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MEER WETEN OVER DE BMW 4 SERIE COUPÉ?
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AANDRIJVING EN ONDERSTEL.

□ Voor extra tractie, rijdynamiek, spoorstabiliteit en rijveiligheid 
verdeelt de intelligente BMW xDrive vierwielaandrijving4 
de aandrijfkracht traploos en variabel optimaal over voor- en 
achteras.

□ De Variable Sport Steering5 inclusief Servotronic varieert de 
stuuroverbrenging en de stuurbekrachtiging afhankelijk van 
stuuruitslag respectievelijk rijsnelheid.

□ Het Adaptieve M Onderstel met variabele demperafstem-
ming biedt keuze uit een comfortabele en een sportieve onder-
stelkarakteristiek.

□ Het M Sportdifferentieel5 optimaliseert tractie en rijstabiliteit 
bij hoge rijdynamiek en op ongelijkmatige ondergrond.

1 Elektronisch begrensd.
2 Meer informatie over brandstofverbruik, stroomverbruik, actieradius en CO2 emissie 

vindt u in de technische gegevens in deze brochure of in de BMW Configurator op 
www.bmw.nl.

3 Exclusief leverbaar in combinatie met Model M Sport, standaard voor de 
BMW M440i xDrive en M440d xDrive.

4 BMW M440i xDrive, 430d xDrive en M440d xDrive.
5 Standaard voor de BMW M440i xDrive en M440d xDrive.
6 Standaard voor de BMW M440i xDrive en de uitvoeringen met dieselmotor.

M440i xDrive met Mild Hybrid technologie
BMW M TwinPower Turbo 6-cilinder benzinemotor met  
een vermogen van 275 kW (374 pk) en een koppel van 500 Nm 
(plus 8 kW (11 pk) met Mild Hybrid technologie) 
Acceleratie 0–100 km/h: 4,5 s 
Topsnelheid: 250 km/h1 

Brandstofverbruik gemiddeld2: 7,5–7,8 l/100 km 
CO2 emissie gemiddeld2: 170–177 g/km

430i
BMW TwinPower Turbo 4-cilinder benzinemotor met 
een vermogen van 190 kW (258 pk) en een koppel van 400 Nm 
Acceleratie 0–100 km/h: 5,8 s 
Topsnelheid: 250 km/h1 

Brandstofverbruik gemiddeld2: 6,6–7,1 l/100 km  
CO2 emissie gemiddeld2: 150–161 g/km

ENKELE MOTOREN VAN DE BMW 4 SERIE COUPÉ.
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□ Optionele uitrusting■ Standaarduitrusting

■ Het standaardonderstel biedt een 
buitengewone mate van stuurprecisie, 
wendbaarheid en veercomfort. Daarvoor 
zorgen de aluminium voorwielophanging 
met dubbelgeleide reactiearmen, de 
zeer doordacht geconstrueerde five-link 
achteras en de bijzonder nauwkeurige 
afstemming van alle componenten.

□ De 8-traps Steptronic Sport transmis-
sie5 maakt bijzonder sportief schakelen 
mogelijk. Zowel automatisch als hand-
matig met de transmissiehendel of de 
schakelpaddles aan het stuurwiel.

M SPORTONDERSTEL.

MILD HYBRID TECHNOLOGIE.

STANDAARDONDERSTEL.

STEPTRONIC SPORT TRANSMISSIE.

□ De Mild Hybrid technologie6 bespaart 
brandstof door terugwinning van de 
kinetische energie die vrijkomt bij het 
remmen of uitrollen en ondersteunt de 
verbrandingsmotor bij het accelereren.

□ Het M Sportonderstel5 wordt geken-
merkt door een sportievere afstemming 
met straffer afgestelde dempers.

□ Het krachtige M Sportremsysteem3 
wordt gekenmerkt door grote remschij-
ven en exclusieve, blauw metallic  
gelakte remklauwen met M logo.

M SPORTREMSYSTEEM.



BESTUURDERSASSISTENTIESYSTEMEN.

□ De uitrusting Driving Assistant Professional 1 biedt optimaal 
comfort en maximale veiligheid in kritieke of monotone verkeers-
situaties. Behalve de functionaliteiten van de uitrusting Safety 
Pack omvat de Driving Assistant Professional onder meer ook  
de Steering & Lane Control Assistant met uitgebreide functieom-
vang en Side Collision Warning met actieve bescherming tegen 
zijdelingse aanrijdingen.

