE UITRUSTING WELCOME LIGHT 
CARPET || AMBIANCE VERLICHTING EN DYNAMISCHE INTERIEURVERLICHTING || 
 GLAZEN PANORAMADAK SKY LOUNGE1 || ELEKTRISCH ROLSCHERM VOOR BAGAGE-
RUIMTE1 || TWEEDELIGE ELEKTRISCHE BAGAGEKLEP1. UITMUNTENDE DYNAMIEK  
OP ELKE ONDERGROND BMW XDRIVE || ADAPTIEVE LUCHTVERING OP VOOR- EN 
ACHTERAS1 EN XOFFROAD PACK1 || INTEGRAL ACTIVE STEERING1 || ADAPTIEF M 
 ONDERSTEL1 || ACTIVE AIR STREAM NIERENGRILLE || EFFICIENT LIGHTWEIGHT. 
RIJPLEZIER OP ELK TERREIN – DE BMW X5.

1 Uitrusting als optie leverbaar.



DYNAMIEK EN EFFICIËNTIE.

De Driving Experience Control biedt 
u keuze uit het standaard geactiveerde 
rijprogramma COMFORT, het op 
efficiëntie	gerichte	ECO	PRO	en	het	
rijprogramma SPORT, dat nog dyna-
mischer rijden mogelijk maakt. Het 
nieuwe, interactieve rijprogramma 
ADAPTIVE (optioneel, uitrustingsaf-
hankelijk) past het adaptieve onderstel, 
de besturing en de Steptronic trans-
missie voortdurend aan de actuele 
rijsituatie aan.

DRIVING EXPERIENCE 
CONTROL INCLUSIEF 
RIJPROGRAMMA ADAPTIVE.

De Mild Hybrid technologie zorgt 
voor de terugwinning van remenergie 
en ondersteunt de verbrandingsmotor 
bij het accelereren met elektrisch 
aandrijfvermogen. Daardoor worden 
verbruik en emissie gereduceerd, 
terwijl de bestuurder tegelijkertijd 
geniet van meer rijdynamiek. Boven-
dien laat de Mild Hybrid technologie 
de Auto Start Stop functie nog sneller 
en comfortabeler werken.

Bij	de	BMW	X5	verminderen	omvang-
rijke maatregelen, bijvoorbeeld de 
automatisch geregelde luchtkleppen 
van de derde generatie (Active Air 
Stream nierengrille), de luchtweer-
stand. Samen met talrijke andere 
aerodynamische verbeteringen, zoals 
een gerichte luchtgeleiding om 
 luchtwervelingen rond de voorwielen 
te verminderen, of de Aeroblades aan 
de achterzijde, vermindert dit het 
verbruik en de CO2 emissie op 
	efficiënte	wijze.

AERODYNAMICA. MILD HYBRID TECHNOLOGIE.

MEER KRACHT,  
MINDER DORST.
Meer	vermogen	uit	3	tot	12	cilinders.	
Weinig verbruik, veel beleving. De 
BMW TwinPower Turbo motoren 
bieden maximale dynamiek bij 
	uitmuntende	efficiency	dankzij	de	
nieuwste injectiesystemen, variabele 
vermogensregeling en doordachte 
turbotechnologie. Ongeacht of het 
een dieselmotor of benzinemotor 
betreft, ongeacht het aantal 
 cilinders, de krachtbronnen van het 
BMW	EfficientDynamics	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. Door middel van aerodyna-
mica-	en	motorefficien	cymaatregelen,	
de toepassing van een lichtgewicht 
constructie, alsmede elektrische en 
hybride modellen is BMW erin geslaagd 
om de CO2	emissie van het model-
programma	significant	te	reduceren.

MINDER GEWICHT, 
MEER DYNAMIEK.
BMW	EfficientLightweight	staat	voor	
minder gewicht dankzij een intelligente 
lichtgewicht constructie. Deze is 
doordacht tot in het kleinste detail: 
zo is de keuze van het materiaal mede 
afhankelijk van de plaats waarop het 
wordt toegepast. Voor elk onderdeel 
wordt het meest geschikte materiaal 
gebruikt. Met bijzonder lichte 
 hightech materialen zoals aluminium 
en carbon (met koolstofvezel versterkte 
kunststof)	streeft	BMW	EfficientLight-
weight ernaar, zoveel mogelijk gewicht 
te besparen. Dat zorgt voor nog 
dynamischer rijeigenschappen bij nog 
meer stabiliteit, veiligheid en comfort.

1 Uitrusting als optie leverbaar.
2	Niet	leverbaar	voor	de	BMW	X5	M50d,	M50i	en	xDrive45e.
3	Standaard	voor	de	BMW	X5	M50d	en	M50i.

DE BMW X5: ASSISTEERT NAAR WENS.

4	Uitsluitend	leverbaar	voor	M50d	en	M50i.
5 Elektronisch begrensd.
6 Uitsluitend leverbaar in combinatie met andere optionele uitrustingen.

 BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MINDER EMISSIE. MEER VERMOGEN.

 
 

 

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	

Voor	de	BMW	X5	is	een	xOffroad	Pack1,	2 beschikbaar, waarmee u 
zowel op de weg als op een minder vaste ondergrond steeds veilig 
en vlot onderweg bent. Vier selecteerbare offroad-rijprogramma's 
stemmen de vierwielaandrijving xDrive nog preciezer op de onder-
grond af – voor een nog betere tractie op zand, stenen, grind en 
sneeuw.

Het adaptieve onderstel met luchtvering op voor- en achteras1,	6 
maakt zowel zeer comfortabel rijden als fascinerende rijdynamiek 
mogelijk en maakt het in- en uitstappen en beladen een stuk 
gemakkelijker. Want de luchtvering houdt uw BMW onafhankelijk 
van de belading automatisch op een constante hoogte. Bovendien 
laat het systeem uw BMW met een druk op de knop omhoog of 
omlaag gaan.

Het M Sportremsysteem1,	3,	6 met vierzuiger vaste remklauwen voor 
en eenzuiger vaste remklauwen achter in blauw met M logo beschikt 
over grotere remschijven en daarmee over bijzonder hoge remkracht.

Het adaptieve M onderstel Professional1,	4 combineert de techno-
logieën	adaptief	M	onderstel,	overhelstabilisatie	en	Integral	Active	
Steering. Het resultaat: optimale stabiliteit en dynamiek.

Het M Sportuitlaatsysteem1,	3 biedt een sound die via de Driving 
Experience Control in de rijprogramma's SPORT en SPORT+ nog 
krachtiger kan klinken, terwijl in het op comfort gerichte rijprogramma 
subtiel-sportieve klanken te horen zijn.
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brandstofverbruik en de CO2	uitstoot	zijn	gemeten	volgens	de	nieuwe	WLTP	testmethodiek.	
Voor	het	berekenen	van	belastingen	en	andere	voertuiggerelateerde	heffingen	die	(ook)	re-
kening 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.	Data	op	basis	van	
peildatum	1	april	2020.

X5 M50d
 ‒ M TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn dieselmotor met een  

 vermogen van 294 kW (400 pk) en een koppel van 760 Nm 
 ‒ Acceleratie	0–100	km/h:	5,2	s	
 ‒ Topsnelheid:	250	km/h5 
 ‒ Brandstofverbruik	gemiddeld	5-zits:	8,3–8,7	l/100	km	
 ‒ CO2 emissie	gemiddeld	5-zits:	216–227	g/km

X5 xDrive40i
 ‒ BMW TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn benzinemotor met een  

 vermogen van 250 kW (340 pk) en een koppel van 450 Nm 
 ‒ Acceleratie	0–100	km/h:	5,5	s	
 ‒ Topsnelheid:	243	km/h
 ‒ Brandstofverbruik	gemiddeld	5-zits:	10,0–11,0	l/100	km
 ‒ CO2 emissie	gemiddeld	5-zits:	227–250	g/km

ENKELE MOTOREN VAN DE BMW X5. 



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

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

De	Crossing-traffic	Warning	voor	met	
remingreep3 herkent verkeerslichten, 
verkeersborden en kruisend verkeer 
en kan aanrijdingen voorkomen. Kan 
een ongeval niet worden vermeden, 
dan helpt het systeem de botssnel-
heid te verminderen.

