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DE BMW 2 SERIE.
ACTIVE TOURER EN GRAN TOURER.

MEER OVER DE BMW 2 SERIE 
ACTIVE TOURER EN GRAN TOURER.
Voor meer informatie over de BMW 2 Serie 
Active Tourer en Gran Tourer 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 2 Serie Active Tourer en  
BMW 2 Serie Gran Tourer in al hun facetten.
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 ALTIJD VOOR  
PLEZIER TE VINDEN.

HAAL ALLES UIT HET LEVEN.



LIEFDE OP DE  
EERSTE METER.

DYNAMISCH EXTERIEURDESIGN || 18 INCH LICHTMETALEN WIELEN1 || GROTERE  
UITLAATEINDPIJPEN || STEPTRONIC TRANSMISSIE MET DUBBELE KOPPELING1 || BMW xDRIVE

1 Uitrusting als optie leverbaar.



CHAPERON  
INBEGREPEN.

TALRIJKE BMW CONNECTED DRIVE SERVICES2 VOOR VEILIGHEID  
EN COMFORT, ZOALS MELDING VAN OPTIMALE VERTREKTIJD3 ||  
BMW PERSONAL ASSISTANT SERVICE1, 3 || BMW HEAD-UP DISPLAY1, 4

1 Uitrusting als optie leverbaar.
2 Meer weten over BMW ConnectedDrive? Vraag uw BMW dealer om een demonstratie. Ook vindt u meer informatie over BMW ConnectedDrive op onze website  

www.bmw.nl/connecteddrive en kunt u contact opnemen met BMW Klanten Informatie Service, op werkdagen van 8:00 tot 22:00 uur en op zaterdag en zondag  
van 10:00 tot 22:00 uur op telefoonnummer 0800-0992234 (gratis).

3 Voorwaarde voor gebruik is de uitrusting ConnectedDrive Services (standaard voor Nederland).
4 De weergaven van het BMW Head-Up Display zijn met gepolariseerde zonnebrillen beperkt zichtbaar. De weergegeven informatie is afhankelijk van de uitrusting van uw BMW. 

Voor bepaalde weergaven is de aanschaf van andere optionele uitrustingen vereist.



VOLGELADEN  
MET VOORUITGANG.

BMW 225xe ACTIVE TOURER MET VERBRANDINGS- EN ELEKTROMOTOR ||  
INTELLIGENT ENERGIEMANAGEMENT VOOR UITZONDERLIJK HOGE  
EFFICIËNTIE EN RIJDYNAMIEK || 131 KM/H PUUR ELEKTRISCHE TOPSNELHEID 



VAN ALLES VOORZIEN. VOOR 
ONBEGRENSD RIJPLEZIER.

BMW TWIN POWER TURBO MOTOREN || MODEL M SPORT1 ||  
ADAPTIEVE LED KOPLAMPEN IN HEXAGONAAL DESIGN1  ||  
TELEFOONVOORBEREIDING MET WIRELESS CHARGING1, 2

1 Uitrusting als optie leverbaar.
2 Inductief opladen volgens QI standaard is mogelijk voor daarvoor geschikte mobiele telefoons. Voor bepaalde smartphones zonder inductieve oplaadfunctie volgens QI standaard 

zijn speciale oplaadhoezen verkrijgbaar als Origineel BMW Accessoire.



GEDEELD PLEZIER  
IS MEER PLEZIER.

OPTIONELE DERDE ZITRIJ OF MAXIMAAL 1.905 LITER BAGAGERUIMTE1 ||  
IN LENGTERICHTING VERSCHUIFBARE ACHTERBANK2, 3, 4 || ROYAAL RUIMTEGEVOEL ||  
GLAZEN PANORAMADAK2

1 Exclusief leverbaar voor BMW 2 Serie Gran Tourer.
2 Uitrusting als optie leverbaar.
3 Niet leverbaar voor BMW 225xe.
4 Standaard voor BMW 2 Serie Gran Tourer.



 VOOR EEN LEVEN  
MET DRIVE.

SPORTIEF DESIGN NEEMT RUIMTE IN. DE BMW 2 SERIE ACTIVE TOURER EN DE 
BMW 2 SERIE GRAN TOURER TONEN WARE GROOTSHEID EN ZIEN ER DAARBIJ BIJZONDER 
GOED UIT. ZE BIEDEN VEEL RUIMTE VOOR UW ACTIEVE LEVENSSTIJL ZONDER DAT 
U IETS HOEFT TE MISSEN: NOCH DE VOOR BMW TYPERENDE RIJDYNAMIEK, NOCH HET 
SPORTIEVE EN EXPRESSIEVE DESIGN VAN EEN BMW. 

BOVENDIEN ZIJN ZE ZO FLEXIBEL 
DAT ZE ZICH VOLLEDIG AAN 
UW BEHOEFTEN AANPASSEN. 
ONGEACHT OF U MET ZEVEN 
PERSONEN OF VEEL BAGAGE 
REIST. HET RIJPLEZIER WORDT 
DAARBIJ NIET UIT HET OOG 
VERLOREN, MAAR STAAT ZELFS 
CENTRAAL – LINKS VOORIN, 
OP DE BESTUURDERSSTOEL. 
ONTDEK HOE SPORTIEF 
FUNCTIONALITEIT KAN ZIJN. 
IN DE BMW 2 SERIE ACTIVE 
TOURER EN DE BMW 2 SERIE 
GRAN TOURER.



De schakelindicator (alleen bij hand-
geschakelde transmissie) toont voor 
iedere rijsituatie de meest efficiënte 
versnelling. Bij alle BMW modellen 
 informeert de weergave de bestuurder 
over de actueel meest efficiënte 
 versnelling en geeft schakeladviezen. 
Met bijtijds schakelen is met name 
in de stad en op provinciale wegen 
veel brandstof te besparen.

SCHAKELINDICATOR.

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

De Auto Start Stop functie schakelt de 
motor van de BMW bij korte stops, 
bijvoorbeeld voor een rood 
verkeerslicht of in de file, automatisch 
uit en kan zo het brandstofverbruik 
reduceren. Zodra u de koppeling weer 
intrapt (handgeschakelde 
versnellingsbak) of uw voet van het 
rempedaal neemt (Steptronic 
transmissie), wordt de motor in een 
fractie van een seconde automatisch 
weer gestart.

AUTO START STOP FUNCTIE.

DRIVING EXPERIENCE 
CONTROL INCLUSIEF  
ECO PRO MODUS.

MEER KRACHT, 
MINDER DORST.
Meer vermogen uit 3 tot 12 cilinders. 
Weinig verbruik, veel beleving. De 
BMW TwinPower Turbo motoren 
bieden maximale dynamiek bij 
 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. Met aerodynamica- 
en motorefficiencymaatregelen, de 
toepassing van een lichtgewicht 
constructie, alsmede elektrische en 
hybride modellen is BMW erin 
geslaagd om de CO2 emissie van  
het modelprogramma significant te 
reduceren.

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

 BMW EFFICIENTDYNAMICS.
 MINDER EMISSIE. MEER VERMOGEN.

