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ONTDEK DE NIEUWE BMW 6 SERIE GRAN TURISMO.

MEER OVER DE NIEUWE  
BMW 6 SERIE GRAN TURISMO.
Voor meer informatie over de nieuwe BMW 6 Serie Gran Turismo kunt u ons uiteraard  
ook bezoeken op onze internetsite www.bmw.nl. Of raadpleeg uw BMW dealer, hij is  
u graag van dienst en arrangeert met plezier een proefrit voor u. Daarnaast is er de  
nieuwe BMW Brochures app. Download de app op uw smartphone of tablet en ontdek  
de BMW 6 Serie Gran Turismo in al zijn facetten.
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STATEMENT VOOR  
EEN NIEUW TIJDPERK.



ELKE BIJZONDERE REIS BEGINT  
MET EEN GEWELDIG UITERLIJK.





HET BESTE VAN HET 
ONDERWEG ZIJN?  
DAT U ZICH VOELT ALSOF  
U THUIS BENT.



REISGENOOT MET DE  
BESTE CONNECTIES.



BRENGT U SPELENDERWIJS  
SNEL IN DE COMFORTZONE.



ONTDEK EEN NIEUWE  
MANIER VAN RIJDEN:  
DE BMW 6 SERIE GRAN TURISMO.



1 Exclusief leverbaar voor BMW 640i, 630d en 640d.
2 De werking van het systeem kan in het donker, bij mist en sterk tegenlicht beperkt zijn.

UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.

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

□ 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.

□ Door middel van een hendel op de linker- en rechter zitplaats achterin 
is de hoek van de rugleuning met steeds 9 graden naar voren en naar 
achteren verstelbaar. Zo kunnen de achterpassagiers de zitpositie  
aanpassen aan hun persoonlijke voorkeur. Bovendien maakt deze  
verstelmogelijkheid het eenvoudiger om grotere bagagestukken te  
vervoeren in de bagageruimte.

■ Met hernieuwde energie arriveren of ontspannen als u gestrest bent? 
Caring Car maakt het mogelijk. Met "Hey BMW, ik ben moe" of "Hey 
BMW, ik ben gestrest" activeert de BMW Intelligent Personal Assistant 
het programma Caring Car Vitalize of Caring Car Relax. Uw zintuigen 
worden aangesproken door het subtiele samenspel van verschillende 
interieurfuncties.

□ Het onderstelregelsysteem Executive Drive1 maakt bijzonder  
hoogstaand rijcomfort mogelijk bij uitmuntende rijeigenschappen.  
Het is gebaseerd op actieve stabilisatoren die tijdens het rijden  
voortdurend de ophanging elektromechanisch regelen en zo  
de bewegingen van de carrosserie tot een minimum reduceren.

□ BMW Laserlight schijnt in de laser-grootlichtmodus met tot wel  
650 meter bijna dubbel zo ver als conventionele koplampen. Door het 
betere zicht in het donker neemt de veiligheid aanzienlijk toe. Blauwe 
accenten en het opschrift "BMW Laser" in de koplampunits verwijzen 
naar de innovatieve koplamptechnologie en onderstrepen bovendien 
het sportieve karakter van de BMW 6 Serie Gran Turismo.

□ Het glazen panoramadak biedt, wanneer geopend, veel frisse lucht 
en zorgt ook gesloten voor een aangenaam licht interieur. Met één druk 
op de knop in de hemelbekleding of met de sleutel van de BMW is het 
voorste deel van het panoramadak volledig automatisch te openen en 
te sluiten. Het panoramadak is uitgerust met een schuif- en kantelfunctie 
voor het voorste deel, een zonwering en een windgeleider.

□ Het krachtige  
M Sportremsysteem wordt  
gekenmerkt door de exclusieve, 
hoogglans rood gelakte rem-
klauwen met M logo en de  
bijzonder krachtige remwerking.
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□ De uitrusting Driving Assistant Professional2 biedt optimaal comfort 
en maximale veiligheid in kritieke of monotone verkeerssituaties. Behalve 
de functionaliteiten van de uitrusting Driving Assistant omvat de Driving 
Assistant Professional onder meer ook de Steering & Lane Control Assistant 
met uitgebreide functieomvang, Lane Change Assistant en Side Collision 
Warning met actieve bescherming tegen zijdelingse aanrijdingen.

□ De uitrusting Entertainment System Professional achterin omvat 
twee onafhankelijke 10,2 inch kleurenschermen (in hoek verstelbaar)  
en een Blu-ray speler. Dit maakt tijdens het rijden navigatie en gebruik 
van online functies mogelijk (mobiele-telefooncontract vereist); bediening 
via aanraking van het scherm, inclusief USB poort en aansluitingen 
voor mp3 speler, spelconsoles en koptelefoon (ook draadloos).