De achteruitrijassistent4 slaat bij 
vooruitrijden	met	maximaal	35	km/h	
de	laatste	50	meter	van	het	gereden	
traject op, om deze desgewenst exact 
in omgekeerde richting te rijden. Daarbij 
wordt het sturen van u overgenomen 
en kunt u zich concentreren op het in 
de gaten houden van de omgeving 
van uw BMW.

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

AUTONOOM RIJDEN  
DICHTERBIJ DAN OOIT.
Autonoom rijden is geen utopie meer, 
het is de toekomst. Over de hele 
wereld rijden al BMW Personal CoPilot 
testvoertuigen volledig onafhankelijk, 
zonder tussenkomst van de bestuurder. 
Deze laten niet alleen zien hoe onze 
mobiliteit in de nabije toekomst zal 
veranderen – ze zijn ook de volgende 
stap richting puur rijplezier. Momenteel 
bieden de BMW bestuurders-
assistentiesystemen al een veelvoud 
aan intelligente deels-autonome 
functies, die de bestuurder naar wens 
in nagenoeg elke rijsituatie actief 
ondersteunen en ontzorgen.

DRIVING ASSISTANT 
 PROFESSIONAL.

CROSSINGTRAFFIC WARNING 
MET REMINGREEP.

REVERSING ASSISTANT  
(ACHTERUITRIJASSISTENT).

DE BMW X5: ASSISTEERT NAAR WENS.

De uitrusting Driving Assistant 
 Professional1,	2 biedt optimaal comfort 
en maximale veiligheid in kritieke 
of monotone verkeerssituaties. 
Het omvat Steering & Lane Control 
Assistant inclusief assistentie bij 
smalle rijstroken, Local Hazard 
 Preview, Lane Keeping Assistant 
met actieve bescherming tegen 
zijdelingse aanrijdingen en andere 
veiligheidsfuncties.

	 Standaarduitrusting	 	 	 Optionele	uitrusting
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1 Uitrusting als optie leverbaar.
2 De werking van het systeem kan in het donker, bij mist en sterk tegenlicht beperkt zijn.
3 De functie maakt deel uit van de uitrusting Driving Assistant Professional.

4 Onderdeel van de uitrustingen Parking Assistant (standaard voor Nederland) en  
Parking Assistant Plus.

5 De looptijd is onbeperkt.

	Active	Guard	Plus	omvat	een	waarschuwingsfunctie	voor	
frontale aanrijdingen inclusief remfunctie, de Lane Departure 
Warning met actieve geleiding terug naar de juiste rijstrook 
en de Speed Limit Info inclusief handmatige overname van de 
actuele maximumsnelheid voor de Speed Limiter en weergave 
van inhaalverboden. De noodstopfunctie reageert bij dreigende 
aanrijdingen	met	voertuigen,	voetgangers	en	fietsers.

	 Airbags	voor	bestuurder,	voorpassagier	en	de	inzittenden	op	
de tweede zitrij vormen een bestanddeel van de optimaal op 
elkaar afgestemde veiligheidscomponenten in een BMW. In totaal 
zeven airbags bieden gerichte bescherming: frontairbags voor 
bestuurder en voorpassagier, hoofdairbags langs het volledige 
oppervlak van de zijruiten en in de rugleuning van de voorstoelen 
geïntegreerde zij-airbags, alsmede een knie-airbag voor de 
bestuurder.

	Active	Protection	is	een	preventieve	inzittendenbescherming	
die in kritieke rijsituaties de veiligheidsgordels voorin voorspant, 
de voorpassagiersstoel (indien elektrisch verstelbaar) rechtop zet 
en de zijruiten en het eventueel aanwezige schuifdak sluit.

	Het	BMW	Laserlight	is	uitgevoerd	in	uniek	X	design	en	schijnt	
in de laser-grootlichtmodus met tot wel 500 meter bijna dubbel 
zo ver als conventionele koplampen. Dit verbeterde zicht in het 
donker zorgt voor een aanzienlijke toename van de veiligheid. De 
blauwe X signatuur en het opschrift 'BMW Laser' onderstrepen 
de innovatieve technologie van de auto.

	Na	een	ongeval	is	snel	handelen	cruciaal.	De	Emergency	Call5 
(geavanceerde noodoproepfunctie) schakelt hulp in en kan in kritieke 
situaties levensreddend zijn. Via deze functie brengt de BMW auto-
matisch een verbinding tot stand met de speciaal opgeleide mede-
werkers van het BMW Callcenter, die u en uw passagiers in uw eigen 
taal telefonisch ondersteunen tot de hulpdiensten ter plaatse zijn. Ook 
voorzien zij de betrokken hulpverleners van relevante informatie, die 
bij het ongeval automatisch is verzonden door de BMW.

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



MEER DAN 20 JAAR  
VERBONDEN.
Altijd op weg naar de toekomst: al in 
de jaren negentig van de vorige eeuw 
begon BMW met verbonden mobiliteit. 
In	2004	volgde	met	de	vast	in	de	BMW	
geïntegreerde SIM-kaart een volgende 
mijlpaal op weg naar de digitale toe-
komst. 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 computer thuis via de 
BMW ConnectedDrive Store te bestellen 
en te betalen. En met de introductie 
van BMW Connected, de Open Mobility 
Cloud, Remote Software Upgrades en 
de BMW Intelligent Personal Assistant 
zet BMW een volgende stap in de 
richting van mobiliteit van de toekomst.

MEER DAN 20 DIENSTEN  
IN DE BMW CONNECTED DRIVE 
STORE. 
BMW ConnectedDrive biedt toegang tot 
de digitale wereld van BMW. Maak onder-
weg gebruik van apps in de auto zoals 
nieuws, weerbericht of online zoeken, en 
blijf zo op elk moment optimaal geïn-
formeerd. In de BMW ConnectedDrive 
Store kunt u aanvullende digitale diensten 
boeken, zoals Connected Music of de 
Personal Assistant Service – 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 
persoonlijke 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 ConnectedDrive.
 Uw intelligente netwerk onderweg.

Waarom een autosleutel gebruiken  
als u uw smartphone bij zich heeft? 
Met de BMW Digital Key1,	6 of de als 
alternatief beschikbare BMW Key Card 
kunt u uw BMW ver- en ontgrendelen 
en zelfs de motor starten. Download de 
digitale sleutel via de BMW Connected 
App op uw Android smartphone en 
deel deze met uw gezin en vrienden.

Heb ik mijn auto afgesloten, en waar 
staat deze ook al weer precies ge-
parkeerd? Met de Remote Services7 
kunt u op afstand diverse functies 
van uw BMW bedienen via de 
BMW Connected App. Via uw 
 smartphone bedient u het lichtsignaal, 
regelt u de interieurtemperatuur  
of vergrendelt u uw BMW, waar u 
ook bent.

BMW DIGITAL KEY.

REMOTE SERVICES.

Dicht bij uw bestemming een 
parkeerplaats vinden? Met de 
Parking Space Assistant8 is dat heel 
eenvoudig. Hij geeft mogelijk vrije 
parkeerplaatsen in parkeergarages of 
langs de weg weer en vindt aan de 
hand van uw keuze de beste route 
ernaartoe met de grootste kans op 
een parkeerplek. Het parkeerkaartje 
kunt u zonder contant geld betalen 
via PARK NOW.

1 Voorwaarde voor gebruik is de uitrusting ConnectedDrive Services  
 (standaard voor Nederland).
2 Onderste deel alleen elektrisch in combinatie met de uitrusting Comfort Access.
3	Uitrusting als optie leverbaar.

4 Uitsluitend leverbaar in combinatie met andere optionele uitrustingen.
5 Dankzij de modulair ontworpen steekkoppeling zijn uiteenlopende componenten van het  
 Travel & Comfort System moeiteloos aan de multifunctionele houder te koppelen –  
 leverbaar als Originele BMW Accessoires.

DE BMW X5:  
VERBONDEN MET DE HELE WERELD.

PARKING SPACE ASSISTANT.