De hier vermelde waarden voor brandstofverbruik, stroomverbruik, actieradius 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. Optionele uitrustingen en de persoonlijke rijstijl 
 kunnen deze waarden beïnvloeden. De waarden zijn vastgesteld op basis van de nieuwe 

1 Niet leverbaar voor BMW 225xe.
2 Uitrusting als optie leverbaar.

DYNAMIEK MET EFFICIËNTIE.

DE BMW 2 SERIE ACTIVE TOURER EN  
GRAN TOURER: EFFICIËNT EN DYNAMISCH.
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BMW 218i Active Tourer 
BMW TwinPower Turbo 3-cilinder benzinemotor met een  
vermogen van 103 kW (140 pk) en een koppel van 220 Nm 
Acceleratie 0 –100 km/h: 9,3 s 
Topsnelheid: 205 km/h 
Brandstofverbruik gemiddeld: 6,2 – 6,7 l/100 km 
CO2 emissie gemiddeld: 142 –153 g/km

BMW 220d xDrive Gran Tourer 
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: 8,0 s 
Topsnelheid 5-zitter | 7-zitter: 218 km/h 
Brandstofverbruik gemiddeld: 5,6 – 5,9 l/100 km 
CO2 emissie gemiddeld: 147–154 g/km

AANDRIJVING EN ONDERSTEL.

ENKELE MOTOREN VAN DE BMW 2 SERIE ACTIVE TOURER EN GRAN TOURER.

De intelligente BMW xDrive vierwielaandrijving verdeelt  
de aandrijfkracht traploos en variabel optimaal over voor- en 
achterwielen – voor extra tractie, rijdynamiek en rijveiligheid in  
elke situatie op de weg. Voor nog betere wendbaarheid voorkomt  
de elektronisch geregelde krachtverdeling ook onder- en  
oversturen in bochten.

De Performance Control grijpt in bochten via de regeling van het 
motorvermogen en met gericht afremmen in, door meer vermogen 
naar de buitenste wielen te leiden en minder naar de binnenste. Zo 
draait de BMW zichzelf als het ware de bocht in. Daardoor nemen 
zowel de rijveiligheid als de rijdynamiek toe.

De rijdynamische regelsystemen ondersteunen de bestuurder 
in alle moeilijke situaties. ABS voorkomt dat de wielen blokkeren en 
garandeert dat de auto ook bij een noodstop bestuurbaar blijft. Het 
stabiliteitssysteem DSC (Dynamische Stabiliteits Controle) 
voorkomt dat wielen hun grip verliezen en remt automatisch 
individuele wielen af.

De Variable Sport Steering1, 2 inclusief Servotronic zorgt voor een 
direct en dynamisch rijgedrag met minder stuurbewegingen en 
minder krachtinspanning. Dit systeem reageert met een variabele 
stuuroverbrenging op de stuuruitslag. Dit verbetert de handling bij 
een sportieve rijstijl, en reduceert de noodzakelijke 
stuurbewegingen bij inparkeren en afslaan.

Het adaptieve onderstel1, 2 combineert rijdynamiek en rijcomfort 
met veiligheid van een hoog niveau. De bestuurder heeft de 
 mogelijkheid om de demperkarakteristiek via de Driving Experience 
Control te selecteren. Naast de standaard geactiveerde instelling 
COMFORT beschikt hij daarvoor over het rijprogramma SPORT.

Het met tien millimeter verlaagde M sportonderstel1, 2 wordt 
gekenmerkt door een sportieve afstemming. Naast kortere veren 
omvat het straffer afgestemde dempers.

WLTP testcyclus. 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. Raadpleeg voor de meest actuele waarden de prijslijst of de 
BMW Configurator op www.bmw.nl. In de BMW Configurator worden na het selecteren 
van model en gewenste uitrusting de daarbij behorende consumenten adviesprijs, 

de BPM, de CO2 emissie en het energielabel getoond. Meer informatie over officiële 
brandstofverbruiks-, stroomverbruiks- en CO2 emissiewaarden van nieuwe auto's 
vindt u overzichtelijk gerangschikt in het Brandstofverbruiksboekje, dat wordt uitgegeven 
door de RDW. Dit boekje kunt u downloaden van de RDW website www.rdw.nl. 
Stand: juli 2020.



BESTUURDERSASSISTENTIESYSTEMEN.

Het veiligheidspakket Driving Assistant1, 2 omvat met camera wer-
kende assistentiesystemen zoals Lane Departure Warning, Collision 
Warning, grootlichtassistent en Speed Limit Info. De Collision &  
Pedestrian Warning met City-remfunctie waarschuwt bij snelheden 
tussen 10 en 60 km/h voor een dreigende aanrijding, de Lane  
Departure Warning waarschuwt vanaf circa 70 km/h met een trilling 
in het stuur tegen het ongewild verlaten van de rijbaan.

De Speed Limit Info inclusief weergave van inhaalverboden1, 3 
registreert de ter plaatse geldende maximumsnelheid plus inhaal-
verboden, en geeft deze informatie weer in het Info Display en in het 
optionele Head-Up Display1, 4, 5.

De Lane Departure Warning1, 3 herkent rijbaanmarkeringen en 
waarschuwt met een trilling in het stuur wanneer de auto bij snelhe-
den vanaf ongeveer 70 km/h de rijbaan onbedoeld dreigt te verlaten. 
Met geactiveerde richtingaanwijzer, dus bij het bewust wisselen van 
rijstrook, blijft deze waarschuwing achterwege.

De uitrusting Driving Assistant Plus1, 2, 4 zorgt voor aanzienlijk 
meer veiligheid en comfort. Het omvat de Collision & Pedestrian 
Warning met City-remfunctie, 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.

Het full-colour BMW Head-Up Display1, 4, 5 projecteert voor het 
rijden relevante gegevens op een doorzichtig scherm in het  
directe gezichtsveld van de bestuurder en voorkomt daarmee 
dat diens aandacht wordt afgeleid van de weg en het verkeer.  
Zo worden onder andere de actuele snelheid, aanwijzingen van 
het navigatiesysteem, de Speed Limit Info met herkenning van 
inhaalverboden en telefoon- en entertainmentlijsten weergegeven. 
(Weergave van functies is afhankelijk van uitrustingsniveau).

De Parking Assistant1, 4 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 gevon-
den, dan neemt de Parking Assistant het sturen van u over. U hoeft 
alleen nog maar te schakelen, gas te geven en te remmen. 

1 Uitrusting als optie leverbaar.
2 De werking van het systeem kan in het donker, bij mist en sterk tegenlicht beperkt zijn. 
3 Onderdeel van de uitrustingen Driving Assistant en Driving Assistant Plus.
4 Exclusief leverbaar in combinatie met andere optionele uitrustingen.

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

 Standaarduitrusting   Optionele uitrusting
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 De adaptieve LED koplampen omvatten dim- en grootlicht, 
evenals richtingaanwijzers in full-LED technologie. Verder  
omvat deze uitrusting BMW Selective Beam (antiverblindings-
grootlichtassistent), hoekverlichting, dagrijverlichting en adaptieve 
bochtverlichting met variabele lichtregeling voor een optimale 
verlichting van de rijbaan en beter zicht in het donker.

