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BMW maakt rijden geweldig



ONTDEK DE BMW 2 SERIE GRAN COUPÉ.

MEER WETEN OVER DE  
BMW 2 SERIE GRAN COUPÉ?
Bezoek onze online showroom op bmw.nl/2-serie-gran-coupe voor uitgebreide  
informatie. Bekijk de uitrustingen en opties en stel uw BMW 2 Serie Gran Coupé samen:  
kies kleuren en wielen en bekijk hem in 360 graden perspectief. U kunt natuurlijk  
ook uw BMW dealer raadplegen, hij is u graag van dienst en arrangeert met plezier een  
proefrit voor u.
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 De adaptieve LED koplampen 
omvatten naast LED dim- en groot-
licht tevens de antiverblindings-groot-
lichtassistent BMW Selective Beam 
en richtingaanwijzers met LED 
technologie. Verder omvat deze uit-
rusting hoekverlichting, dagrijverlich-
ting en adaptieve bochtverlichting 
met stad-, buitenweg- en snelweg-
modus voor een optimale verlichting 
van de rijbaan onder alle  
rijomstandigheden.

UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.

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

 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 10,25 
inch en een volledig digitaal multifunctioneel instrumentenpaneel van 10,25 
inch. Het bij deze uitrusting inbegrepen BMW Operating System 7 is onder 
meer via de iDrive Touch Controller te bedienen.

 Het veiligheidspakket Driving Assistant3 (onderdeel van het Safety Pack) 
omvat de met camera werkende systemen Aproach Control Warning en 
Pedestrian Warning met city remfunctie. Verder omvat het pakket de met 
radarsensoren werkende uitrustingen Crossing-traffic Warning achter,  
Lane Change Warning en Rear Collision Warning.

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

 De 8-traps Steptronic Sport 
transmissie2 maakt bijzonder 
sportief schakelen mogelijk. Zowel 
automatisch als handmatig met 
de schakel-paddles aan het stuur 
of met de transmissiehendel.

 Uw autosleutel? Heeft u 
niet meer nodig. Met de 
BMW Digital Key1 heeft u die 
 digitaal op uw iPhone (raadpleeg 
uw BMW dealer voor de onder-
steunde iPhones) en kunt u hem 
delen met uw  gezin en vrienden.

1 Voorwaarden zijn een BMW ConnectedDrive account en een ondersteunde iPhone 
 (iOS) met NFC technologie en geïntegreerd Secure Element. Voor BMW rijders met 
 een niet ondersteunde iPhone is een hoogwaardige BMW Key Card beschikbaar. 
 Raadpleeg uw BMW dealer voor meer informatie.

2 Standaard voor de BMW M235i xDrive. 
3 De werking van het systeem kan in het donker, bij mist en bij sterk tegenlicht beperkt zijn. 
4 Exclusief leverbaar voor de BMW M235i xDrive of in combinatie met Model M Sport.
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 Standaarduitrusting   Optionele uitrusting

 De M sportstoelen4 met geïnte-
greerde hoofdsteun, diepe zitting, 
hoge zijwangen en rugleuning met 
breder schoudergedeelte bieden 
bestuurder en voorpassagier ook  
in snel genomen bochtencombina-
ties extra ondersteuning. Bovendien 
kan de stoel door de instelbare leu-
ningbreedte individueel worden 
aangepast aan het postuur.

 Het Parking Pack maakt het eenvoudiger om de BMW te parkeren.  
De achteruitrijcamera zorgt voor beter zicht naar achteren. De Parking  
Assistant parkeert uw BMW automatisch in parkeervakken parallel aan  
de rijbaan en manoeuvreert hem uit parkeervakken parallel aan de rijbaan. 
De Reversing Assistant (achteruitrijassistent) ondersteunt u bij het  
achteruitrijden in bijvoorbeeld smalle straatjes.

 "Hey BMW, wie ben jij?" Zou het niet geweldig zijn als uw BMW ook uw 
persoonlijke assistent is? Via de BMW Intelligent Personal Assistant com-
municeert u met uw BMW. Hij kent u, leert steeds bij en biedt assistentie  
in uiteenlopende situaties. U kunt hem ook een persoonlijk activerings-
commando geven. Hij kan u alles uitleggen over de auto en helpt u om  
uw BMW beter te leren kennen.

 Het voortreffelijke Harman Kardon Surround Sound System biedt een 
uitmuntende klank en wordt gekenmerkt door een digitale versterker van 
464 watt, 9 kanalen en 16 luidsprekers. Het systeem creëert een zeer  
harmonieus klankbeeld met interieurvullend geluid. Een automatische en 
snelheidsafhankelijke equalizing compenseert subtiel de invloed  
van rijgeluiden.