Het glazen panoramadak Sky Lounge3 zorgt overdag voor een royaal 
gevoel van ruimte en in het donker voor een sfeervolle ambiance 
dankzij	een	uit	meer	dan	15.000	lichtelementen	samengestelde	
verlichting.	Het	lichtdesign	kan	in	de	6	kleuren	van	de	Ambiance	
verlichting worden geschakeld.
 
De bekerhouders met temperatuurregeling3 in de middenconsole 
kunnen dranken afzonderlijk koelen of warm houden. Deze functie 
is door middel van toetsen links en rechts activeerbaar. De Ambiance 
verlichting geeft bovendien de temperatuur aan (blauw voor koelen 
of rood voor warmhouden).

Met de uitrusting Comfort Access is het mogelijk om de portieren 
van uw BMW te ont- en vergrendelen zonder de sleutel actief te 
bedienen. Met een korte voetbeweging onder de achterbumper is 
bovendien de bagageklep automatisch te openen en te sluiten 
zonder deze aan te raken. Daarnaast kan de BMW Digital Key1,	6  
op de smartphone of de meegeleverde BMW Key Card worden 
gebruikt voor toegang tot de BMW en het starten van de motor.

In combinatie met Comfort Access is zowel het bovenste als  
het onderste deel van de bagageklep elektrisch te openen en te 
sluiten2. Dit maakt de toegang tot en het be- of uitladen van de 
bagageruimte comfortabeler. Bovendien fungeert het onderste  
deel van de  bagageklep als praktisch zitje.

Het Ambient Air pakket3 omvat een geur- en luchtionisatiefunctie. In 
totaal kunt u kiezen uit acht verschillende geuren die speciaal voor 
de BMW zijn samengesteld.

De derde zitrij3,	4 biedt twee afzonderlijke, in de rijrichting geplaatste 
neerklapbare	stoelen	voor	twee	extra	passagiers.	De	buitenste	
zitplaatsen van de tweede zitrij beschikken bovendien over comfort-
kussens op de hoofdsteunen. Voor een gemakkelijke instap kan de 
tweede zitrij naar voren worden geklapt met de Easy Entry-functie.

De massagefunctie voor bestuurders- en voorpassagiersstoel3,	4 
verhoogt het fysieke welzijn door de spieren gericht te ontspannen 
of te activeren. Daarbij is er keuze uit acht massageprogramma’s die 
zich op verschillende lichaamsdelen richten.

Het Travel & Comfort systeem3	omvat	twee	extra	USB-aansluitingen	
(type C) alsook de voorbereiding voor twee multifunctionele houders 
achter in de BMW. Hieraan kunnen bijvoorbeeld tablets, kleding-
beugels of klaptafeltjes worden bevestigd.5

COMFORT EN 
FUNCTIONALITEIT.
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6 De functie is als optie beschikbaar voor bepaalde Samsung smartphones. BMW Digital Key 
	 maakt	deel	uit	van	de	uitrusting	Comfort	Access.	Als	alternatief	kunt	u	uw	BMW	X5	ook 
 openen en starten middels een BMW Key Card.

7 Onderdeel van de uitrusting BMW Connected Pack Professional (standaard voor Nederland).
8 Onderdeel van de uitrusting Connected Pack Professional II.



 BMW X5. STANDAARDUITVOERING.
De	BMW	X5	heeft	standaard	al	vele	praktische	en	comfortabele	uitrustingen	aan	boord,	die	u	naar	eigen	smaak	en	wensen	kunt	aanvullen.	
Op	deze	en	volgende	pagina's	ziet	u	een	selectie	van	de	uitrustingsmogelijkheden.	Zie	voor	de	volledige	standaard-	en	optionele	uitrusting	
de	officiële	prijslijst.

	 Het	slank	vormgegeven	dashboard	en	de	geprononceerde	Command	
Position	zorgen	steeds	voor	een	optimaal	overzicht	over	de	weg	en	het	
verkeer.	Het	met	leder	beklede	sportstuur	ligt	goed	in	de	handen	en	de	
interieurlijsten	in	Aluminium	Mesheffect	dunkel	vestigen	fraaie	accenten.

	De	standaard	sportstoelen	voor	bestuurder	en	voorpassagier	
beschikken	over	tal	van	elektrische	instelmogelijkheden	en	zorgen	zo	 
voor	een	bijzonder	goede	zitpositie	en	optimale	zijdelingse	steun.

De BMW X5 is standaard uitgerust met onder meer:

18	inch	lichtmetalen	wielen
LED	koplampen
BMW	Live	Cockpit	Professional
met	leder	bekleed	multifunctioneel	sportstuurwiel
sportstoelen	voor	bestuurder	en	voorpassagier,	elektrisch	verstelbaar	
met	memory-functie	voor	bestuurder
automatische	airconditioning	met	2,5-zoneregeling
automatische	8-traps	Steptronic	transmissie
Parking	Assistant
achterbankleuning	in	verhouding	40:20:40	gedeeld	neerklapbaar
Ambiance	verlichting	inclusief	dynamische	interieurverlichting
Emergency	Call	(geavanceerde	noodoproep-functie)
Active	Guard	Plus
Connected	Pack	Professional

	 Lichtmetalen	BMW	wielen	in	V-spaak	styling	618,	uitgevoerd	in	
	Reflexsilber,	8,5	J	x	18	inch,	bandenmaat	255/55	R	18.
















De interieuruitrusting van de xLine:

instaplijsten	in	aluminium	met	opschrift	BMW	xLine
autosleutel	met	applicatie	in	chroom




De exterieuruitrusting van de xLine:

specifieke	BMW	nierengrille	met	aan	de	voorzijde	in	zijdeglans	
aluminiumkleur	uitgevoerde	spijlen	en	omlijsting	in	Perlglanz	chroom
19	inch	lichtmetalen	BMW	wielen	in	V-spaak	styling	735	 
(vraag	uw	BMW	dealer	naar	de	andere	mogelijkheden)
BMW	Individual	Exterior	Line	in	zijdeglans	aluminiumkleur,	optioneel	
BMW	Individual	hoogglans	Shadow	Line
specifieke	luchtinlaten	met	accent	in	zijdeglans	aluminiumkleur
Air	Breathers	in	Perlglanz	chroom	met	omlijsting	in	zijdeglans	 
aluminiumkleur
specifieke	roosters	in	de	buitenste	luchtinlaten	in	de	voorbumper	in	
hoogglans	zwart
exclusieve	waterkeringlijst	aan	de	A-stijlen	in	hoogglans	zwart
sierlijst	in	de	dorpels	in	zijdeglans	aluminiumkleur
wagenbodembescherming	voor	en	achter	in	roestvrijstaal-design
Active	Air	Stream	nierengrille	uitlaateindpijpen	in	zijdeglans	aluminiumkleur
dakrailings	in	zijdeglans	aluminiumkleur,	optioneel	BMW	Individual	 
dakrailings	in	hoogglans	Shadow	Line


 















	 De	combinatie	van	het	met	leder	beklede	sportstuur	en	de	optionele 
interieurlijsten	in	edelhoutuitvoering	Pappel	Maser	Anthrazit-Braun	met	
open	structuur	oogt	sportief	en	elegant.	Het	bedieningspaneel	van	de 
airconditioning	en	de	radio	is	evenals	de	luchtuitstroomopeningen	omlijst	
met	gegalvaniseerde	sierelementen	en	verleent	het	dashboard	een	visuele	
meerwaarde.

	 Elektrisch	instelbare	
comfortstoelen	(optie)	maken	
een	perfecte	zitpositie	mogelijk.	
Met	de	bekleding	in	hoogwaardig	
leder	Vernasca	Elfenbeinweiß	
met	designperforatie	zorgen	ze	
voor	een	luxueuze	ambiance.

	 Lichtmetalen	BMW	wielen	in	
V-spaak	styling	735,	uitgevoerd	
in	Ferricgrau,	9	J	x	19	inch,	
	bandenmaat	265/50	R	19.
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	 Standaarduitrusting	 	 	 Optionele	uitrustingZie	voor	de	volledige	standaard-	en	optionele	uitrusting	de	officiële	prijslijst.



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

	M	SPORTPAKKET.