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

 De Traffic Jam Assistant4 ontlast u in eentonige verkeers-
situaties op de snelweg: het systeem zorgt ervoor dat u in druk 
verkeer bij snelheden tot 60 km/h ‘mee kunt stromen’ en zodoen-
de meer ontspannen in fileverkeer kunt rijden. Dit systeem houdt 
automatisch afstand, regelt zelfstandig de rijsnelheid, zo nodig 
zelfs tot stilstand, en ondersteunt u bij het sturen.

 De Dynamische Stabiliteits Controle (DSC) registreert 
continu via tal van sensoren de actuele rijtoestand en stabiliseert 
de BMW via motor- en remmanagement als zich een instabiele 
rijsituatie voordoet. Verder biedt het tal van andere functies zoals 
Brake Stand-by, droogremmen van het remsysteem op nat 
wegdek en Hill Start Assist.

 De hoofdairbags voor de eerste en tweede zitrij vullen de 
airbaguitrusting van de BMW aan. Met een bescherming tegen 
glassplinters vormen de hoofdairbags langs het zijruitoppervlak 
een effectief beschermingssysteem voor het hoofd, dat bij een 
aanrijding tegen de flank ook de passagiers achterin beschermt.

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



CONNECTIVITEIT EN INFOTAINMENT.
BMW ConnectedDrive
Uw intelligente netwerk onderweg.

DE BMW 2 SERIE ACTIVE TOURER EN GRAN TOURER: 
VERBONDEN MET DE HELE WERELD.

APPLE CAR PLAY® 
VOORBEREIDING.

ALTIJD VERBONDEN.
Altijd op weg naar de toekomst: al in  
de jaren negentig van de vorige eeuw 
begon BMW met verbonden mobiliteit. 
In 2004 volgde met de vast in de BMW 
geïntegreerde SIM-kaart een volgende 
mijlpaal op weg naar de digitale 
toekomst. De eerste online-diensten  
en Google Services volgden, evenals 
innovatieve 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 
de My BMW smartphone app, de Open 
Mobility Cloud, Remote Software 
Upgrades en de BMW Intelligent 
Personal Assistant zet BMW een 
volgende stap in de richting van de 
mobiliteit van de toekomst.

BMW CONNECTED DRIVE STORE. 
BMW ConnectedDrive biedt toegang tot 
de digitale wereld van BMW. Maak 
onderweg gebruik van apps in de auto 
zoals nieuws, weerbericht of online 
zoeken, en blijf zo op elk moment 
optimaal geïnformeerd. 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 DRIVE 
24/7 ZONDER OMWEGEN 
VERBONDEN.
Zijn de portieren van mijn BMW 
daadwerkelijk vergrendeld, wanneer 
moet ik van kantoor vertrekken om op 
tijd te zijn voor het diner bij dat 
uitstekende Italiaanse restaurant en 
hoe kom ik daar? De My BMW 
smartphone app kan u, als uw 
persoonlijke mobiliteitsassistent, bij al 
deze vragen heel eenvoudig helpen. 
Hiermee bent u direct met uw BMW 
verbonden en heeft u voor en tijdens 
de rit toegang tot talrijke functies die 
uw reis eenvoudiger en comfortabeler 
maken.

Schijnt morgen de zon in Rome? 
Wanneer vertrekt mijn vlucht? De 
Personal Assistant Service1, 2 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.

PERSONAL ASSISTANT 
SERVICE.

U wilt in uw BMW de functies van uw 
iPhone niet missen en hem bedienen 
zoals u gewend bent? Met de Apple 
CarPlay® voorbereiding3, 7 heeft u 
draadloos toegang tot telefonie, iMes-
sage, WhatsApp, TuneIn, Spotify en 
Apple Music via het Control Display 
van uw BMW. Via de spraaksturing-
toets op het stuurwiel kunt u boven-
dien de Apple spraakassistent Siri 
gebruiken.

1 Voorwaarde voor gebruik is de uitrusting ConnectedDrive Services  
(standaard voor Nederland).

2 Uitrusting als optie leverbaar.

3 Compatibiliteit en functie-omvang van de Apple CarPlay® voorbereiding zijn afhankelijk 
van het modeljaar van de iPhone® en de daarop geïnstalleerde software. Wanneer de  
Apple CarPlay® voorbereiding wordt gebruikt, worden bepaalde gegevens van de auto 
doorgezonden. De verdere verwerking van deze gegevens valt onder de verantwoordelijk-
heid van de fabrikant van de mobiele telefoon.
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De uitrusting Comfort Access2 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 ver-
volgens alleen maar de portiergreep of de toets van de bagageklep 
aan te raken.

Dankzij de vele instelmogelijkheden voor de zitplaatsen 
achterin is de interieurruimte nog flexibeler te gebruiken. De rug-
leuningsegmenten zijn in de verhouding 40:20:40 gedeeld neer-
klapbaar en in hoek verstelbaar in zes standen. De zittingen zijn in 
de verhouding 60:40 individueel over een lengte van 130 millimeter 
te verschuiven.3, 6 

De derde zitrij2, 4 biedt twee afzonderlijke, in de rijrichting  
geplaatste neerklapbare stoelen voor twee extra passagiers. Voor 
een gemakkelijke instap kan de tweede zitrij naar voren worden ge-
klapt met de Easy Entry-functie.

Het opbergpakket biedt extra opbergmogelijkheden, zowel in het 
inzittendencompartiment als in de bagageruimte. Het omvat onder 
meer een middenarmsteun achterin met twee bekerhouders en  
netten aan de rugleuning van de voorstoelen. Een dubbele USB 
aansluiting in de middenconsole en een 12V stopcontact in de  
bagageruimte bieden extra aansluitmogelijkheden voor elektrische 
apparaten.

De elektrische parkeerrem wordt comfortabel via een toets ge-
activeerd. Dit bespaart ruimte, waardoor de middenconsole meer 
opbergmogelijkheden biedt.

Met extra getint glas voor de achterruit2 en de donkerder 
getinte achterste zijruiten warmt het interieur van de BMW minder 
op door de zon. Het vanaf de B-stijl donkerder getinte glas zorgt 
voor een sterkere absorptie van het zonlicht. Het getinte glas heeft 
geen invloed op het zicht naar buiten, terwijl het wel nieuwsgierige 
blikken achterin belemmert.

Het scheidingsnet2 voor de bagageruimte is achter de achterbank 
te bevestigen en voorkomt dat voorwerpen bij krachtig remmen in 
het inzittendencompartiment terechtkomen. Bij neergeklapte rug-
leuning van de achterbank kan het net ook direct achter de voor-
stoelen worden gespannen.

De elektrische stoelverstelling2 maakt het instellen van de be-
stuurders- en voorpassagiersstoel bijzonder comfortabel en een-
voudig. Met de memory-functie kunt u de gewenste instellingen 
van de bestuurdersstoel en de buitenspiegels opslaan en deze op 
elk moment met een druk op de knop weer oproepen.

COMFORT EN FUNCTIONALITEIT.

4 Uitsluitend leverbaar voor BMW 2 Serie Gran Tourer.
5 Standaard voor BMW 2 Serie Gran Tourer.
6 Niet leverbaar voor 225xe.
7 Exclusief in combinatie met een BMW navigatiesysteem.



BMW 2 SERIE ACTIVE TOURER EN GRAN TOURER.
De BMW 2 Serie Active Tourer en Gran Tourer hebben standaard al vele praktische en comfortabele uitrustingen aan boord.  
Op deze pagina ziet u een selectie. Zie voor de volledige standaard- en optionele uitrusting de officiële prijslijst.