□ De Active Cruise Control met Stop & Go functie houdt bij 
snelheden van 30 tot 160 km/h automatisch de gewenste af-
stand tot uw voorligger, in fileverkeer zo nodig door tot stilstand 
te komen en weer te accelereren. Met de handmatige Speed 
Limit Assist kunt u de ter plaatse geldende snelheidslimiet over-
nemen in de Cruise Control. De Approach Control Warning 
met remfunctie reageert op stilstaande voertuigen, voetgangers 
en fietsers.

□ De inschakelbare Steering & Lane Control Assistant met 
uitgebreide functieomvang ontlast u in eentonige verkeerssitu-
aties. Het systeem helpt u om de BMW in het midden van de 
rijstrook te houden, biedt assistentie bij smalle rijstroken en 
vergemakkelijkt bij ingeschakelde navigatie het rijden op 
 autosnelwegen.

□ De uitrusting Parking Assistant Plus2 maakt het eenvoudiger 
om de BMW te parkeren en te manoeuvreren. Het pakket omvat 
onder meer het systeem Surround View met Top View en Pano-
rama View, de Remote 3D View, een zijdelingse parkeerhulp, de 
noodremfunctie Active Park Distance Control, de functie Parking 
Assistant met geleiding in parkeervakken in lengte- en dwars-
richting, alsmede de functie Reversing Assistant 
( achteruitrijhulp).

■ De Reversing Assistant (achteruitrijhulp) slaat bij vooruitrij-
den met maximaal 35 km/h de laatste 50 meter van het gereden 
traject op, om deze desgewenst weer exact in omgekeerde rich-
ting achteruit te rijden. Daarbij wordt het sturen van u overgeno-
men en kunt u zich concentreren op gasgeven en remmen en het 
in de gaten houden van de omgeving van uw BMW.

□ BMW Assisted View toont in real time de door diverse  
assistentiesystemen verzamelde gegevens over de omgeving 
van de auto. Dankzij een geanimeerde 3D weergave in het in-
strumentenpaneel kunt u duidelijk zien hoe uw BMW de actuele 
verkeerssituatie waarneemt en zo de werking van de systemen 
volgen.

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

2 De bestuurder is ervoor verantwoordelijk dat er conform de Nederlandse 
 Wegenverkeerswet altijd toezicht is op het zelfstandig inparkeren.

3 Onderdeel van de optionele uitrusting Driving Assistant Professional.
4 Onderdeel van de optionele uitrusting Safety Pack.
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□ Het adaptieve BMW Laserlight schijnt in de laser- 
grootlichtmodus met tot wel 550 meter bijna dubbel zo 
ver als conventionele koplampen.

□ De preventieve inzittendenbescherming Active Protection4 
treft in kritieke rijsituaties veiligheidsverhogende maatregelen.

□ De Crossroads Warning met remfunctie3 herkent ver-
keerslichten, verkeersborden en kruisend verkeer en helpt 
aanrijdingen te voorkomen.

□ Optionele uitrusting■ Standaarduitrusting



CONNECTIVITEIT EN INFOTAINMENT.

BMW ConnectedDrive
 Uw intelligente netwerk onderweg.

1 Smartphone Integratie is permanent in uw BMW beschikbaar. U kunt afhankelijk van 
het model smartphone beschikken over zowel Apple CarPlay (afhankelijk van het iOS 
besturingssysteem), als over Android Auto (vanaf Android 10 in combinatie met een 
Google of Samsung smartphone of vanaf Android 11 in combinatie met alle merken 
smartphones). De beschikbaarheid van de dienst Apple CarPlay c.q. Android Auto kan 
niet permanent worden gegarandeerd vanwege mogelijke toekomstige technische 
ontwikkelingen (bijv. smartphones). CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc. Android 
Auto is een handelsmerk van Google LLC.

2 Onderdeel van de optionele uitrusting Comfort Access. 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.

■ Met de Smartphone Integratie1 onder-
steunt uw BMW Apple CarPlay en 
Android Auto. Daarmee kunt u de func-
ties en apps op uw telefoon ook via  
het Touch Control Display van de BMW 
gebruiken.