1 Niet	voor	xDrive45e.

De exterieuruitrusting van het M Sportpakket:

M	Aerodynamicapakket	met	specifieke	voorbumper,	dorpelverbreders	 
en	rand	wielkasten	in	carrosseriekleur
20	inch	lichtmetalen	M	wielen	in	Sterspaak	styling	740	M	Bicolor	 
Orbit	Grey	met	bredere	achterbanden	en	noodloopeigenschappen	
(vraag	uw	BMW	dealer	naar	de	andere	mogelijkheden)
Adaptief M Onderstel1	(vraag	uw	BMW	dealer	naar	de	andere	
mogelijkheden)
Steptronic	Sport	transmissie
BMW	Individual	hoogglans	Shadow	Line,	als	alternatief	 
BMW	Individual	Exterior	Line	zijdeglans	aluminium
M	opschrift	links	en	rechts	op	voorste	zijpaneel
M	Sportremsysteem	met	blauw	gelakte	remklauwen	en	M	logo
specifieke	achterbumper	met	diffusorinzet
uitlaateindpijpen	in	specifieke	M	Sportpakket	geometrie
exclusieve	carrosseriekleur	Carbonschwarz	metallic	(het	M	Sportpakket	
is	ook	te	combineren	met	andere	carrosseriekleuren,	vraag	uw	BMW	
dealer	naar	de	mogelijkheden)
BMW	Individual	dakrailings	in	hoogglans	Shadow	Line

 De interieuruitrusting van het M Sportpakket:

verlichte	M	instaplijsten,	M	voetsteun	voor	bestuurder	en	 
M	specifieke	pedaalset
bekleding	in	leder	Vernasca	Schwarz	met	contraststiksel	 
(vraag	uw	BMW	dealer	naar	de	andere	mogelijkheden)
met	leder	bekleed	multifunctioneel	M	stuurwiel
BMW	Individual	hemelbekleding	in	Anthrazit
interieurlijsten	in	Aluminium	Mesheffect	dunkel,	als	alternatief	
interieurlijsten	in	Aluminium	Tetragon	(specifiek	voor	M	Sportpakket,	
vraag	uw	BMW	dealer	naar	de	andere	mogelijkheden)
instrumentenpaneel	met	specifieke	M	weergave
specifieke	M	Sportpakket	autosleutel
M	specifieke	vloermatten	in	velours

	Het	hoogwaardige	en	goed	in	de	
handen	liggende	multifunctionele	
M	stuurwiel,	dat	is	bekleed	met	
	leder,	vormt	een	blikvanger.	Door	 
de		interieurlijsten	in	de	edelhoutuit-
voering	Fineline	Stripe	Braun	krijgt	
het	interieur	een	nog	exclusievere	
uitstraling.	Het	helder	gestructure-
erde	dashboard	dat	door	langgerekte	
	lijnen	wordt	gedomineerd,	zorgt	
voor	een	breedte-effect	in	het	
	interieur.
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	De	M	multifunctionele	stoelen	
voor	bestuurder	en	voorpassagier,	
met	M	logo	in	de	hoofdsteun,	
weerspiegelen	het	sportieve	karakter	
van	de	BMW	X5.	Diepe	zittingen	
en	hoge	zijwangen	versterken	het	
kuipdesign	en	garanderen	perfecte	
zijdelingse	steun.	Daarbij	zorgen	
uitgebreide	instelmogelijkheden	
voor	een	hoge	mate	van	comfort.

	De	exclusieve	instaplijsten	
met	M	aanduiding	zorgen	bij	het	
instappen voor een sportieve 
ontvangst.

	 Lichtmetalen	M	wielen	in	
Dubbelspaak	styling	742	M,	
	uitgevoerd	in	Jet	Black,	 
met	bredere	achterbanden,	 
voor	9,5	J	x	22	inch	met	 
bandenmaat	275/35	R	22,	 
achter	10,5	J	x	22	inch	met	 
bandenmaat	315/30	R	22.

	Lichtmetalen	M	wielen	in	
Y-spaak	styling	741	M,	uitge-
voerd	in	Bicolor	Orbit	Grey,	 
gepolijst,	met	bredere	achter-
banden,	voor	9,5	J	x	21	inch	 
met	bandenmaat	275/40	R	21,	
achter	10,5	J	x	21	inch	met	ban-
denmaat	315/35	R	21.

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



DE BMW X5 M50i EN BMW X5 M50d.

Rijplezier	tot	de	macht	X:	de	BMW	X5	M50i	en	M50d	combineren	het	beste	van	BMW	X	met	een	behoorlijke	portie	BMW	M.	Een	design	dat	nog	meer	scherpte	
vertoont	en	een	aandrijflijn	die	imponeert	met	nog	meer	kracht	en	soepelheid.	Een	specifieke	omlijsting	van	de	nierengrille,	grotere	luchtinlaten	en	22	inch	
lichtmetalen	M	wielen	in	V-spaak	styling	747	M	Bicolor	maken	indruk	aan	de	buitenzijde,	interieurlijsten	in	Aluminium	Tetragon,	een	met	leder	bekleed	M	stuur-
wiel	en	sportstoelen	aan	de	binnenkant.	Onder	de	motorkap	een	krachtbron	met	M	TwinPower	Turbo	technologie,	die	met	een	uiterst	spontane	respons,	een	
hoog	koppel	al	bij	lage	toerentallen	en	een	breed	bruikbaar	toerentalgebied	overtuigt.	De	nauwkeurig	op	elkaar	afgestemde	componenten	werken	samen	met	
als	doel:	extreem	sportieve	rijeigenschappen	voor	nog	meer	rijplezier.

De	typeaanduiding	M50d	in	
	Ceriumgrau	is	rechts	op	de	
achterzijde	geplaatst	en	vestigt	
subtiel	de	aandacht	op	het	
	exclusieve	karakter	van	dit	 
M	Performance	model.

De	BMW	X5	M50d	biedt	
superieure	stuurprecisie	en	
wendbaarheid.	De	voor	de	M50d	
specifieke	afstemming	van	het	
adaptieve	onderstel,	de	optionele	
Integral	Active	Steering,	het	 
M	Sportremsysteem,	het	 
M	Sportdifferentieel	en	het	 
M	Sportuitlaatsysteem	versterken	
de	rijdynamische	eigenschappen	
en	garanderen	intens	rijplezier.

Het	met	leder	beklede	multi-
functionele	M	stuurwiel	inclusief	
M	embleem	is	uitgevoerd	in	
sportieve	driespaak	styling.	
Dankzij	de	met	leder	beklede	
stuurwielrand	met	extra	profilering	
voor	de	duimen	zorgt	het	voor	
een	sportief	direct	stuur	gevoel	
en	veel	grip.

Al	bij	het	openen	van	de	portieren	
wijzen	exclusieve	instaplijsten	
met	modelaanduiding	op	het	
sportieve	DNA	van	deze	BMW.
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De	specifieke	Plug-in	Hybride	
instrumentencombinatie	
informeert	u	over	onder	meer	de	
beschikbaarheid	van	de	
elektrische	rijmodus,	de	
laadstatus	van	de	accu	en	het	
gemiddelde	elektrische	verbruik.

Lichtmetalen	M	wielen	in	
Y-spaak	styling	741	M,	uitge-
voerd	in	Bicolor	Orbit	Grey,	
	gepolijst,	met	bredere	achter-
banden,	voor	9,5	J	x	21	inch	met	
bandenmaat	275/40	R	21,	achter	
10,5	J	x	21	inch	met	bandenmaat	
315/35	R	21.

Flexibel,	dynamisch	–	en	onweerstaanbaar:	de	BMW	X5	xDrive45e	combineert	het	beste	van	een	verbrandingsmotor	met	de	voordelen	van	een	elektrische	
aandrijving.	De	interactie	van	de	twee	motoren	wordt	zeer	efficiënt	geregeld	door	een	intelligent	energiemanagementsysteem,	zodat	u	elke	uitdaging	van	het	
dagelijkse	leven	met	gemak	het	hoofd	kunt	bieden.	De	elektromotor	zet	zijn	vermogen	moeiteloos	om	in	kracht	en	ondersteunt	op	indrukwekkende	wijze	de	
benzinemotor	in	elke	versnelling.	Tot	een	topsnelheid	van	135	km/h	is	de	BMW	X5	xDrive45e	zelfs	puur	elektrisch	te	rijden.	Via	BMW	Connected	eDrive	Services	
kunt	u	eenvoudig	zien	of	de	laadstatus	en	de	resterende	actieradius	voldoende	is	voor	een	puur	elektrische	route.	Zo	niet,	ga	dan	gewoon	verder	in	de	hybride	
modus	–	veel	verder,	dynamischer	en	spannender	dan	u	ooit	had	gedacht.