 De duidelijk op de bestuurder afgestemde cockpit krijgt door 
interieurlijsten in Oxidsilber dunkel mat met accentlijst in Schwarz 
hoogglans een moderne, esthetische uitstraling.

De BMW 2 Serie Active Tourer en Gran Tourer zijn standaard 
uitgerust met onder meer: 

16 inch lichtmetalen BMW wielen in V-spaak styling 471  (afgebeeld 
hierboven zijn de optionele 17 inch lichtmetalen BMW wielen in  
V-spaak styling 546)  
halogeen koplampen  
met leder bekleed multifunctioneel stuur 
airconditioning  
BMW radio Media met 6,5 inch LCD-kleurenscherm en USB-aansluiting  
Driving Experience Control inclusief rijprogramma ECO PRO 
verstelbare achterbank (standaard voor Gran Tourer) 
achterbankleuning met 40:20:40-verdeling  
opbergpakket  
Emergency Call (geavanceerde noodoproep-functie)  
Active Guard (botswaarschuwing met City-remfunctie)  
ConnectedDrive Services, Remote Services en BMW Teleservices















 Lichtmetalen BMW wielen in V-spaak styling 471, uitgevoerd in  
Reflexsilber, 7 J x 16 inch met bandenmaat 205/60 R 16.

 De standaardstoelen in stof Grid Anthrazit koppelen een moderne  
uitstraling aan hoog zitcomfort tijdens elke rit.
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Zie voor de volledige standaard- en optionele uitrusting de officiële prijslijst.

 Het interieur biedt een moderne uitstraling, die tegelijkertijd het verfijnde 
karakter van Model Luxury Line tot uiting brengt: de stoelen zijn bekleed 
met geperforeerd leder Dakota, hier in de tint Mokka, en tillen het comfort 
naar een nog hoger niveau. Ze vormen een perfecte eenheid met de 
interieurlijsten in edelhoutuitvoering Fineline Stream en de accentlijst in 
Perlglanz chroom en creëren zo een bijzonder luxueuze ambiance.

MODEL LUXURY LINE.

De exterieuruitrusting van Model Luxury Line:

BMW nierengrille met twee keer negen verticale spijlen, voorzijde in 
hoogglans chroom
voorbumper met specifieke designelementen in hoogglans chroom
LED mistlampen voor
17 inch lichtmetalen BMW wielen in Multispaak styling 547 
(vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
raamomlijsting in geanodiseerd aluminium, driehoek en voet van de 
buitenspiegels in mat zwart
achterbumper met specifieke accentlijst in hoogglans chroom

De interieuruitrusting van Model Luxury Line:

instaplijsten voor in aluminium met opschrift BMW
bekleding in leder Dakota Schwarz met exclusieve perforatie  
(vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
met leder bekleed multifunctioneel sportstuurwiel
autosleutel met verchroomde applicatie
interieurlijsten in edelhoutuitvoering Fineline Stream met accentlijst in 
Perlglanz chroom (vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
Ambiance verlichting, in kleur varieerbaar (oranjerood of wit)
lichtpakket met LED techniek
contourverlichting in de deurpanelen
dashboard en middenconsole met contraststiksel (passend bij de 
gekozen bekledingskleur)












 

 Sportief en elegant tegelijk: 
de toetsen van het multi-
functionele, met leder beklede 
sportstuurwiel zijn voor een 
optimale bereikbaarheid in de 
horizontale stuurspaken 
geïntegreerd.

 Lichtmetalen BMW wielen  
in Multispaak styling 547, 
7,5 J x 17 inch, bandenmaat 
205/55 R 17.













MODEL SPORT LINE.

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

 Het voor Model Sport Line 
standaard multifunctionele, met 
leder beklede sportstuurwiel 
verleent het interieur een sportief 
karakter – evenals de interieurlijsten 
in Aluminium Längsschliff fein met 
accentlijst in Perlglanz chroom.

De exterieuruitrusting van Model Sport Line:

BMW nierengrille met twee keer negen verticale spijlen, voorzijde in 
hoogglans zwart
voorbumper met specifieke designelementen in hoogglans zwart
LED mistlampen voor
17 inch lichtmetalen BMW wielen in Dubbelspaak styling 549  
(Model Sport Line is ook te combineren met andere wielen, vraag uw 
BMW dealer naar de mogelijkheden)
buitenspiegelkappen in carrosseriekleur, naar keuze in hoogglans zwart
achterbumper met specifiek designelement in hoogglans zwart










De interieuruitrusting van Model Sport Line:

instaplijsten voor in aluminium met opschrift BMW
sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier bekleding in  
Stof-Sensatec-combinatie Anthrazit met accent naar keuze in Orange  
of Grau (vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
met leder bekleed multifunctioneel sportstuurwiel
autosleutel met verchroomde applicatie
interieurlijsten in Schwarz hoogglans met accentlijst in Perlglanz chroom 
(vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
Ambiance verlichting in kleur varieerbaar (oranjerood of wit)
lichtpakket met LED techniek
exclusieve contourverlichting in de deurpanelen
dashboard en middenconsole met contraststiksel (passend bij de 
gekozen bekledingskleur)
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 Lichtmetalen BMW wielen in 
Dubbelspaak styling 549, 7,5 J x 17 
inch, bandenmaat 205/55 R 17.

 Pure sportiviteit op alle 
zitplaatsen: de sportstoelen met 
bekleding in stof/Sensatec 
combinatie Anthrazit met oranje 
accent bieden stevige steun, ook  
in snel genomen bochten.



MODEL M SPORT.

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

 Het multifunctionele, met leder 
beklede M Sportstuurwiel en de 
interieurlijsten in Aluminium 
Hexagon met accentlijst in Perlglanz 
chroom verenigen sportieve 
functionaliteit met een dynamische 
ambiance.

De exterieuruitrusting van Model M Sport:

M Aerodynamicapakket met specifieke voorbumper, dorpelverbreders 
en achterbumper met diffusorinzet in Dark Shadow metallic
BMW nierengrille met verticale spijlen, voorzijde in hoogglans zwart
LED mistlampen voor
17 inch lichtmetalen M wielen in Dubbelspaak styling 483 M, optioneel 
18 inch lichtmetalen M wielen in Dubbelspaak styling 486 M
M Sportonderstel inclusief verlaging, naar keuze standaardonderstel
Shadow Line hoogglans, optioneel Chrome Line Exterieur
M embleem op de zijpanelen
exclusieve carrosseriekleur Misano Blau metallic voor Gran Tourer,  
Estoril Blau metallic voor Active Tourer (vraag uw BMW dealer naar  
de andere mogelijkheden)












De interieuruitrusting van Model M Sport:

M instaplijsten voor en M voetsteun voor bestuurder
sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier bekleding in stof/
Sensatec combinatie Anthrazit in met accent in Grau (vraag uw  
BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
met leder bekleed multifunctioneel M Sportstuurwiel
BMW Individual hemelbekleding in Anthrazit
dashboard en middenconsole met contraststiksel
interieurlijsten in Aluminium Hexagon met accentlijst in Perlglanz 
chroom (vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)
verkorte versnellingshendel met M logo (in combinatie met 
handgeschakelde versnellingsbak)
lichtpakket met in kleur variabele Ambiance verlichting en exclusieve 
LED lichtgeleiders in de portierpanelen
autosleutel met exclusief M detail
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 Lichtmetalen M wielen in Dubbelspaak styling 483 M, 7,5 J x 17 inch 
met bandenmaat 205/55 R 17.