■ De BMW Intelligent Personal Assistant 
is uw persoonlijke auto-expert. Ook  
bedient u hiermee via natuurlijke spraak 
talrijke autofuncties.

REAL TIME TRAFFIC INFORMATION. BMW DIGITAL KEY.

BMW CONNECTED 
PACK PROFESSIONAL.

SMARTPHONE INTEGRATIE.

BMW INTELLIGENT  
PERSONAL ASSISTANT.

■ Op alles voorbereid: met het BMW 
Connected Pack Professional bent u 
verzekerd van de belangrijkste services 
van BMW ConnectedDrive.

■ Bij files en wegwerkzaamheden of in 
de spits: Real Time Traffic Information 
kent en vindt altijd de snelste en beste 
route naar uw bestemming.

□ Uw autosleutel? Heeft u niet meer 
nodig. Met de BMW Digital Key2 heeft u 
deze digitaal op uw smartphone en kunt 
u hem delen met uw gezin en vrienden.

□ De BMW Live Cockpit Professional 
omvat een 10,25 inch Touch Control 
Display en een 12,3 inch volledig digitaal 
multifunctioneel instrumentenpaneel.

BMW LIVE COCKPIT  
PROFESSIONAL.
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■ De sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier bieden 
optimale ondersteuning dankzij de hogere zijwangen en de 
handmatig verstelbare bovenbeensteun. Bovendien zijn zowel 
zitlengte als hoek van de zitting handmatig in te stellen.

□ De in drie standen instelbare stoelverwarming voor bestuur-
der en voorpassagier zorgt snel voor weldadige warmte. 
 Verwarmingselementen verwarmen de zitting, de zijwangen 
en het complete contactvlak van de rugleuning.

□ Met de uitrusting Comfort Access is het mogelijk om de por-
tieren en de bagageklep van uw BMW te ont- en vergrendelen 
zonder de sleutel actief te bedienen. Bij het naderen van de auto 
wordt eerst de Welcome Light verlichtingsfunctie geactiveerd, 
vervolgens ontgrendelen de portieren automatisch. Bovendien 
kan de bij deze uitrusting inbegrepen BMW Digital Key op een 
iPhone (raadpleeg uw BMW dealer voor de ondersteunde  
iPhones) of de als alternatief leverbare BMW Key Card worden 
gebruikt voor toegang tot de BMW en het starten van de motor.

□ De automatische bagageklepbediening maakt comfortabel 
openen en sluiten van de bagageklep mogelijk met één druk op 
de voor de bestuurder goed bereikbare knop in de portierbekleding 
of de toets op de autosleutel. De bagageklep is bovendien zoals 
gebruikelijk via de greep aan de buitenzijde te openen. Met één 
druk op de knop in de bagageklepbekleding is hij weer te sluiten.

■ De automatische airconditioning met 3-zoneregeling en 
automatische temperatuurregeling is voor bestuurder en voorpas-
sagier alsmede voor de passagiers achterin afzonderlijk regelbaar. 
Het systeem omvat de automatische recirculatieregeling (AUC), 
een microactieve-koolstoffilter, alsmede een condens- en zonne-
sensor en uitstroomopeningen achterin met een digitaal display.

□ Optionele uitrusting■ Standaarduitrusting



■ Het met leder beklede zwarte 
sportstuurwiel met vier spaken is 
voorzien van een sierelement in 
Perlglanz chroom. Dankzij de dik-
ke stuurwielrand en extra profile-
ring voor de duimen ligt het 
bijzonder prettig in de handen.

De BMW 4 Serie Coupé is standaard uitgerust met onder meer:

17 inch lichtmetalen wielen in V-spaak styling 778
bekleding in stof/Sensatec combinatie Schwarz
interieurlijsten in Schwarz hoogglans
BMW Live Cockpit Plus, 8,8 inch Touch Control Display met aanraakfunctie en analoog instrumentenpaneel met 5,1 inch Info Display
met leder bekleed multifunctioneel sportstuurwiel
BMW Connected Pack Professional
Parking Assistant
DAB tuner
automatische 3-zone airconditioning
sportstoel voor bestuurder en voorpassagier
velours vloermatten
8-traps Steptronic transmissie
LED koplampen en LED achterlichten

STANDAARDUITVOERING.