DE	BMW	X5	xDRIVE45e. Uitrustingsmogelijkheden



B M W  I N D I V I D U A L .
E XC L U S I V I T E I T  O P  M A AT.

Sprankelend, expressief, onmiskenbaar: het ef fectpigment Xirall ic, dat aanwezig is in de  
BMW Individual carrosseriekleur Ametrin metallic, bevat de f ijnste metaaldeeltjes. Die geven  
onder invloed van de lichtinval de auto een extra sprankeling.

Als er iemand beslist, dan bent u dat: BMW Individual biedt u alle mogelijkheden om uw nieuwe 
BMW	X5	helemaal	naar	eigen	wensen	vorm	te	geven,	waarbij	u	de	volledige	regie	houdt	over	de	
mate van individualisering. Breid het kenmerkende rijplezier van BMW uit met uw persoonlijke 
rijbeleving. Kies uit bijzonder hoogwaardige uitrustingsmogelijkheden de opties die u het meest 
aanspreken. Exclusieve BMW Individual carrosseriekleuren, waarmee u uw stijl en zelfbewustzijn 
toont. Zachte en soepele lederuitrustingen en interieurlijsten in edelhoutuitvoering, die van het 
interieur uw persoonlijke comfortzone maken. Of ga uw eigen weg, geheel uw eigen ideeën 
volgend – BMW Individual zorgt ervoor dat deze werkelijkheid worden.

Tulpenboomhout, aangebracht in meerdere lagen en met het grootste vakmanschap, is 
gelakt met diepzwarte pianolak. Het resultaat fascineert met een briljante glans, wat het 
interieur een stij lvolle en tijdloze uitstraling geeft.

Bijzonder zacht, volumineus leder van onberispelijke kwaliteit 
vormt de basis voor de BMW Individual uitgebreide lederuitrusting 
Merino in Schwarz. Dankzij de zorgvuldige verwerking biedt dit 
een unieke ervaring voor hand en oog.



UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.

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

1	Niet	leverbaar	voor	de	BMW	X5	M50d. 2	Standaard	voor	de	BMW	X5	M50d.

	 Het	BMW	Laserlight	is	uitgevoerd	
in	uniek	X	design	en	schijnt	in	de	
	laser-grootlichtmodus	met	tot	wel	
500	meter	bijna	dubbel	zo	ver	als	
conventionele	koplampen.	Dit	
	verbeterde	zicht	in	het	donker	zorgt	
voor	een	aanzienlijke	toename	van	
de	veiligheid.	De	blauwe	X	signatuur	
en	het	opschrift	'BMW	Laser'	onder-
strepen	de	innovatieve		technologie	
van de auto.

	 Vuilafstotende	en	waterbe-
stendige velours automatten met 
perfecte	pasvorm	beschermen	
de	vloerbedekking	van	uw	BMW,	
maken eenvoudige reiniging  
mogelijk	en	zorgen	voor	een	
hoogwaardige	uitstraling.

	 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	voorste	deel	van	het	panoramadak	
volautomatisch	openen	en	sluiten.	Het	panoramadak	is	uitgerust	met	een	
schuif-	en	een	kantelfunctie,	alsmede	met	zonwering	en	windgeleider.

	 De	aluminium	treeplank1 met geborsteld en geanodiseerd oppervlak  
inclusief	rubber	inzetjes	zorgt	voor	een	bijzonder	markant	accent	en	maakt	
het	mogelijk	de	auto	gemakkelijk	in	en	uit	te	stappen.

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

	 De	trekhaak	met	elektrisch	
wegklapbare	kogelkop	en	
	aan	hangerstabiliteitscontrole	is	
	toegelaten	voor	hoge	aanhan-
gergewichten	tot	3.500	kg4 
(i.c.m.	af	fabriek	gemonteerde	
trekhaak).

	 De	dakrailings	in	zijdeglans	
aluminium vormen de basis voor 
een	(als	Origineel	BMW	Acces-
soire	leverbaar)	multifunctioneel	
BMW dakdraagsysteem.
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	 Het	handmatig	te	bedienen	
zonnerolscherm	voor	de	achter-
portierruiten	beschermt	tegen	
zonlicht	en	inkijk.

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

	 Het	met	leder	beklede	multifunctionele	M	stuurwiel2,	3 met M logo en 
geïntegreerde	bestuurdersairbag	is	uitgevoerd	met	drie	spaken.	Dankzij	 
de	stuurwielrand	in	leder	Walknappa	Schwarz	met	zwart	stiksel	en	extra	
profilering	voor	de	duimen	zorgt	het	voor	een	sportief	direct	stuurgevoel.

	 Het	met	leder	beklede	zwarte	
sportstuurwiel1 met dikke stuur-
wielrand	en	extra	profilering	voor	
de	duimen	ligt	bijzonder	prettig	
in	de	handen.

	 De	stoelverwarming	brengt	
zitting	en	rugleuning	van	de	
voorstoelen en de buitenste  
zitplaatsen	achterin	op	de	ge-
wenste,	aangename	temperatuur	
en	is	voor	elke	zitplaats	individueel	
in drie standen instelbaar.

	 Sportief	en	comfortabel:	de	
individueel aanpasbare sportstoelen 
voor bestuurder en voorpassagier 
worden	gekenmerkt	door	tal	van	
instelmogelijkheden,	waaronder	de	
leuningbreedte	en	de	hoek	van	de	
zitting.	De	wangen	van	zitting	en	
rugleuning	zijn	hoger.	Dit	biedt	sa-
men	met	de	instelbare	dijbeensteun	
uitstekende ergonomie en betere 
zijdelingse	steun	bij	vlot	bochten-
werk.

	 De	Ambiance	verlichting	inclusief	ambiance	contourverlichting	in	voor-	
en	achterportieren	creëert	een	ontspannende,	behaaglijke	lichtsfeer	in	het	
interieur.	Het	Welcome	Light	Carpet	verlicht	bij	het	in-	en	uitstappen	het	
gebied	voor	de	autoportieren.	Voor	de	Ambiance	verlichting	kunt	u	kiezen	
uit	zes	dimbare	lichtdesigns	in	de	kleuren	wit,	blauw,	oranje,	brons,	sering	
en groen.

3	Uitsluitend	leverbaar	in	combinatie	met	M	Sportpakket. 4 xDrive45e en xDrive25d max. 2.700 kg.



UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.

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

1	 Inductief	opladen	volgens	QI-standaard	mogelijk	voor	geschikte	mobiele	telefoons.	Voor	
bepaalde	smartphones	zonder	inductieve	oplaadfunctie	volgens	QI-standaard	zijn	speciale	
oplaadhoezen	verkrijgbaar	als	Origineel	BMW	Accessoire.

2	De	Wifi	Hotspot	vormt	de	voorwaarde	voor	gebruik	van	internet	in	de	auto	met	maximale	 
	 LTE	snelheid.	Voor	het	gebruik	ervan	worden	kosten	in	rekening	gebracht.
3	Uitsluitend	leverbaar	in	combinatie	met	andere	optionele	uitrustingen.

4	Onderdeel	van	de	uitrusting	Connected	Pack	Professional.
5	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.

	 Het	voortreffelijke	Harman	Kardon	Surround	Sound	System	biedt	een	
uitmuntende	klank	en	wordt	gekenmerkt	door	een	digitale	versterker	van	
464	watt,	negen	kanalen	en	zestien	luidsprekers.	Het	systeem	creëert	een	
zeer	harmonieus	klankbeeld	met	interieurvullend	geluid.	Een	automatische	
en	snelheidsafhankelijke	equalizing	compenseert	subtiel	de	invloed	van	
	rijgeluiden.