 Lichtmetalen M wielen in Dubbelspaak styling 486 M, uitgevoerd in 
Ferric Grey, gepolijst, 8 J x 18 inch, bandenmaat 225/45 R 18.

 Sportstoelen met bekleding in 
geperforeerd leder Dakota Schwarz 
met blauwe accenten roepen in het 
interieur een sfeer van autosport op.



BMW 225xe Active Tourer.
De Plug-in Hybride BMW 225xe Active Tourer koppelt een BMW TwinPower Turbo 3-cilinder benzinemotor met  
100 kW (136 pk) aan een 65 kW (88 pk) sterke elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 165 kW (224 pk).  
De standaard elektrische xDrive zorgt volledig automatisch voor optimale tractie en rijstabiliteit. Het intelligente 
energiemanagement coördineert het efficiënte samenspel van alle BMW aandrijvingscomponenten. Afhankelijk  
van de door de bestuurder geselecteerde aandrijfmodus en de laadstatus van de accu kan de elektromotor de  
auto zelfstandig aandrijven of dienst doen als ondersteuning voor de verbrandingsmotor. Zodra de bestuurder het 
gaspedaal loslaat of remt, wordt de bewegingsenergie zelfs omgezet in elektrische energie die voor de elektrische 
aandrijving wordt opgeslagen in de hoogvoltage lithium-ion-accu. De topsnelheid elektrisch bedraagt 131 km/h.  
Thuis kan de BMW 225xe Active Tourer worden opgeladen aan een normaal stopcontact of, nog comfortabeler,  
aan de BMW Wallbox1. Onderweg is opladen altijd mogelijk bij openbare laadstations.

hoogvoltage lithium-ion-accu

elektromotor
BMW TwinPower Turbo  
3-cilinder benzinemotor

1 De BMW Wallbox Essential is beschikbaar via Eneco eMobility.
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De oplaadaansluiting voor het extern opladen van de hoogvoltage-accu  
bevindt zich achter een klep in het carrosseriepaneel linksvoor. Een speciale 
afdichting beschermt de aansluiting tegen weersinvloeden. De actuele 
laadstatus is af te lezen aan een LED lichtring eromheen.

De technologie BMW eDrive combineert het beste van twee werelden: 
puur elektrisch, lokaal emissievrij rijden, bijvoorbeeld binnen de bebouwde 
kom, en dynamische rijprestaties met een grote actieradius. Het intelligente 
energiemanagement regelt het samenspel van elektro- en verbrandings-
motor en zet beide aandrijvingen in met indrukwekkende efficiency.



UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.

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

1 Exclusief leverbaar voor BMW 2 Serie Gran Tourer.

 Bij nevel of neerslag zorgen de LED mistlampen aan de voorzijde voor 
beter zicht dichtbij en verhogen zo de veiligheid. Ze worden gekenmerkt 
door een lichtkleur die sterk overeenkomt met die van daglicht, hebben 
een zeer lange levensduur met een laag energieverbruik en verlenen de 
voorzijde van de BMW een technische en moderne uitstraling.

 De adaptieve LED koplampen omvatten dim- en grootlicht, evenals 
richtingaanwijzers in full-LED technologie. Verder omvat deze uitrusting 
BMW Selective Beam (antiverblindings-grootlichtassistent), 
hoekverlichting, dagrijverlichting en adaptieve bochtverlichting met 
variabele lichtregeling voor een optimale verlichting van de rijbaan en beter 
zicht in het donker.

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

 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, bijvoorbeeld in uw 
broekzak of koffer. Om de auto te openen hoeft u vervolgens alleen maar 
de portiergreep of de toets van de bagageklep aan te raken.

 De dakrailings in aluminium zijdeglans vormen de basis voor een  
(als Origineel BMW Accessoire leverbaar) multifunctioneel BMW 
dakdraagsysteem.  

 De uitrusting Chrome Line Exterior vestigt aantrekkelijke accenten in 
hoogglans gepolijst aluminium met contrasten in mat zwart.
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  De 8-traps Steptronic transmissie biedt meer schakel- en rijcomfort 
bij een lager verbruik door zeer fijn op elkaar afgestemde overbrengings-
verhoudingen met kleine toerentalsprongen.

  De 7-traps Steptronic transmissie met dubbele koppeling biedt een 
bijzonder hoog schakel- en rijcomfort bij een laag brandstofverbruik.

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

 De derde zitrij1 biedt twee 
afzonderlijke, in de rijrichting 
geplaatste neerklapbare stoelen 
voor twee extra passagiers.

 De achterbank biedt drie 
volwaardige zitplaatsen. De 
rugleuningdelen kunnen in de 
verhouding 40:20:40 neergeklapt 
worden.

 De achterbank biedt drie volwaardige zitplaatsen. De rugleuningseg-
menten zijn in de verhouding 40:20:40 gedeeld neerklapbaar of in hoek 
verstelbaar in zes standen. Drie in hoogte verstelbare hoofdsteunen,  
driepuntsgordels op alle zitplaatsen en ISOFIX-bevestiging voor kinder-
zitjes op de buitenste zitplaatsen zijn eveneens aan boord.

 Het opbergpakket biedt tal van extra opbergmogelijkheden, zowel in het 
interieur als in de bagageruimte.

 Het scheidingsnet voor de bagageruimte, dat naar keuze achter de 
tweede zitrij of achter de voorstoelen kan worden bevestigd, voorkomt dat 
voorwerpen in het inzittendencompartiment terechtkomen.



UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.

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

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 Standaard voor 225xe.

 Het Harman Kardon 7.1 Surround Sound System met twaalf optimaal  
op de klankkarakteristiek van het interieur afgestemde luidsprekers biedt 
een uitzonderlijke muziekbeleving. Tweeters en subwoofers zorgen voor 
een briljant en krachtig klankspectrum. Stijlvolle luidsprekerroosters van 
aluminium met Harman/Kardon logo geven een visuele meerwaarde.

 De automatische airconditioning met 2-zoneregeling2 en automatische 
temperatuurregeling is voor bestuurder en voorpassagier individueel 
regelbaar. Het systeem omvat een automatische recirculatieregeling (AUC), 
een microactieve koolstoffilter, alsmede een condens- en zonnesensor en 
uitstroomopeningen achterin.

 Het full-colour BMW Head-Up 
Display1 projecteert voor het rijden 
relevante gegevens op een door-
zichtig scherm in het directe 
 gezichtsveld van de bestuurder en 
voorkomt daarmee dat diens aan-
dacht wordt afgeleid van de weg en 
het verkeer. Zo worden afhankelijk 
van de uitrusting de actuele snel-
heid, aanwijzingen van het naviga-
tiesysteem, de Speed Limit Info 
met herkenning van inhaalverboden 
en telefoon- en entertainmentlijsten 
weergegeven.