□ Met de uitrusting Comfort  
Access is het mogelijk om alle 
portieren en de bagageklep van 
uw BMW 6 Serie Gran Turismo  
te ont- en vergrendelen zonder de 
sleutel actief te bedienen. Bij het 
naderen van de auto wordt eerst 
de Welcome Light verlichtings-
functie geactiveerd, vervolgens 
ontgrendelen de portieren auto-
matisch. Bovendien kan de bij 
deze uitrusting inbegrepen BMW 
Digital Key op een ondersteunde 
smartphone (raadpleeg uw BMW 
dealer voor de ondersteunde 
smartphones) of de als alternatief 
leverbare BMW Key Card worden 
gebruikt voor toegang tot de BMW 
en het starten van de motor.

□ De Ambiance verlichting inclusief Ambiance contourverlichting in 
voor- en achterportieren creëert een ontspannende, behaaglijke sfeer 
in het interieur. De zes dimbare lichtdesigns omvatten bovendien een 
dynamische functie voor vier toepassingen, bijvoorbeeld "geopend portier". 
Het Welcome Light Carpet verlicht bij het in- en uitstappen het gebied 
voor de autoportieren.

■ De uitrusting BMW Live Cockpit Professional inclusief navigatiefunctie 
omvat een hoogwaardig weergave- en bedieningsconcept, 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 bij deze uitrusting inbegrepen BMW Operating 
System 7 is onder meer via de iDrive Touch Controller te bedienen. 

■ Standaarduitrusting  □ Optionele uitrusting



[ Kleurkaarten ] Op deze en volgende pagina's vindt u de kleuren en materialen voor 
de nieuwe BMW 6 Serie Gran Turismo. Laat de combinaties van uw voorkeur op u inwerken 
of vergelijk de diverse mogelijkheden. De kleurkaarten geven u een eerste indruk. De 
ervaring leert dat kleuren en materialen 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.

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

CARROSSERIEKLEUREN.

■ Uni 300 Alpinweiß1 □ Metallic A96 Mineralweiß2

□ Metallic A90 Sophistograu Brillanteffekt2□ Metallic C3E Berninagrau Bernsteineffekt2

□ Metallic C2Y Bluestone

□ Metallic C3C Piemont Rot2□ Metallic C1M Phytonicblau

□ Metallic 475 Black Sapphire

■ Standaarduitrusting  □ Optionele uitrusting

[ BMW Configurator ] Alvast een voorproefje? U kunt uw eigen BMW 6 Serie Gran  
Turismo, met alle actuele motoren, kleuren en uitrustingen, ook samenstellen met  
de BMW Configurator op www.bmw.nl.

1 Zonder meerprijs leverbaar voor M Sportpakket.
2 Als optie leverbaar voor M Sportpakket.
3 Exclusief leverbaar voor M Sportpakket.

□ BMW Individual C3Z Tansanitblau metallic2□ BMW Individual C5E Alvitgrau metallic2

BMW INDIVIDUAL

□ BMW Individual C36 Dravitgrau metallic2
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□ Metallic 416 Carbonschwarz3

M SPORTPAKKET

□ Metallic C31 Portimao Blau3



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

LEDER Leverbaar voor

INTERIEURKLEUREN.

□ Standaarduitvoering 
□ Luxury Line 
□ M Sportpakket

□ Standaarduitvoering 
□ Luxury Line 
□ M Sportpakket

□ Standaarduitvoering 
□ Luxury Line 
□ M Sportpakket

□ Standaarduitvoering 
□ Luxury Line 
□ M Sportpakket

□ Standaarduitvoering 
□ Luxury Line 
□ M Sportpakket

□ Standaarduitvoering 
□ Luxury Line 
□ M Sportpakket

■ Standaarduitvoering 
■ Luxury Line 
□ M Sportpakket

■ M Sportpakket

Leder Dakota LCFI  
Elfenbeinweiß met  
exclusieve stiknaad  
en bies in contrastkleur

Exklusivleder Nappa 
LZFI Elfenbeinweiß met 
exclusieve stiknaad en 
bies in contrastkleur

Leder Dakota  
LCSW Schwarz

Exklusivleder Nappa 
LZNI Mokka met  
exclusieve stiknaad  
en bies in contrastkleur

Exklusivleder Nappa 
LZFK Schwarz met  
exclusieve stiknaad  
en bies in contrastkleur