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

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Uitrustingsmogelijkheden 24 | 25

□ Lichtmetalen BMW wielen in Dubbelspaak styling 782, uitgevoerd in 
Bicolor Jet Black uni, gepolijst, 7,5 J x 18 inch, bandenmaat 225/45 R 18.

□ Lichtmetalen BMW wielen in V-spaak styling 780, uitgevoerd in 
 Bicolor Orbitgrau, gepolijst, 7,5 J x 18 inch, bandenmaat 225/45 R 18.

■ De sportstoelen voor bestuur-
der en voorpassagier bieden opti-
male ondersteuning dankzij de 
hogere zijwangen en de handma-
tig verstelbare bovenbeensteun. 
Bovendien zijn zowel zitlengte als 
hoek van de zitting handmatig in 
te stellen.

□ Optionele uitrusting■ Standaarduitrusting



 MODEL M SPORT.

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

■
■

■
□
■
■
■

■

■ Het met leder beklede multi-
functionele M Sportstuurwiel 
met M logo en geïntegreerde be-
stuurdersairbag is uitgevoerd in 
3-spaak styling. Met een in leder 
Walknappa Schwarz uitgevoerde 
stuurwielrand met zwart stiksel 
en extra profilering voor de duimen 
zorgt het M Sportstuurwiel voor 
een sportief-direct stuurgevoel.

De interieuruitrusting van Model M Sport:M instaplijsten

M voetsteun en M pedaalset
bekleding in Alcantara/Sensatec-combinatie Schwarz met perforatie, 
M applicatie en contraststiksel in Blau (vraag uw BMW dealer naar 
de andere mogelijkheden)
met leder bekleed M Sportstuurwiel
M Sportstoelen voorin
autosleutel met exclusief M detail
M hemelbekleding Anthrazit
M interieurlijsten in Aluminium Tetragon (vraag uw BMW dealer naar 
de andere mogelijkheden)
Ambiance verlichting

De exterieuruitrusting van Model M Sport:

M Aerodynamicapakket met specifieke voorbumper, dorpelverbreders 
en achterbumper in carrosseriekleur, achterbumper met tweedelige 
diffusorinzet in Dark Shadow metallic en hoogglans zwart
LED mistlampen voor
18 inch lichtmetalen M wielen in Dubbelspaak styling 848 M  
Bicolor Jet Black, achter breder (vraag uw BMW dealer naar  
de andere mogelijkheden)
M Sportonderstel (vraag uw BMW dealer naar de andere  
mogelijkheden)
M Sportremsysteem
Variable Sport Steering
M hoogglans Shadow Line, als alternatief  
BMW Individual Exterior Line zijdeglans aluminium
M embleem op de flanken
daksierlijsten in carrosseriekleur
uitlaateindpijpen in hoogglans chroom, optioneel  
(i.c.m. M hoogglans Shadow Line met uitgebreide omvang)  
in hoogglans zwart
exclusieve M carrosseriekleur Portimao Blau metallic 
(vraag uw BMW dealer naar de andere mogelijkheden)

■

■
■

■

■
■
■

■
■
■

□
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□ De op vele manieren in te stel-
len kuipvormige M Sportstoelen 
met gedeeltelijk geïntegreerde 
hoofdsteun bieden bestuurder en 
voorpassagier uitmuntende zijde-
lingse steun. Daarbij is ook de 
breedte van de rugleuning instel-
baar. Het specifieke design met 
zwart M logo geeft nog beter uit-
drukking aan de sportieve ambi-
ties van de BMW.

□ Lichtmetalen M wielen in 
Dubbelspaak styling 797 M, 
uitgevoerd in Bicolor Jet Black 
mat, met bredere achterbanden 
en noodloopeigenschappen, 
gepolijst, voor 8 J x 19 inch met 
bandenmaat 225/40 R 19,  
achter 8,5 J x 19 inch met  
bandenmaat 255/35 R 19.

■ Lichtmetalen M wielen in 
Dubbelspaak styling 848 M, 
uitgevoerd in Bicolor Jet Black, 
met bredere achterbanden,  
gepolijst, voor 7,5 J x 18 inch 
met bandenmaat 225/45 R 18, 
achter 8,5 J x 18 inch met 
bandenmaat 255/40 R 18.