 U wilt in uw BMW de functies van uw iPhone niet missen en hem be-
dienen zoals u gewend bent? Met de Apple CarPlay® voorbereiding5 heeft 
u draadloos toegang tot telefonie, iMessage, WhatsApp, TuneIn, Spotify  
en Apple Music via het Control Display van uw BMW. Via de spraaksturing-
toets op het stuurwiel kunt u bovendien de Apple spraakassistent Siri  
gebruiken.

 De Comfort telefoonvoorbereiding met draadloze4 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.

3 Het navigatiesysteem actualiseert de eerste drie jaar gratis tot vier keer per jaar auto-
matisch het kaartenmateriaal voor Nederland – een service van BMW ConnectedDrive.

4 Inductief opladen volgens QI standaard is mogelijk voor daarvoor geschikte mobiele tele-
foons. Voor bepaalde smartphones zonder inductieve oplaadfunctie volgens QI standaard 
zijn speciale oplaadhoezen verkrijgbaar als Origineel BMW Accessoire. 
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 De Lane Departure Warning herkent rijbaanmarkeringen en waarschuwt 
met een subtiele trilling in het stuur wanneer de auto bij snelheden vanaf 
ongeveer 70 km/h de rijbaan onbedoeld dreigt te verlaten. Met 
geactiveerde richtingaanwijzer, dus bij het bewust wisselen van rijstrook, 
blijft deze waarschuwing achterwege.

 De achteruitrijcamera7 maakt betere oriëntatie mogelijk bij het achteruit-
rijden in parkeersit e bestuurder. Interactieve koerslijnen voor afstand en 
draaicirkel ondersteunen u bij het manoeuvreren, obstakels worden met 
gekleurde vlakken weergegeven.

 De uitrusting BMW 
navigatiesysteem Plus3 omvat 
het BMW Head-Up Display1, de 
iDrive Controller, een vast 8,8 inch 
Touch Control Display en een
instrumentenpaneel met hoge- 
resolutie 5,7 inch Info Display. Het 
navigatiesysteem wordt intuïtief 
bediend via de iDrive Controller 
met Direct Access toetsen en 
voorkeuzetoetsen, via spraak-
bediening of via het Touch Control 
Display met interactieve tegels.

 De Parking Assistant7 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 uitrusting Driving Assistant Plus zorgt voor aanzienlijk meer veiligheid 
en comfort. Het omvat de Approach Control Warning, 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.

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.

6 De werking van het systeem kan in het donker, bij mist en sterk tegenlicht beperkt zijn.
7 Exclusief leverbaar in combinatie met andere optionele uitrustingen.



CARROSSERIEKLEUREN.

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

 Uni 300 Alpinweiß  Metallic 475 Saphirschwarz

[Kleurkaarten] Op deze en volgende pagina’s vindt u de kleuren en materialen voor de BMW 2 Serie Active Tourer en Gran Tourer. 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.

 Uni 668 Schwarz

 Metallic A83 Glaciersilber  Metallic A96 Mineralweiß Metallic C1M Phytonicblau1

 Metallic B39 Mineralgrau  Metallic B53 Sparkling Brown Metallic A72 Kaschmirsilber1
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[BMW Configurator] Alvast een voorproefje? U kunt uw eigen BMW, met alle 
actuele motoren, kleuren en uitrustingen, ook samenstellen met de BMW Configurator 
op www.bmw.nl.

1 Exclusief leverbaar voor BMW 2 Serie Gran Tourer.
2 Exclusief leverbaar voor BMW 2 Serie Active Tourer.
3 Exclusief voor Model M Sport.

MODEL M SPORT

 Metallic B45 Estoril Blau2, 3 Metallic C1X Sunset Orange Metallic C10 Mediterranblau2

 Metallic C1D Misano Blau1, 3



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

 Standaarduitvoering Stof Grid  
EGAT Anthrazit1

 Standaarduitvoering
 Model Sport Line
 Model M Sport

Stof-Sensatec-
combinatie 
KFL1 Anthrazit, 
accent Grau2

 Standaarduitvoering Stof Race  
ERL1 Anthrazit, 
accent Grau2

Leverbaar voor

 Standaarduitvoering
 Model Luxury Line 
 Model Sport Line
 Model M Sport

 Standaarduitvoering
 Model Luxury Line
 Model Sport Line

Sensatec  
KCSW Schwarz

Sensatec  
KCCX Oyster

Leverbaar voorSENSATEC

STOF

 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

 Model M Sport

 Model Luxury Line 
 Model Sport Line 
 Model M Sport

 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

Leder Dakota 
PDSW Schwarz 
met perforatie en 
accent Grau

Leder Dakota  
PDOA Oyster 
met perforatie en 
accent Grau

Leder Dakota  
PDMY Mokka 
met perforatie en 
accent Nussbaum

Leder Dakota  
PDN4 Schwarz 
met perforatie en 
accent Blau

 Standaarduitvoering Leder Dakota  
LCSW Schwarz

Leverbaar voorLEDER

 Model Sport Line Stof-Sensatec-
combinatie 
KFIX Anthrazit, 
accent Orange

Leverbaar voor
STOF-SENSATEC- 
COMBINATIE

De interieurkleur is afhankelijk van de gekozen bekledingskleur.
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1 Exclusief leverbaar in combinatie met standaardstoelen.
2 Niet leverbaar in combinatie met sportstoelen.

 Standaarduitvoering
 Model Luxury Line 
 Model Sport Line 
 Model M Sport

 Model M Sport

 Standaarduitvoering
 Model Luxury Line 
 Model Sport Line 
 Model M Sport

4LU Schwarz hoog-
glans met accentlijst 
Perlglanz chroom

4WE Aluminium 
Hexagon, accentlijst 
Perlglanz chroom

4LS Aluminium 
Längsschliff fein met 
accentlijst Perlglanz 
chroom

 Standaarduitvoering
 Model Luxury Line 
 Model Sport Line 
 Model M Sport

BMW Individual 
hemelbekleding 
775 Anthrazit

BMW INDIVIDUAL 
HEMELBEKLEDING

 Standaarduitvoering

 Standaarduitvoering
 Model Luxury Line 
 Model Sport Line 
 Model M Sport

4LR Edelhoutuit-
voering Fineline 
Stream met 
 accentlijst Perlglanz 
chroom

4FS Oxidsilber  
dunkel matt,  
accentlijst Schwarz 
hoogglans

Leverbaar voorINTERIEURLIJSTEN

Leverbaar voor



WIELEN EN BANDEN.

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

 Lichtmetalen BMW wielen  
in Turbine styling 472, BMW 
EfficientDynamics, uitgevoerd  
in Orbitgrau, hoogglans gepolijst, 
7 J x 16 inch, bandenmaat 
205/60 R 16.

 Lichtmetalen BMW wielen in 
V-spaak styling 471, uitgevoerd  
in Reflexsilber, 7 J x 16 inch met 
bandenmaat 205/60 R 16.

 Lichtmetalen M wielen in 
Dubbelspaak styling 483 M,  
7,5 J x 17 inch met bandenmaat 
205/55 R 17.

 Lichtmetalen BMW wielen  
in Multispaak styling 546,  
7,5 J x 17 inch, bandenmaat 
205/55 R 17.