Leder Dakota  
LCRO Cognac met  
exclusieve stiknaad  
en bies in contrastkleur

Leder Dakota  
LCNL Schwarz met 
contraststiksel in Blau

Leder Dakota  
LCFK Schwarz met  
exclusieve stiknaad  
en bies in contrastkleur

Leverbaar voor

Leverbaar voor

INTERIEURLIJSTEN

BMW INDIVIDUAL  
INTERIEURLIJSTEN

■ Standaarduitrusting  □ Optionele uitrusting
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■ Standaarduitvoering □ Standaarduitvoering 
□ Luxury Line 
□ M Sportpakket

□ Standaarduitvoering 
□ Luxury Line 
□ M Sportpakket

□ Standaarduitvoering 
□ Luxury Line 
□ M Sportpakket

□ Standaarduitvoering 
□ Luxury Line 
□ M Sportpakket

□ Standaarduitvoering 
□ Luxury Line 
□ M Sportpakket

□ Standaarduitvoering 
■ Luxury Line 
□ M Sportpakket

■ M Sportpakket

Interieurlijsten in  
Oxidsilber dunkel  
mat met accentlijst  
in Perlglanz chroom

Interieurlijsten in  
edelhoutuitvoering  
Fineline Cove met  
accentlijst in  
Perlglanz chroom

Interieurlijsten in  
edelhoutuitvoering  
Pappel Maser Grau  
met accentlijst in  
Perlglanz chroom

BMW Individual  
interieurlijsten in  
edelhoutuitvoering  
Sen hellbraun

BMW Individual  
interieurlijsten in  
edelhoutuitvoering 
Zwetschge Braun 
hoogglans

BMW Individual  
interieurlijsten in  
Pianolack Schwarz

Interieurlijsten in  
Aluminium Rhombicle 
Rauchgrau met  
accentlijst in  
Perlglanz chroom

Interieurlijsten in  
edelhoutuitvoering  
Esche Stamm met 
open structuur en  
accentlijst in  
Perlglanz chroom

Interieurlijsten in  
edelhoutuitvoering  
Fineline Ridge met  
accentlijst in Perlglanz 
chroom

□ Standaarduitvoering 
□ Luxury Line 
□ M Sportpakket



1 Exclusief leverbaar in combinatie met M Sportpakket.
2 Exclusief leverbaar in combinatie met Model Luxury Line.
3 Exclusief leverbaar voor BMW 630i, 620d en 630d.

WIELEN EN BANDEN.

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

□ Lichtmetalen M wielen  
in Sterspaak styling 817 M,  
uitgevoerd in Bicolor Orbit Grey,  
gepolijst, met bredere achter-
banden en noodloopeigen-
schappen, voor 8,5 J x 20 inch 
met bandenmaat 245/40 R 20, 
achter 10 J x 20 inch met ban-
denmaat 275/35 R 20.1

□ Lichtmetalen BMW wielen in 
V-spaak styling 686, uitgevoerd 
in Jet Black non-metallic, gepo-
lijst, met bredere achterbanden 
en noodloopeigenschappen, 
voor 8,5 J x 20 inch met ban-
denmaat 245/40 R 20, achter 
10 J x 20 inch met bandenmaat 
275/35 R 20.

□ Lichtmetalen BMW wielen  
in Multispaak styling 777,  
uitgevoerd in Bicolor Ferricgrau,  
met bredere achterbanden  
en noodloopeigenschappen,  
gepolijst, voor 8,5 J x 20 inch 
met bandenmaat 245/40 R 20, 
achter 10 J x 20 inch met ban-
denmaat 275/35 R 20.2

□ Lichtmetalen BMW Individual 
wielen in V-spaak styling 649 I, 
uitgevoerd in Bicolor Ferricgrau, 
met bredere achterbanden  
en noodloopeigenschappen,  
gepolijst, voor 8,5 J x 20 inch 
met bandenmaat 245/40 R 20, 
achter 10 J x 20 inch met ban-
denmaat 275/35 R 20.

□ Lichtmetalen M wielen in 
Dubbelspaak styling 648 M, 
uitgevoerd in Bicolor Orbit Grey, 
gepolijst, met bredere achter-
banden en noodloopeigen-
schappen, voor 8,5 J x 20 inch 
met bandenmaat 245/40 R 
20, achter 10 J x 20 inch met 
bandenmaat 275/35 R 20.1

□ Lichtmetalen BMW wielen  
in V-spaak styling 685, uitge-
voerd in Orbitgrau, gepolijst, 
8,5 J x 19 inch, bandenmaat 
245/45 R 19. 