□ Optionele uitrusting■ Standaarduitrusting

■ Bij de BMW M hemelbekleding Anthrazit zijn hemelbekleding,  
hoedenplank en bekleding van de dakstijlen uitgevoerd in stof 
Anthrazit. De zonnekleppen zijn bijpassend uitgevoerd in zwart.



U zult het verschil voelen, horen en zien: de BMW M440i xDrive Coupé maakt indruk met een 275 kW (374 pk) sterke  
BMW M TwinPower Turbo 6-cilinder benzinemotor. Ook de M TwinPower Turbo 6-cilinder dieselmotor met 250 kW 
(340 pk) in de BMW M440d xDrive Coupé fascineert met topprestaties. Het specifiek afgestemde M Sportonderstel, het  
M Sportdifferentieel en de Variable Sport Steering garanderen absolute controle dankzij het precieze stuur- en rijgedrag  
in bochten. Het M Sportremsysteem zorgt voor uitmuntende remprestaties. Ook het design is een duidelijk statement  
als het gaat om dynamiek. Van de BMW nierengrille in meshdesign met omlijsting in Ceriumgrau tot de buitenspiegel-
kappen in Ceriumgrau en de specifieke uitlaatpijpen aan weerszijden, van het met leder beklede M Sportstuurwiel tot  
de M interieurlijsten in Aluminium Tetragon en de M hemelbekleding in Anthrazit: talrijke details dragen bij aan het sterke 
karakter en zorgen zelfs in het dagelijkse verkeer voor een echt sportautogevoel.

BMW M440i xDRIVE COUPÉ EN  
BMW M440d xDRIVE COUPÉ.

■ De M achterspoiler accentueert het sportieve silhouet van de 
BMW 4 Serie Coupé en reduceert de ongewenste opwaartse kracht 
aan de achterzijde.

■ Aerodynamische componenten zorgen voor een nog sportiever 
 uiterlijk. Het M Aerodynamicapakket omvat een specifieke voor- 
en achterbumper en dorpelverbreders. De diffusorinzet in de achter-
bumper is volledig in hoogglans zwart uitgevoerd.
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■ De typeaanduiding van de BMW M440i xDrive en BMW M440d xDrive 
bevindt zich rechts op de bagageklep en is uitgevoerd in Cerium Grey.

□ Het volledig digitale instrumentenpaneel van de BMW Live Cockpit 
Professional schept met zijn exclusieve typeaanduiding 'M440i’ of 
'M440d' een adrenaline-opwekkende ambiance in de cockpit, die  
nog eens wordt versterkt door het standaard met leder beklede M 
Sportstuurwiel met schakelpaddles.

□ Optionele uitrusting■ Standaarduitrusting



B M W  I N D I V I D U A L .
T H E  E X P R E S S I O N  O F  P E R S O N A L I T Y.

De carrosseriekleur BMW Individual Dravitgrau metallic versterkt op indrukwekkende 
wijze het sportief-elegante karakter van de BMW 4 Serie Coupé. De subtiele toevoeging 
van gele Xirallic-pigmenten aan de donkergrijze lak geeft een uniek effect dat vooral bij 
intens zonlicht bijzonder sterk zichtbaar is.

Alleen zorgvuldig geselecteerd, smetteloos premium leder komt 
in aanmerking voor verwerking in de BMW Individual volleder-
uitrusting Merino Fionarot/Schwarz. Het zachte, ademende en 
duurzame karakter wordt bereikt door een natuurlijke looiing.

De BMW Individual interieurlijsten in edelhoutuitvoering Fineline Schwarz Silbereffekt 
met open structuur geven het interieur een moderne en bijzonder verfijnde aanblik.

Als er iemand beslist, dan bent u dat: BMW Individual biedt u alle mogelijkheden om uw BMW 4 Serie Coupé 
helemaal naar eigen wensen vorm te geven, waarbij u de volledige regie houdt over de mate van individuali-
sering. Breid het kenmerkende rijplezier van BMW uit met uw persoonlijke rijbeleving. Kies uit bijzonder 
hoogwaardige uitrustingsmogelijkheden de opties die u het meest aanspreken. Exclusieve BMW Individual 
carrosseriekleuren, waarmee u uw stijl en zelfvertrouwen toont. Zachte en omvangrijke lederuitrustingen  
en interieurlijsten in edelhoutuitvoering, die van het interieur uw persoonlijke comfortzone maken. Of ga uw 
eigen weg, geheel uw eigen ideeën volgend – BMW Individual zorgt ervoor dat deze werkelijkheid worden.