 Het doorlaadsysteem omvat 
een achterbankleuning die in de 
verhouding 40:20:40 gedeeld 
neerklapbaar is en zorgt voor 
grote flexibiliteit bij het vervoeren 
van personen en bagage.

 Binnenspiegel en linker  
buitenspiegel automatisch  
dimmend, met elektrische  
inklapfunctie voor buitenspie-
gels en stoeprandfunctie voor 
rechter buitenspiegel.



[ BMW Configurator ] Alvast een  
voorproefje? U kunt uw eigen BMW 2 Serie 
Gran Coupé, met alle actuele motoren,  
kleuren en uitrustingen, ook samenstellen  
met de BMW Configurator op  
configure.bmw.nl/nl_NL/configure/F44.

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

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

CARROSSERIEKLEUREN.

 Uni 668 Schwarz  Metallic B39 Mineralgrau2

 Metallic 475 Saphirschwarz2  Metallic C1R Seaside Blue

 Metallic C1G  
Snapper Rocks Blau3

 Metallic A75 Melbourne Rot2

 Metallic A96 Mineralweiß Uni 300 Alpinweiß1

 BMW Individual C3N  
Storm Bay metallic2

 BMW M C1D  
Misano Blau metallic3

MODEL M SPORT BMW INDIVIDUAL

 Metallic C1X Sunset Orange

 Standaarduitrusting   Optionele uitrusting

1 Ook optie zonder meerprijs in combinatie met Model Luxury Line, Model Sport Line, Model  
 M Sport, M35i.
2 Ook als optie leverbaar voor de BMW M235i xDrive of in combinatie met Model M Sport.
3 Exclusief leverbaar voor de BMW M235i xDrive of in combinatie met Model M Sport.
4 Standaard voor de BMW M235i xDrive.
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 Standaarduitvoering 
 Model Luxury Line 
 Model Sport Line 
 Model M Sport

 Standaarduitvoering

 Standaarduitvoering 
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 Model Sport Line 
 Model M Sport

 Standaarduitvoering 
 Model Luxury Line 
 Model Sport Line 
 Model M Sport

 Model M Sport
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 Model M Sport  Standaarduitvoering
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 Standaarduitvoering 
 Model Luxury Line 
 Model Sport Line 
 Model M Sport

 Standaarduitvoering 
 Model Luxury Line 
 Model Sport Line 
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 Standaarduitvoering 
 Model Luxury Line 
 Model Sport Line 
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 Standaarduitvoering 
 Model Luxury Line 
 Model Sport Line 
 Model M Sport

 Standaarduitvoering 
 Model Sport Line

Leder Dakota met  
perforatie PDFM  
Magmarot, accent  
in Grau, M applicatie

Stof Grid EGAT Anthrazit

Leder Dakota met per-
foratie PDSW Schwarz

Sensatec KCSW  
Schwarz

Leder Dakota met  
perforatie PDN4  
Schwarz, accent in 
Blau, M applicatie

Interieurlijsten in Illumi-
nated Boston met  
accent Mesh op  
dashboard en  
portierbekleding4

Interieurlijsten in Illumi-
nated Nizza met accent 
Hexanja op dashboard 
en portierbekleding1

Stof Trigon/Sensatec 
KKSW Schwarz,  
M applicatie4

Interieurlijsten in  
Quarzsilber mat met 
korrelstructuur

Stof/Sensatec combi-
natie KFIX Anthrazit,  
accent in Orange

M hemelbekleding  
775 Anthrazit4

Leder Dakota met per-
foratie PDMY Mokka

Stof Trigon/Alcantara 
HLSW Schwarz,  
accent in Blau,  
M applicatie

Leder Dakota met per-
foratie PDOA Oyster, 
accent in Grau

Sensatec KCCX  
Oyster

Interieurlijsten in Illumi-
nated Berlin met accent 
High Matt op dashboard 
en portierbekleding1

Interieurlijsten in Illumi-
nated Brooklyn met  
accent Triangle op 
dashboard en  
portierbekleding1

Stof/Sensatec combi-
natie KFL1 Anthrazit, 
accent in Grau

Leverbaar voor

Leverbaar voorLeverbaar voor

SENSATEC

Leverbaar voor

LEDERSTOF

Leverbaar voor

Leverbaar voor

BEKLEDINGEN  
EN INTERIEURLIJSTEN.

INTERIEURLIJSTEN
STOF-SENSATEC 
COMBINATIE

M  
HEMELBEKLEDING

https://configure.bmw.nl/nl_NL/configure/F44/


 Lichtmetalen BMW wielen  
in sterspaak styling 517, uitgevoerd 
in Ferricgrau, 7 J x 16 inch met 
bandenmaat 205/55 R 16.