	 De	Comfort	telefoonvoorbereiding	met	draadloze	oplaadmogelijkheid1 
omvat	een	dock	met	draadloze	laadfunctie	en	een	tweede	microfoon	voor	
een	betere	handsfree-kwaliteit	bij	u	en	uw	voorpassagier.	Aansluiting	op	de	
dakantenne	zorgt	voor	optimale	ontvangst	van	het	mobiele	telefoonverkeer.	
Via	Bluetooth	kunnen	twee	mobiele	telefoons	en	een	audiospeler	tegelijk	
worden	aangesloten.	De	uitrusting	wordt	gecompleteerd	met	een	WiFi	
Hotspot	voorbereiding.

	 De	automatische	airconditio-
ning	met	4-zoneregeling	maakt	
individueel	klimaatcomfort	
	mogelijk	voor	bestuurder	en	
voorpassagier alsmede voor 
de	passagiers	op	de	twee	
	buitenste	zitplaatsen	achterin.

	 Het	bovenste	deel	van	het	
BMW	Individual	dashboard	is	
bekleed	met	leder	Walknappa	
Schwarz.	De	hoogwaardige	uitstra-
ling	van	dit	exclusieve	materiaal	
verleent	het	interieur	een	bijzon-
der	luxueus	accent.

	 Neem	via	uw	tablet	deel	aan	videoconferenties	of	stream	de	laatste	
	aflevering	van	uw	favoriete	serie	op	uw	smartphone.	De	WiFi	Hotspot2,	3 
brengt	u	met	LTE	snelheid	(beschikbaarheid	netwerkafhankelijk)	online	 
via	de	in	de	BMW	ingebouwde	SIM	kaart.	Zo	kunnen	u	en	uw	passagiers	
tegelijk	surfen	op	maximaal	tien	eindapparaten.

	 U	wilt	in	uw	BMW	de	functies	van	uw	iPhone	niet	missen	en	hem	
	bedienen	zoals	u	gewend	bent?	Met	de	Apple	CarPlay®	voorbereiding4,	5,	11 
heeft	u	draadloos	toegang	tot	telefonie,	iMessage,	WhatsApp,	TuneIn,	
Spotify	en	Apple	Music	via	het	Control	Display	van	uw	BMW.	Via	
de	spraaksturingtoets	op	het	stuurwiel	kunt	u	bovendien	de	Apple	
spraakassistent	Siri	gebruiken.

	 Schijnt	morgen	de	zon	in	Rome?	Wanneer	vertrekt	mijn	vlucht?	De	
Personal	Assistant	Service4,	12	staat	onderweg	voor	u	klaar	en	is	u	met	
één	druk	op	de	knop	van	dienst	bij	alle	vragen	en	wensen.	Bijvoorbeeld	
een	reservering	in	een	restaurant,	hotel	of	bioscoop.	Zelfs	ermee	betalen	 
is	mogelijk.	Waar	u	zich	ook	bevindt,	wat	u	ook	nodig	heeft,	de	 
Personal	Assistant	Service	staat	voor	u	klaar.
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6	Het	navigatiesysteem	actualiseert	de	eerste	drie	jaar	gratis	tot	vier	keer	per	jaar	automatisch	
het	kaartenmateriaal	voor	Nederland	–	een	service	van	BMW	ConnectedDrive.

7	De	werking	van	het	systeem	kan	in	het	donker,	bij	mist	en	sterk	tegenlicht	beperkt	zijn.
8	Onderdeel	van	de	uitrusting	Driving	Assistant	en	Driving	Assistant	Professional.
9	Onderdeel	van	de	uitrusting	Safety	Pack	en	Driving	Assistant	Professional.

10 Real	time	weergave	in	het	Control	Display	uitsluitend	in	combinatie	met	de	uitrusting	Par-
king	Assistant	(standaard	voor	Nederland)	of	Parking	Assistant	Plus.

11	De	looptijd	bedraagt	een	jaar.
12	De	looptijd	bedraagt	drie	jaar.
13	Onderdeel	van	de	uitrusting	Safety	Pack.

Uitrustingsmogelijkheden

	 De	uitrusting	BMW	Live	Cockpit	Professional	met	navigatiefunctie6	omvat	een	hoogwaardige	weergavencombinatie,	bestaande	uit	een	via	aanraking	
bedienbaar,	hoge-resolutie	Touch	Control	Display	van	12,3	inch	en	een	volledig	digitaal	multifunctioneel	instrumentenpaneel	van	eveneens	12,3	inch.

	 Het	veiligheidspakket	Driving	Assistant7,	13	(onderdeel	van	het	Safety	
Pack)	omvat	de	met	camera	werkende	systemen	Front	Collision	Warning	
met	remfunctie,	Lane	Departure	Warning	en	Speed	Limit	Assist	inclusief	
anticiperende	Speed	Limit	Info	met	weergave	van	inhaalverboden.	 
Verder	omvat	het	pakket	de	met	radarsensoren	werkende	uitrustingen	 
Crossing-traffic	Warning	achter,	Lane	Change	Warning	en	Rear	Collision	
Prevention.

	 De	automatische	Speed	Limit	Assist9	past	de	Active	Cruise	Control	 
dynamisch	aan	de	naderende	maximumsnelheid	aan.	Deze	wordt	door	het	
navigatiesysteem	voor	de	gehele	waarschijnlijke	route	geregistreerd	en	 
gecontroleerd	door	de	camera.	De	beschikbaar	gestelde	gegevens	worden	
doorlopend	geactualiseerd	door	het	gehele	BMW	wagenpark.

	 De	Crossing-traffic	Warning	aan	de	achterzijde8,	10	waarschuwt	u	bij	het	
uitparkeren	uit	parkeervakken	haaks	op	de	rijbaan	wanneer	verkeer	nadert	
vanaf	de	zijkanten.	Dit	systeem	werkt	tot	een	snelheid	van	7	km/h	en	is	via	
het	instellingenmenu	'Parkeren'	te	activeren	en	te	deactiveren.

	 Personal	Assistant	Service,	Remote	Services,	Connected	Music,	
	Apple	CarPlay®	voorbereiding,	In-Car	Experiences	of	toch	de	Connected	
Navigation	diensten	Real	Time	Traffic	Information	en	Parking	Space	
	Assistant?	Waarom	een	keuze	maken	en	separaat	boeken?	Neem	alles	
	tegelijk!	Met	het	BMW	Connected	Pack	Professional	kunt	u	deze	diensten	
van	BMW	ConnectedDrive	en	BMW	Music	gratis	uitproberen.



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

[ BMW Configurator ]		Alvast	een	voorproefje?	U	kunt	uw	eigen	BMW	X5,	met	alle	
actuele	motoren,	kleuren	en	uitrustingen,	ook	samenstellen	met	de	BMW	Configurator	
op www.bmw.nl.

[ Kleurkaarten ]	Op	deze	en	volgende	pagina’s	vindt	u	de	kleuren	en	materialen	voor	de	
BMW	X5.	Laat	de	combinaties	van	uw	voorkeur	op	u	inwerken	of	vergelijk	de	diverse	mogelijk-
heden.	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.	

M SPORTPAKKET

CARROSSERIEKLEUREN.

	 Uni	668	Schwarz

	 Metallic	C27	Arcticgrau	Brillanteffekt3

	 Metallic	416	Carbonschwarz2	 Uni	300	Alpinweiß

	 Metallic	475	Black	Sapphire3 	 Metallic	C1M	Phytonicblau3	 Metallic	A96	Mineralweiß3

	 Metallic	A90	Sophistograu	Brillanteffekt1 	 Metallic	C3D	Manhattan

1	Niet	leverbaar	voor	de	BMW	X5	M50d	en	M50i.
2	Uitsluitend	leverbaar	voor	de	BMW	X5	M50d	en	M50i	of	in	combinatie	met	 
	 M	Sportpakket.