 Lichtmetalen BMW wielen  
in Dubbelspaak styling 385, 
uitgevoerd in Reflexsilber,  
7,5 J x 17 inch met bandenmaat 
205/55 R 17.

 Lichtmetalen BMW wielen in 
V-spaak styling 479, uitgevoerd 
in Reflexsilber, 7,5 J x 17 inch met 
bandenmaat 205/55 R 17.

 Lichtmetalen BMW wielen in 
Sterspaak styling 512, uitgevoerd 
in Orbitgrau, 8 J x 18 inch, 
bandenmaat 225/45 R 18.

 Lichtmetalen BMW wielen in 
Y-spaak styling 484, uitgevoerd 
in Ferricgrau, gepolijst, 8 J x 18 
inch, bandenmaat 225/45 R 18.

 Lichtmetalen M wielen in 
Dubbelspaak styling 486 M, 
uitgevoerd in Ferric Grey, 
gepolijst, 8 J x 18 inch, 
bandenmaat 225/45 R 18.

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.

Uitrusting 40 | 41

 Standaarduitrusting   Optionele uitrusting   Origineel BMW accessoire

ORIGINELE BMW ACCESSOIRES.

 De inklapbare fietsendrager Compact is licht en toch stabiel. Hij kan 
60 kg aan. De drager is gemakkelijk en veilig op de trekhaak te bevestigen. 
Er passen twee fietsen op (ook elektrische). Ingeklapt is hij goed be-
schermd en veilig in de bagageruimte mee te nemen.

 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.

 De stevige, waterbestendige, 
voorgevormde antislip bagage-
mat met hoge rand rondom, be-
schermt de bagageruimte tegen 
vuil en vocht. Deze zwarte mat 
met rood accent is optimaal af-
gestemd op het interieur.

 19 inch lichtmetalen M wielen 
in Dubbelspaak styling 766 M 
uitgevoerd in Bicolor Jet Black 
mat, hoogglans gepolijst, met 
een geoptimaliseerd gewicht en 
M logo.

 De 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.

 Hiermee kunnen tot vijf paar 
ski’s of vier snowboards veilig 
worden bevestigd en kunnen 
vooral hogere auto’s gemakkelij-
ker worden beladen.

 De allweather-automatten 
met precieze pasvorm, verhoog-
de rand en aantrekkelijk design 
beschermen de voetenruimtes 
voorin tegen vocht en vuil.
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Gewicht en inhoud

Ledig gewicht (xDrive)1 kg 1.430 1.435 [1.465] [1.480] ([1.595]) 1.495 [1.505] 1.530 [1.565] [1.560] 
([1.620]) ([1.750])

Toelaatbaar totaalgewicht (xDrive) kg 1.910 1.920 [1.945] [1.970] ([2.090]) 1.970 [1.975] 2.010 [2.040] [2.045] 
([2.105]) ([2.180])

Laadvermogen (xDrive) kg 555 560 [555] [565] (570) 550 [545] 555 [550] [560] 
([560]) ([505])

Toelaatbaar aanhangergewicht 
ongeremd (xDrive)2 kg 715 715 [730] 740 ([750]) 745 [750] 750 [750] [750] 

([750]) –

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

kg 1.100 1.300 [1.300] [1.500] ([1.600]) 1.300 [1.300] 1.300 [1.300] [1.500] 
([1.600]) –

Inhoud bagageruimte l 468 –1.510 468 –1.510 468 –1.510 468 –1.510 468 –1.510 468 –1.510 468 –1.510 400 –1.350

BMW TwinPower Turbo motor3

Cilinders/kleppen per cilinder 3/4 3/4 4/4 4/4 3/4 4/4 4/4 3/4
Cilinderinhoud cm3 1.499 1.499 1.998 1.998 1.496 1.995 1.995 1.499

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

80 (109)/ 
4.300 – 6.500

103 (140)/ 
4.500 – 6.500

141 (192)/ 
5.000 – 6.000

170 (231)/ 
5.000 – 6.000

85 (116)/ 
4.000

110 (150)/ 
4.000

140 (190)/ 
4.000

100 (136)/ 
4.400 – 6.000

Max. koppel/toerental Nm/ 
1/min

190/ 
1.380 – 3.800

220/ 
1.480 – 4.200

280/ 
1.350 – 4.600

350/ 
1.450 – 4.500

270/ 
1.750 –2.250

350/ 
1.750 –2.500

400/ 
1.750 –2.500

220/ 
1.300 – 4.300

eDrive motor
Max. vermogen kW (pk) – – – – – – – 65 (88)
Max. koppel Nm – – – – – – – 165
Systeemvermogen kW (pk) – – – – – – – 165 (224)
Systeemkoppel Nm – – – – – – – 385

Hoogvoltage lithium-ion-accu
Accutype/netto accu-inhoud kWh – – – – – – – Li-Ion/8,8
Elektrische actieradius (EAER)6 km – – – – – – – 51– 53
Elektrische actieradius binnen 
bebouwde kom (EAER city)6 km – – – – – – – 58 – 60

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

Krachtoverbrenging

Aandrijfwijze (xDrive) voorwielen voorwielen voorwielen (voor- en 
achterwielen) voorwielen voorwielen voorwielen 

(voor- en 
achterwielen)

(elektrische 
vierwielaandrijving)

Standaardtransmissie (xDrive) 6-versnellingsbak 
handgeschakeld

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

Steptronic)
6-versnellingsbak 
handgeschakeld

6-versnellingsbak 
handgeschakeld 

8-traps Steptronic  
(8-traps 

Steptronic)
(6-traps 

Steptronic)

Rijprestaties3

Topsnelheid (xDrive) km/h 190 205 [205] [229] ([235]) 195 [194] 210 [210] [224] 
([222]) ([202])

Topsnelheid elektrisch (xDrive) km/h – – – – – – – ([131])

Acceleratie 0 –100 km/h (xDrive) s 11,3 9,3 [9,3] [7,4] ([6,5]) 11,1 [11,1] 9,0 [9,1] [7,6] 
([7,5]) ([6,7])

Verbruik en emissie3, 4

Brandstofverbruik gemiddeld (xDrive) l/100 km 6,2 – 6,6 6,2 – 6,6  
[6,4 – 6,7] [6,6 – 6,9] ([7,2 –7,5]) 4,7– 5,0  

[4,8 – 5,1]
4,9 – 5,2  
[5,1– 5,4]

[5,1– 5,4] 
([5,4 – 5,7]) 2,2 – 2,6

Stroomverbruik (ECAC) kWh/100 km – – – – – – – [14,5 –15,0]
Emissienorm (typegoedkeuring) 
(xDrive) EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp EU6d EU6d EU6d EU6d-temp

CO2 emissie gemiddeld (xDrive) g/km 141–149 142 –150  
[145 –153] [149 –157] ([163 –171]) 123 –130  

[125 –133]
129 –136  

[133 –141]
[134 –141] 

([142 –149]) ([38 – 42])

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

Wielen en banden
Bandenmaat 205/60 R 16 W 205/60 R 16 W 205/60 R 16 W 205/55 R 17 W 205/60 R 16 W 205/60 R 16 W 205/60 R 16 W 205/55 R 17 W
Wielmaat 7 J x 16 7 J x 16 7 J x 16 7,5 J x 17 7 J x 16 7 J x 16 7 J x 16 7,5 J x 17
Materiaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal

BMW 2 SERIE GRAN TOURER.
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Gewicht en inhoud
Ledig gewicht (xDrive)  
5-zitter | 7-zitter1 kg 1.490 | 1.540 1.495 | 1.545 

[1.520 | 1.570] [1.560 | 1.610] 1.560 | 1.605  
[1.580 | 1.615]

1.600 | 1.650 
 [1.615 | 1.680]

[1.635 | 1.685] 
([1.695 | 1.745])

Toelaatbaar totaalgewicht (xDrive) 
5-zitter | 7-zitter kg 2.055 | 2.160 2.060 | 2.155 

[2.090 | 2.180] [2.140 | 2.235] 2.130 | 2.220  
[2.155 | 2.225]

2.165 | 2.265  
[2.200 | 2.300]

[2.220 | 2.310] 
([2.280 | 2.375])

Laadvermogen (xDrive)  
5-zitter | 7-zitter kg 640 | 695 640 | 685 

[645 | 685] [655 | 700] 645 | 690 
[650 | 685]

640 | 690  
[660 | 695]

[660 | 700] 
([660 | 705])

Toelaatbaar aanhangwagengewicht 
ongeremd (xDrive) 5-zitter | 7-zitter kg 745 | 750 745 | 750 

 [750 | 750] [750 | 750] 750 | 750 
[750 | 750]

750 | 750  
[750 | 750]

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

Toelaatbaar aanhangergewicht 
geremd bij een maximale 
hellingshoek van 12% (xDrive) 
5-zitter | 7-zitter

kg 1.100 | 1.100 1.500 | 1.500 
[1.500] | [1.500] [1.500] | [1.500] 1.500 | 1.500 

[1.500] | [1.500]
1.500 | 1.500 

[1.500] | [1.500]
[1.500] | [1.500] 

([1.600] | [1.600])

Bagageruimtevolume (xDrive)  
5-zitter | 7-zitter l 645 –1.905 |  

560 –1.820
645 –1.905 |  
560 –1.820

645 –1.905 |  
560 –1.820

645 –1.905 |  
560 –1.820

645 –1.905 |  
560 –1.820

645 –1.905 |  
560 –1.820

BMW TwinPower Turbo motor3

Cilinders/kleppen per cilinder 3/4 3/4 4/4 3/4 4/4 4/4
Cilinderinhoud cm3 1.499 1.499 1.998 1.496 1.995 1.995

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

80 (109)/ 
4.300 – 6.500

103 (140)/ 
4.500 – 6.600

141 (192)/ 
5.000 – 6.000

85 (116)/ 
4.000

110 (150)/ 
4.000

140 (190)/ 
4.000

Max. koppel/toerental Nm/ 
1/min

190/ 
1.380 – 3.800

220/ 
1.480 – 4.200

280/ 
1.350 – 4.600

270/ 
1.750 –2.250

350/ 
1.750 –2.500

400/ 
1.750 –2.500

Krachtoverbrenging

Aandrijfwijze voorwielen voorwielen voorwielen voorwielen voorwielen voorwielen/voor-  
en achterwielen

Standaardtransmissie (xDrive) 6-versnellingsbak 
handgeschakeld

6-versnellingsbak 
handgeschakeld 7-traps Steptronic 6-versnellingsbak 

handgeschakeld
6-versnellingsbak 
handgeschakeld

8-traps Steptronic 
(8-traps Steptronic)

Rijprestaties3

Topsnelheid (xDrive) 5-zitter | 7-zitter km/h 188 | 188 205 | 205  
[205 | 205] [222 | 222] 192 | 192 

[192 | 192]
198 | 207 

 [200 | 207]
[220 | 220] 

([218 | 218])
Acceleratie 0 –100 km/h (xDrive) 
5-zitter | 7-zitter s 11,7 | 11,9 9,5 | 9,8  

[9,6 | 9,8] [7,6 | 7,8] 11,5 | 11,8  
[11,5 | 11,8]

9,4 | 10,0  
[9,4 | 10,0]

[8,0 | 8,2] 
([7,8 | 8,0])

Verbruik en emissie3, 4

Gemiddeld (xDrive)  
5-zitter | 7-zitter l/100 km 6,4 – 6,9 6,5 – 6,9  

[6,6 –7,0] [6,8 –7,2] 4,9 – 5,2  
[5,0 – 5,3]

5,1– 5,4  
[5,3 – 5,6]

[5,3 – 5,6] 
([5,6 – 5,9])

Emissienorm (typegoedkeuring) EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp EU6d EU6d EU6d
CO2 emissie gemiddeld (xDrive) 
5-zitter | 7-zitter g/km 146 –156 146 –156  

[150 –159] [154 –163] 128 –137  
[131–140]

134 –142  
[138 –147]

[140 –148] 
([147–154])

Tankinhoud, ca. l 51 51 51 51 51 51

Wielen en banden
Bandenmaat 205/60 R 16 W 205/60 R 16 W 205/55 R 17 W 205/60 R 16 W 205/55 R 17 W 205/55 R 17 W
Wielmaat 7 J x 16 7 J x 16 7,5 J x 17 7 J x 16 7,5 J x 17 7,5 J x 17
Materiaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal

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, stroomverbruik, actieradius 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. Optionele uitrustingen en de persoonlijke rijstijl kunnen deze waarden 
beïnvloeden. De waarden zijn vastgesteld op basis van de nieuwe WLTP testcyclus. 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. Raadpleeg voor de meest actuele waarden de prijslijst of de BMW Configurator op www.bmw.nl. In de 
BMW Configurator worden na het selecteren van model en gewenste uitrusting de daarbij behorende consumenten adviesprijs, de BPM, de CO2 emissie en het energielabel getoond.

 Meer informatie over officiële brandstofverbruiks-, stroomverbruiks- en CO2 emissiewaarden van nieuwe auto‘s vindt u overzichtelijk gerangschikt in het Brandstofverbruiksboekje, dat 
wordt uitgegeven door de RDW. Dit boekje kunt u downloaden van de RDW website www.rdw.nl. Stand: juli 2020.

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.



DE AFGEBEELDE MODELLEN:
BMW 220i ACTIVE TOURER MODEL SPORT LINE: 
BMW TwinPower Turbo 4-cilinder benzinemotor met 141 kW (192 pk), 18 inch lichtmetalen BMW wielen in 
Sterspaak styling 512, carrosseriekleur Sunset Orange metallic, bekleding in stof/Sensatec-combinatie 
Anthrazit met accent in Orange, interieurlijsten in Aluminium Längsschliff fein met accentlijst in Perlglanz 
chroom.
BMW 220d xDRIVE GRAN TOURER MODEL M SPORT: 
BMW TwinPower Turbo 4-cilinder dieselmotor met 140 kW (190 pk), 18 inch lichtmetalen M wielen in 
Dubbelspaak styling 486 M, carrosseriekleur Misano Blau metallic, bekleding in leder Dakota Schwarz 
met accent in Blau, interieurlijsten in Aluminium Hexagon 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 acces-
soires. Raadpleeg altijd uw BMW dealer of BMW Erkend Service Partner over de aangeboden uitvoe-
ringsconfiguraties 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

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

4 11 002 186 65 2 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!