 Lichtmetalen BMW wielen  
in multispaak styling 546,  
uitgevoerd in Reflexsilber metallic, 
gepolijst, 7,5 J x 17 inch met 
bandenmaat 225/45 R 17.

 Lichtmetalen BMW wielen  
in dubbelspaak styling 548,  
uitgevoerd in Bicolor Orbitgrau 
metallic, gepolijst, 7,5 J x 17 inch 
met bandenmaat 225/45 R 17.

 Lichtmetalen BMW wielen  
in dubbelspaak styling 549,  
uitgevoerd in Orbitgrau metallic, 
gepolijst, 7,5 J x 17 inch met 
bandenmaat 225/45 R 17.2 

 Lichtmetalen BMW wielen in 
multispaak styling 547, uitgevoerd 
in Ferricgrau metallic, gepolijst, 
7,5 J x 17 inch met bandenmaat 
225/45 R 17.1

 Lichtmetalen BMW wielen  
in multispaak styling 488,  
uitgevoerd in Bicolor Orbitgrau 
metallic, gepolijst, 8 J x 18 inch met  
bandenmaat 225/40 R 18.

 Lichtmetalen M wielen  
in V-spaak styling 554 M,  
uitgevoerd in Orbit Grey metallic, 
8 J x 18 inch met bandenmaat 
225/40 R 18.3

WIELEN EN BANDEN.

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

1 Exclusief leverbaar in combinatie met Luxury Line.
2 Exclusief leverbaar in combinatie met Sport Line.
3 Exclusief leverbaar voor de BMW M235i xDrive of in combinatie met Model M Sport.

4 Exclusief leverbaar voor de BMW M235i xDrive.
5 Exclusief leverbaar voor Model M Sport.

 Lichtmetalen M wielen in 
dubbelspaak styling 552 M, 
uitgevoerd in Bicolor Jet Black, 
gepolijst, 8 J x 19 inch met 
bandenmaat 235/35 R 19.3

 Lichtmetalen M wielen  
in V-spaak styling 557 M, 
uitgevoerd in Bicolor Cerium 
Grey metallic, 8 J x 19 inch  
met bandenmaat 235/35 R 19.4

 Lichtmetalen M wielen  
in Y-spaak styling 553 M,  
uitgevoerd in Bicolor Orbit Grey 
metallic, gepolijst, 8 J x 18 inch 
met bandenmaat 225/40 R 18.

 Lichtmetalen M wielen in 
dubbelspaak styling 556 M, 
uitgevoerd in Bicolor Cerium 
Grey mat, gepolijst, 8 J x 18 inch 
met bandenmaat 225/40 R 18.4

 Lichtmetalen M wielen in 
dubbelspaak styling 819 M, 
uitgevoerd in Bicolor Orbit Grey 
metallic, gepolijst, 8 J x 18 inch 
met bandenmaat 225/40 R 18.5

 Standaarduitrusting   Optionele uitrusting   Origineel BMW Accessoire

 De BMW LED portierprojectoren worden bij het openen van de portieren 
ingeschakeld en projecteren via een verwisselbare dia een motief op de grond 
naast de auto.

 De slijtvaste Allweather vloermatten met precieze pasvorm, verhoogde 
rand en aantrekkelijk design beschermen de voetenruimtes voorin tegen 
vocht en vuil. De matten zijn uitgevoerd in zwart en voorzien van een  
roestvrijstalen accent.

 Sportieve 18 inch gesmede M Performance wielen in V-spaak styling 
554 M, uitgevoerd in Jet Black mat. Complete set RDC-zomerwielen,  
wielmaat 8 J x 18 inch.

 De stevige, exact passende, voorgevormde antislip bagagemat met 
hoge rand rondom beschermt de bagageruimte tegen vuil en vocht.  
Hij is uitgevoerd in zwart.

 Draadloos opladen, altijd en overal: met de draadloze BMW Wireless Charger kan de smartphone comfortabel en efficiënt zonder snoer in de auto worden  
opgeladen. De mobiele telefoon is daarbij stabiel en veilig opgeborgen. Bijzonder slim: de geïntegreerde powerbank is afneembaar en maakt draadloos opladen  
ook buiten de auto mogelijk.
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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 Erkend BMW 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.