3	Ook	als	optie	leverbaar	voor	M	Sportpakket.

BMW INDIVIDUAL
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	 BMW	Individual	X1B	Ametrin	metallic3	 BMW	Individual	C3Z	Tansanitblau	metallic3



 

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

Leder	Vernasca	
MAH9	Schwarz, 
contraststiksel	 
in Braun, 
interieurkleur	 
in	Schwarz3

Leder	Vernasca	
MCEW  
in	Elfenbeinweiss,	
interieurkleur	 
in	Schwarz

Leder	Vernasca	
MCHF  
in Coffee, 
interieurkleur	 
in	Schwarz

Leder	Vernasca	
MCSW  
in	Schwarz,	
interieurkleur	 
in	Schwarz

Leverbaar voorLEDER

4KK Aluminium 
Tetragon3

4KT 
edelhoutuitvoering	
Pappel Maser 
Anthrazit-Braun	met	
open	structuur

4KR	edelhoutuit-
voering Fineline 
Stripe Braun 
	hoogglans

4KP	edelhoutuit-
voering	Esche	 
Maser	Braun-metallic	
hoogglans

4KM Aluminium 
Mesheffekt	dunkel

INTERIEURLIJSTEN Leverbaar voor

	Standaarduitvoering 
 xLine 
 M Sportpakket

 M Sportpakket

 Standaarduitvoering 
 xLine 
 M Sportpakket

 Standaarduitvoering 
 xLine 
 M Sportpakket

 Standaarduitvoering 
 xLine 
 M Sportpakket

 M Sportpakket

 Standaarduitvoering 
 xLine 
 M Sportpakket

 Standaarduitvoering 
 xLine 
 M Sportpakket

 Standaarduitvoering 
 xLine 
 M Sportpakket

Leder	Vernasca	
MCFY  
in Canberrabeige, 
interieurkleur	 
in	Schwarz

Leder	Vernasca	
MCRI  
in	Cognac,	
interieurkleur	
in	Schwarz

 Standaarduitvoering 
 xLine 
 M Sportpakket

 Standaarduitvoering 
 xLine 
 M Sportpakket

BMW Individual 
uitgebreide 
lederuitrusting 
Merino VASW  
in	Schwarz,	
interieurkleur	 
in	Schwarz2, 4

BMW Individual 
uitgebreide 
lederuitrusting 
Merino VAHF  
in Coffee, 
interieurkleur	 
in	Schwarz2, 5

Leverbaar voor Leverbaar voor

Leverbaar voor

BMW INDIVIDUAL 
LEDER

1	Uitsluitend	leverbaar	in	combinatie	met	andere	optionele	uitrustingen.
2	Uitsluitend	leverbaar	in	combinatie	met	comfortstoelen.
3	Standaard	voor	de	BMW	X5	M50d	en	M50i.

4	Ook	leverbaar	als	BMW	Individual	vollederuitrusting	Merino.
5	Ook	leverbaar	als	BMW	Individual	vollederuitrusting	Coffee.
6	Ook	leverbaar	als	BMW	Individual	uitgebreide	lederuitrusting	Merino.

4ML	Pianolack 
Schwarz

BMW Individual  
hemelbekleding	
776	Alcantara	 
Anthrazit

4WW 
edelhoutuitvoering	
Esche	Maser 
Silbergrau  
hoogglans

XET 
edelhoutuitvoering	
Fineline	Schwarz	
met aluminium 
inleg

BMW INDIVIDUAL 
INTERIEURLIJSTEN
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 Standaarduitvoering 
 xLine 
 M Sportpakket

 Standaarduitvoering 
 xLine 
 M Sportpakket

 Standaarduitvoering 
 xLine
 M Sportpakket

 Standaarduitvoering 
 xLine
 M Sportpakket

 Standaarduitvoering 
 xLine
 M Sportpakket

 Standaarduitvoering 
 xLine 
 M Sportpakket

 Standaarduitvoering 
 xLine 
 M Sportpakket

BMW Individual 
uitgebreide 
lederuitrusting 
Merino ZAEI in 
Elfenbeinweiss	met	
contraststiksel	
in	Nachtblau,	
interieurkleur	
in	Schwarz3

 Standaarduitvoering 
 xLine 
 M Sportpakket

BMW Individual 
vollederuitrusting 
Merino ZBEW 
in	Elfenbeinweiss,	
interieurkleur	
in	Schwarz1, 6

 Standaarduitvoering 
 xLine 
 M Sportpakket

BMW Individual  
hemelbekleding	
775	Anthrazit

BMW INDIVIDUAL 
HEMELBEKLEDING

BMW Individual 
vollederuitrusting 
Merino Feinnarbe 
ZBTQ in Tartufo met 
bovenste	deel	van	het	
dashboard	in	leder	
Walknappa	Schwarz,	
onderste deel in leder 
Merino Tartufo, 
interieurkleur	 
in	Schwarz

 Standaarduitvoering 
 xLine 
 M Sportpakket

BMW Individual 
uitgebreide 
lederuitrusting 
Merino VATQ  
in Tartufo, 
interieurkleur	 
in	Schwarz

 Standaarduitvoering 
 xLine 
 M Sportpakket



1 Niet leverbaar voor M50i en M50d.
2 Uitsluitend leverbaar in combinatie met xLine.
3 Uitsluitend leverbaar voor M50d en M50i.

 WIELEN EN BANDEN.

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

	 Lichtmetalen	M	wielen	in	V-spaak	styling	747	M,	uitgevoerd	in	Bicolor	
Cerium	Grey	mat,	gepolijst,	met	bredere	achterbanden,	voor	9,5	J	x	22	inch	
met	bandenmaat	275/35	R	22,	achter	10,5	J	x	22	inch	met	bandenmaat	
315/30	R	22.3

	 Lichtmetalen	BMW	wielen	in	Y-spaak	styling	744,	uitgevoerd	in	Bicolor	
Orbitgrau,	gepolijst,	met	bredere	achterbanden	en	noodloopeigenschappen,	
voor	9,5	J	x	21	inch	met	bandenmaat	275/40	R	21,	achter	10,5	J	x	21	inch	
met	bandenmaat	315/35	R	21.1

	 Lichtmetalen	BMW	wielen	in	V-spaak	styling	734,	uitgevoerd	in	Reflexsilber,	
met	noodloopeigenschappen,	9	J	x	19	inch,	bandenmaat	265/50	R	19.1

	 Lichtmetalen	BMW	wielen	in	Y-spaak	styling	744,	uitgevoerd	in	Orbitgrau,	
met	bredere	achterbanden	en	noodloopeigenschappen,	voor	9,5	J	x	21	inch	
met	bandenmaat	275/40	R	21,	achter	10,5	J	x	21	inch	met	bandenmaat	
315/35	R	21.1

	 Lichtmetalen	BMW	wielen	in	
Sterspaak	styling	736,	uitgevoerd	
in	Ferricgrau,	met	bredere	ach-
terbanden en noodloopeigen-
schappen,	voor	9	J	x	20	inch	met	
bandenmaat	275/45	R	20,	achter	
10,5	J	x	20	inch	met	bandenmaat	
305/40	R	20.1

	 Lichtmetalen	BMW	Individual	wielen	in	V-spaak	styling	746	I,	uitgevoerd	
in	Bicolor	Orbitgrau,	met	bredere	achterbanden,	gepolijst,	voor	9,5	J	x	22	
inch	met	bandenmaat	275/35	R	22,	achter	10,5	J	x	22	inch	met	
bandenmaat	315/30	R	22.

	 Lichtmetalen	BMW	wielen	in	
V-spaak	styling	738,	uitgevoerd	
in	Bicolor	Ferricgrau,	met	bredere	
achterbanden	en	noodloopei-
genschappen,	voor	9	J	x	20	inch	
met	bandenmaat	275/45	R	20,	
achter	10,5	J	x	20	inch	met	ban-
denmaat	305/40	R	20.2

4	Ook	leverbaar	als	complete	winterwielset.
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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.

	 Hoogwaardige	20	inch	licht-
metalen	M	wielen	in	Sterspaak	
styling	748	M,	uitgevoerd	in	
Jet	Black	mat.	Complete	set	
RDC	zomerwielen	met	runflat	
banden	(achter	breder).4

	 22	inch	lichtmetalen	 
M	Performance	wielen	in	
	Sterspaak	styling	749	M,	met	
geoptimaliseerd	gewicht,	uit-
gevoerd	in	Bicolor	Jet	Black,	
hoogglans	gepolijst.	Complete	
RDC	zomerwielset.