■ Lichtmetalen M wielen in 
Dubbelspaak styling 647 M, 
uitgevoerd in Bicolor Orbit Grey, 
met bredere achterbanden  
en noodloopeigenschappen, 
gepolijst, voor 8,5 J x 19 inch 
met bandenmaat 245/45 R 19, 
achter 9,5 J x 19 inch met 
bandenmaat 275/40 R 19.1

■ Lichtmetalen BMW wielen  
in Multispaak styling 644,  
uitgevoerd in Ferricgrau,  
gepolijst, 8,5 J x 19 inch,  
bandenmaat 245/45 R 19.2

□ Lichtmetalen BMW wielen  
in Dubbelspaak styling 630, 
uitgevoerd in Bicolor Orbitgrau, 
gepolijst, 8,5 J x 19 inch,  
bandenmaat 245/45 R 19.

□ Lichtmetalen BMW wielen  
in V-spaak styling 620, uitge-
voerd in Reflexsilber, 8,5 J x 19 
inch, bandenmaat 245/45 R 19.

□ Lichtmetalen BMW wielen in 
V-spaak styling 684, uitgevoerd 
in Ferricgrau, gepolijst, 8 J x 18 
inch, bandenmaat 245/50 R 18.

■ Lichtmetalen BMW wielen in 
V-spaak styling 618, uitgevoerd 
in Reflexsilber, 7,5 J x 17 inch, 
bandenmaat 225/60 R 17.3

■ Standaarduitrusting  □ Optionele uitrusting  ○ Origineel BMW Accessoire

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.

○ Precies passende, slipvaste, waterdichte en stevige voorgevormde 
BMW mat voor de bagageruimte. Uitgevoerd in Schwarz met het  
BMW 6 Serie embleem in hoogwaardig roestvrijstaal als inleg.

○ De uiterst gevoelige 
full-HD-camera legt bij schok-
ken automatisch de situatie 
voor en achter de auto vast.

○ Met het draadloze BMW  
oplaadstation Universal kan  
de smartphone comfortabel en  
efficiënt zonder snoer worden 
opgeladen, ook buiten de auto.

○ De hoogwaardige 21 inch lichtmetalen BMW wielen in V-spaak  
styling 687 zijn uitgevoerd in Bicolor Jet Black, aan de zichtbare zijde 
hoogglans gepolijst en voorzien van een lichtgewicht, gewalst velgbed. 
Complete RDC zomerwielset met bredere achterbanden, voor 8,5 J x 21 
inch wielen met 245/35 R 21 96Y XL RSC banden en achter 10 J x 21 
inch wielen met 275/30 R 21 98Y XL RSC banden.

○ De BMW kledinghanger biedt de mogelijkheid om kledingstukken 
aan de achterzijde van de rugleuning op te hangen. Met de steekkoppeling 
kan hij eenvoudig en crashbestendig aan de separaat verkrijgbare  
basisdrager of aan het optionele 'Travel & Comfort' systeem bevestigd 
worden. Dankzij de hotelfunctie (klassieke kledinghanger) kan hij ook 
buiten de auto gebruikt worden.

○ De moderne BMW dakbox in Schwarz met zijpanelen in Titansilber 
heeft een inhoud van 420 liter en past op alle BMW dakdraagsystemen. 
Door het tweezijdige openingssysteem met drievoudige centrale  
vergrendeling aan beide kanten kan hij eenvoudig worden beladen  
en diefstalremmend worden afgesloten.

○ De hoogwaardige 21 inch gesmede M Performance wielen in Dubbel-
spaak styling 650 M zijn uitgevoerd in Bicolor Jet Black, gepolijst en 
voorzien van een M logo. Complete RDC zomerwielset met bredere 
achterbanden, voor 8,5 J x 21 inch wielen met 245/35 R 21 96Y RSC 
banden en achter 10 J x 21 inch wielen met 275/30 R 21 98Y RSC banden.

ORIGINELE BMW ACCESSOIRES. Uitrustingsmogelijkheden 24 | 25



BMW 6 SERIE GRAN TURISMO
 

630i
met Mild Hybrid  

technologie

640i
640i xDrive
met Mild Hybrid  

technologie

620d
620d xDrive
met Mild Hybrid  

technologie

630d
630d xDrive
met Mild Hybrid  

technologie

 
640d xDrive
met Mild Hybrid  

technologie

Gewicht

Ledig gewicht (xDrive)1 kg 1.860 1.930 (1.985) 1.910 (1.965) 2.005 (2.065) (2.085)
Toelaatbaar totaalgewicht (xDrive) kg 2.450 2.510 (2.575) 2.490 (2.550) 2.575 (2.640) (2.685)
Laadvermogen (xDrive) kg 665 655 (665) 655 (680) 645 (650) (675)
Toelaatbaar aanhangergewicht  
ongeremd (xDrive)2 kg 750 750 (750) 750 (750) 750 (750) (750)

Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een 
maximale hellingshoek van 12 % (xDrive)2 kg 2.100 2.100 (2.100) 2.100 (2.100) 2.100 (2.100) (2.100)

Inhoud bagageruimte l 600 – 1.800 600 – 1.800 600 – 1.800 600 – 1.800 600 – 1.800

BMW TwinPower Turbo motor3

Cilinders/kleppen per cilinder – 4/4 6/4 4/4 6/4 6/4
Cilinderinhoud cm3 1.998 2.998 1995 2.993 2.993

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

190 (258)/
5.000 – 6.500

245 (333)/
5.500 – 6.250

140 (190)/
4.000

210 (286)/
4.000

250 (340)/
4.400

Extra vermogen met Mild Hybrid technologie kW (pk) +8 (11) +8 (11) +8 (11) +8 (11) +8 (11) 

Max. koppel/toerental Nm/ 
1/min

400/ 
1.550 – 4.400

450/ 
1.600 – 4.800

400/ 
1.750 – 2.500

650/
1.500 – 2.500

700/ 
1.750 – 2.250

Krachtoverbrenging

Aandrijfwijze – achterwielen
achterwielen 

(voor- en  
achterwielen)

achterwielen 
(voor- en  

achterwielen)

achterwielen 
(voor- en  

achterwielen)

(voor- en  
achterwielen)

Standaardtransmissie (xDrive) – 8-traps Steptronic 8-traps Steptronic
(8-traps Steptronic)

8-traps Steptronic
(8-traps Steptronic)

8-traps Steptronic
(8-traps Steptronic) (8-traps Steptronic)

Rijprestaties3

Topsnelheid (xDrive) km/h 2505 2505 220 (218) 2505 (2505) 2505

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

Verbruik en emissie3, 4

Brandstofverbruik gemiddeld (xDrive) L/100 km 6,9 – 7,7 7,7 – 8,3
(8,2 – 8,8)

5,4 – 6,0
(5,7 – 6,3)

5,8 – 6,4
(6,0 – 6,8) (6,2 – 6,8)

Emissienorm (typegoedkeuring) – EU 6d EU 6d EU 6d EU 6d EU 6d

CO2 emissie gemiddeld (xDrive) g/km 156 – 174 175 – 190
(187 – 201)

141 – 156
(148 – 165)

151 – 167
(158 – 178) (163 – 179)

Tankinhoud, ca. l 68 68 66 66 66

Wielen en banden

Bandenmaat 225/60 R 17 245/50 R 18 225/60 R 17 225/60 R 17 245/50 R 18
Wielmaat 7,5 J x 17 8 J x 18 7,5 J x 17 7,5 J x 17 8 J x 18
Materiaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal

TECHNISCHE GEGEVENS.
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Alle afmetingen in de technische tekeningen in millimeter.
De afmetingen voor xDrive modellen kunnen licht afwijken.

De hier vermelde 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 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 of BMW Erkend  
 Service Partner voor meer informatie.
3 De bij de benzinemotoren vermelde waarden voor vermogen, rijprestaties en verbruik gelden bij gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 98. Gegevens over het  
 verbruik hebben betrekking op gebruik met referentiebrandstof volgens VO (EU) 2007/715. De benzinemotoren zijn geschikt voor een brandstofkwaliteit van RON 91  
 en hoger, met een maximaal ethanolaandeel van 10 % (E10). Het gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 95 wordt aangeraden.
4 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. Peildatum: 1 juli 2020.
5 Elektronisch begrensd.
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HET AFGEBEELDE MODEL:
BMW 640i xDRIVE GRAN TURISMO MET M SPORTPAKKET: 
BMW TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn benzinemotor, 245 kW (333 pk), 20 inch lichtmetalen M wielen in 
Sterspaak styling 817 M Bicolor met bredere achterbanden en noodloopeigenschappen, carrosseriekleur 
Berninagrau Bernsteineffekt, comfortstoelen bekleed met exclusief leder Nappa Elfenbeinweiß met 
exclusieve stiknaad/bies in contrastkleur, interieurlijsten in edelhoutuitvoering Esche Stamm met open 
structuur en accentlijsten 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: juli 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- en optionele uitrustingen vindt u op www.bmw.nl, in de 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
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UW NIEUWE SPEED DATING APP.
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