BMW 2 Serie Gran Coupé 218i 220i
220i xDrive

M235i  
xDrive 216d 218d 220d

220d xDrive

Gewicht

Ledig gewicht (xDrive)1 kg 1425 [1450] [1505] ([1595]) ([1645]) [1505] 1500 [1545] [1580] ([1640])

Toelaatbaar totaalgewicht (xDrive) kg 1885 [1905] [1965] ([2060]) ([2105]) [1980] 1985 [2015] [2050] ([2110])

Laadvermogen (xDrive) kg 535 [530] [535] ([540]) ([535]) [550] 560 [545] [545] ([545])

Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd (xDrive)2 kg 710 [725] [750] ([750]) – [750] 750 [750] [750] ([750])
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een 
maximale hellingshoek van 12 % (xDrive)2 kg 1300 

[1300]
[1300]

([1300]) – [1300] 1300 [1300] [1300] ([1500])

Inhoud bagageruimte l 430 430 430 430 430 430

BMW TwinPower Turbo motor3

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

Cilinderinhoud cm3 1499 1998 1998 1496 1995 1995

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

100 (136)/ 
4500 – 6500

131 (178)/ 
5000 – 5500

225 (306)/ 
5000 – 6250 85 (116)/4000 110 (150)/4000 140 (190)/4000

Max. koppel/toerental Nm/ 
1/min

220/ 
1500 – 4100

280/ 
1350 – 4200

450/ 
1800 – 4500

270/ 
1750 – 2250

350/ 
1750 – 2500

400/ 
1750 – 2500

Krachtoverbrenging

Aandrijfwijze (xDrive) voorwielen
voorwielen 
(voor- en 

achterwielen)
(voor- en 

achterwielen) voorwielen voorwielen
voorwielen 
(voor- en 

achterwielen)

Standaardtransmissie (xDrive) 6-versnellingsbak 
handgeschakeld 

7-traps Steptronic 
met dubbele 

koppeling 
(8-traps Steptronic 

transmissie)

(8-traps Steptronic 
Sport transmissie)

7-traps Steptronic 
met dubbele 

koppeling
6-versnellingsbak 
handgeschakeld

8-traps Steptronic 
transmissie 

(8-traps Steptronic 
transmissie)

Rijprestaties3

Topsnelheid (xDrive) km/h 215 [215] [238] ([234]) ([250])5 [200] 222 [222] [235] ([234])

Acceleratie 0 – 100 km/h (xDrive) s 9,2 [9,1] [7,1] ([7,1]) ([4,86–4,9]) [10,3] 8,6 [8,5] [7,5] ([7,3])

Verbruik en emissie2, 3

Brandstofverbruik gemiddeld (xDrive) l/100 km 5,6 – 6,5 [5,9 – 6,7]  
([6,5 – 7,3]) ([7,1 – 7,8]) [4,6 – 5,3] 4,5 – 5,5 [4,9 – 5,6]

([5,1 – 5,7])
Emissienorm (typegoedkeuring) EU6d EU6d EU6d EU6d EU6d EU6d

CO2 emissie gemiddeld (xDrive) g/km 128 – 149 [135 – 153]  
([148 – 166]) ([162 – 177]) [120 – 139] 117 – 143 [129 – 145]

([133 – 150])
Tankinhoud, ca. l 42 50 50 42 42 50

Wielen en banden

Bandenmaat 205/55 R16 W 225/45 R17 Y 225/40 R18 Y 205/55 R16 W 205/55 R16 W 225/45 R17 Y

Wielmaat 7 J x 16 7,5 J x 17 8 J x 18 7 J x 16 7 J x 16 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 (Sport) transmissie.

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  
 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). Afhankelijk van het model wordt het gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 95 of RON 98  
 aangeraden. Raadpleeg uw BMW dealer of BMW Erkend Service Partner voor meer informatie.
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 configure.bmw.nl/nl_NL/configure/F44. 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: maart 2021.
5 Elektronisch begrensd.
6 Exclusief leverbaar in combinatie met het optionele M Performance Pack.

TECHNISCHE GEGEVENS.
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Het afgebeelde model op de cover:

BMW M235i xDrive 
BMW TwinPower Turbo 4-cilinder benzinemotor, 225 kW (306 pk), 19 inch lichtmetalen M wielen in Dubbelspaak styling 
552 M Bicolor, gepolijst, carrosseriekleur in Snapper Rocks Blau metallic, M Sportstoelen, bekleding in Leder Dakota  
met perforatie Schwarz, interieurlijsten Illuminated Boston.

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 2021.

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, standaarduitrusting 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.

4 11 002 035 65 1 2021 CB. Gedrukt in Duitsland 2021.

BEKIJK HET EXTERIEUR EN INTERIEUR VAN DE BMW 2 SERIE GRAN COUPÉ 
IN 360 GRADEN PERSPECTIEF OP BMW.NL/2-SERIE-GRAN-COUPE. PAS  
DIRECT KLEUREN, WIELEN, BEKLEDINGEN EN INTERIEURLIJSTEN AAN EN  
STEL UW BMW VOLLEDIG NAAR WENS SAMEN.

www.bmw.nl/2-serie-gran-coupe