	 De	BMW	fietshouder	Pro	2.0	is	licht	en	toch	stabiel.	Hij	kan	60	kg	aan.	
De	drager	is	gemakkelijk	in	het	gebruik.	Er	passen	twee	fietsen	op	(ook	
elektrische)	en	uitbreiding	voor	een	derde	fiets	is	mogelijk.	De	kantelfunctie	
maakt	het	gemakkelijk	om	bij	de	bagageruimte	te	komen.

 Slipvaste,	waterafstotende	
mat	ter	bescherming	van	de	ba-
gageruimte	tegen	vuil,	beschadi-
ging	en	vocht.	De	uitvoering	in	
zwart	met	roestvrijstalen	accent	
past	perfect	in	het	interieur.

 De	BMW	Advanced	Car	Eye	2.0	bestaat	uit	een	uiterst	gevoelige	
full-HD-camera	die	ook	wanneer	de	auto	geparkeerd	staat,	de	omgeving	
voor	en	achter	de	auto	in	het	oog	houdt.	Bij	schokken	en	abnormale	be-
wegingen	buiten	de	auto	slaat	de	camera	automatisch	de	situatie	op	om	
	mogelijke	ongevallen	of	(pogingen	tot)	inbraak	vast	te	leggen.

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

	 De	moderne	BMW	dakbox	in	
Schwarz	met	zijpanele	in	Titansilber	
heeft	een	inhoud	van	520	liter	
en	past	op	alle	BMW	dakdraag-
systemen.	Door	het	tweezijdige	
openingssysteem	met	drievoudige	
centrale vergrendeling aan beide 
kanten	kan	hij	eenvoudig	worden	
beladen en diefstalremmend 
	worden	afgesloten.
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Gewicht

Ledig gewicht1 kg 2.135 2.325 2.145 2.185 2.275 2.350 2.510
Toelaatbaar totaalgewicht kg 2.800 2.995 2.820 2.860 2.940 3.010 3.150
Laadvermogen kg 740 745 750 750 740 735 715
Toelaatbaar aanhangergewicht 
ongeremd2 kg 750 750 750 750 750 750 750

Toelaatbaar aanhangergewicht 
geremd bij een maximale 
hellingshoek	van	12%2

kg 3.500 3.500 2.700 3.500 3.500 3.500 2.700

Inhoud bagageruimte l 650–1.870 650–1.870 650–1.870 650–1.870 550–1.870 650–1.870 500–1.720

Motor4

Cilinders/kleppen per cilinder 6/4 8/4 4/4 6/4 6/4 6/4 6/4
Cilinderinhoud cm3 2.998 4.395 1.995 2.993 2.993 2.993 2.998

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

250	(340)/ 
5.500–6.500

390	(530)/ 
5.500–6.000

170	(231)/ 
4.400

195	(265)/ 
4.000

250	(340)/ 
4.400

294	(400)/ 
4.400

210	(286)/ 
5.000–6.500

met Mild Hybrid technologie kW (pk) – – – – 8	(11) – –

Max.	koppel/toerental Nm/1/
min 450/1.500–5.200 750/1.800–4.600 450/1.500–3.000 620/2.000–2.500 700/1.750–2.250 760/2.000–3.000 450/1.500–3.500

eDrive motor

Max.	vermogen kW (pk) – – – – – – 83	(113)
Max.	koppel Nm – – – – – – 265
Systeemvermogen kW (pk) – – – – – – 290	(394)
Systeemkoppel Nm – – – – – – 600

Hoogvoltage lithium-ion accu

Accutype/netto accu-inhoud kWh – – – – – – Li-Ion/20,9

Elektrische actieradius 
(EAER)7,	8 km – – – – – – 94–97

Oplaadtijd (AC snelladen 
met BMW Wallbox)6 h – – – – – – ca.	5:00

Krachtoverbrenging

Aandrijfwijze voor- en 
 achterwielen

voor- en 
 achterwielen

voor- en 
 achterwielen

voor- en 
 achterwielen

voor- en 
 achterwielen

voor- en 
 achterwielen

voor- en 
 achterwielen

Standaardtransmissie 8-traps	Steptronic 8-traps	Steptronic	
Sport 8-traps	Steptronic 8-traps	Steptronic	 8-traps	Steptronic 8-traps	Steptronic	

Sport 8-traps	Steptronic

Rijprestaties4

Topsnelheid km/h 243 2503 222 230 245 2503 235

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

Acceleratie	0	–	100	km/h s 5,5 4,3 7,5 6,5 5,5 5,2 5,6

Verbruik en emissie4, 5

Brandstofverbruik gemiddeld l/100	km 10,0–11,0 12,1–12,6 7,0–8,0 6,6–8,0 7,2–8,0 8,3–8,7 1,2–1,4

Stroomverbruik9,	10 kWh/
100	km – – – – – – 30,5–31,5

Emissienorm (typegoedkeuring) EU6d-temp EU6d-temp EU6d EU6d-temp EU6d EU6d-temp EU6d-temp
CO2 emissie gemiddeld g/km 227–250 276–285 184–210 173–210 188–211 216–227 27–32
Tankinhoud,	ca. l 83 83 80 80 80 80 69

Wielen en banden

Bandenmaat 255/55	R	18	109	W 275/40	R	21	107	Y
315/35	R	21	111	Y 255/55	R	18	109	W 255/55	R	18	109	W 265/55	R	19	W 275/40	R	21	107	Y

315/35	R	21	111	Y 265/50	R19	110	W

Wielmaat 8,5	J	x	18 9,5	J	x	21	/	
10,5	J	x	21 8,5	J	x	18 8,5	J	x	18 9	J	x	19 9,5	J	x	21	/	

10,5	J	x	21 9	J	x	19

Materiaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal

TECHNISCHE	GEGEVENS.

Alle	afmetingen	in	de	technische	tekeningen	in	millimeter.	Hoogte	zonder	dakantenne	bedraagt	1.466	mm.	Spoorbreedte	van	de	BMW	X5	M50d:	voor	1.684	mm,	achter	1.689	mm.
De	waarden	voor	rijprestaties,	brandstofverbruik	en	CO2	emissie	gelden	voor	uitvoeringen	met	standaardtransmissie.

1	 Fabrieksopgave.	De	RDW-gewichten	liggen	100	kg	lager.	Ledig	gewicht	geldt	voor	modellen	in	standaarduitvoering.	Optionele	uitrustingen	en	accessoires	kunnen	dit	gewicht	 
	 verhogen,	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	 Elektronisch	begrensd.
4	 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.
5	 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.	Data	op	basis	van	peildatum	1	april	2020.
6	 Afhankelijk	van	de	lokale	laadinfrastructuur.	De	oplaadtijd	geldt	voor	opladen	tot	80%	van	de	maximale	capaciteit.
7	 De	actieradius	is	afhankelijk	van	uiteenlopende	factoren,	zoals	de	individuele	rijstijl,	routecondities,	buitentemperatuur	en	gebruik	van	verwarming/airconditioning	en	 
	 voorverwarming/-verkoeling	(preconditioning-functie).
8	 EAER	(Equivalent	all	electric	range).
9	 ECAC	(charge-depleting	electric	consumption).
10	Het	gemiddelde	stroomverbruik	is	afhankelijk	van	de	gekozen	wiel-/bandenmaat.
11	Niet	alle	motorvarianten	in	alle	landen	leverbaar.	Meer	informatie	bij	uw	BMW	dealer	of	BMW	Erkend	Service	Partner.
12	Model	naar	verwachting	leverbaar	vanaf	Q2/2020.
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Het afgebeelde model:

BMW X5 xDRIVE40i MET M SPORTPAKKET: 
BMW TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn benzinemotor met 250 kW (340 pk), 22 inch lichtmetalen M 
wielen in Dubbelspaak styling 742 M Bicolor Jet Black met bredere achterbanden, carrosseriekleur 
Mineralweiß metallic, comfortstoelen met bekleding in BMW Individual uitgebreide lederuitrusting  
Merino Coffee, interieurlijsten in edelhoutuitvoering Fineline Stripe Braun hoogglans.

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: maart 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.
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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!