Op deze pagina's ziet u slechts enkele individuele opties. Vraag uw BMW dealer naar het uitgebreide  
portfolio van BMW Individual, hij adviseert u graag.



UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.

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

□ Bij de M koplampen Shadow Line zijn alle chroomelementen van  
de hoofdverlichting uitgevoerd in zwart, wat zorgt voor een zeer her-
kenbaar design.

□ Het M Carbon Exterieurpakket1 onderstreept het sportieve karakter 
van de BMW 4 Serie Coupé. De luchtgeleiders links en rechts in de 
voorbumper en de buitenspiegelkappen zijn uitgevoerd in met koolstof-
vezel versterkte kunststof (CFRP). Het carbonpakket wordt gecomple-
teerd met een diffusorinzet in de achterbumper en een achterspoiler in 
specifieke geometrie.

□ De buitenspiegelkappen kunnen in hoogglans zwart worden uitge-
voerd in plaats van in carrosseriekleur. Zo onderstrepen ze de sportieve 
uitstraling en creëren ze een individueel verschijningsbeeld.

□ Bij de uitrusting M hoogglans Shadow Line3 zijn diverse exterieurdetails 
uitgevoerd in hoogglans zwart. Daartoe behoren de zijruitomlijsting en 
de omlijsting, driehoek en voet van de buitenspiegels.

□ Het adaptieve BMW Laserlight schijnt in de laser-grootlichtmodus 
met tot wel 550 meter bijna dubbel zo ver als conventionele koplam-
pen. 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 4 Serie Coupé.

1 Exclusief leverbaar voor de BMW M440i xDrive en M440d xDrive en voor  
Model M Sport.

2 Exclusief leverbaar voor de BMW M440i xDrive en M440d xDrive.
3 Standaard voor de BMW M440i xDrive en M440d xDrive en voor Model M Sport.

□ Het Carbon fibre dak2 draagt als onderdeel van de intelligente lichtge-
wicht constructie bij aan de reductie van het totaalgewicht. Het dak is 
gemaakt van met koolstofvezel versterkte kunststof (CFRP) en is circa  
7 kg lichter dan het stalen standaarddak. Dit verlaagt het zwaartepunt 
van de BMW 4 Serie Coupé en verhoogt de rijdynamiek.
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□ De Ambiance verlichting3 inclusief Ambiance contourverlichting in de 
portieren creëert een ontspannende, behaaglijke sfeer in het interieur. 
De elf dimbare lichtdesigns omvatten bovendien een dynamische func-
tie voor vier toepassingen, bijvoorbeeld waarschuwen bij een geopend 
portier. Het Welcome Light Carpet verlicht bij het in- en uitstappen het 
gebied voor de autoportieren.

□ Het glazen dak met schuif- en kantelfunctie, elektrisch verschuifbare 
binnenhemel, inklembeveiliging en comfortopening en -sluiting maakt 
een individueel regelbare luchttoevoer en daarmee een aangenaam kli-
maat in het interieur mogelijk. De geïntegreerde windgeleider voorkomt 
tocht en zorgt voor minder rijwindgeluid.

■ De uitrusting BMW Live Cockpit Plus inclusief navigatiefunctie omvat 
een 5,1 inch digitaal Info Display in het analoge instrumentenpaneel, 
een hoge-resolutie, via aanraking bedienbaar Touch Control Display 
met een beeldschermdiagonaal van 8,8 inch en de iDrive Touch Con-
troller op de middenconsole. Het bij deze uitrusting inbegrepen BMW 
Operating System 7 is onder meer via de iDrive Touch Controller te be-
dienen.

□ De M veiligheidsgordels1 met gordelspanners en spankrachtbegren-
zers zijn voorzien van een verfijnd, ingeweven accent in de kenmerken-
de BMW M kleuren.

□ Het met leder beklede multifunctionele M Sportstuurwiel met M logo 
en geïntegreerde bestuurdersairbag is uitgevoerd in 3-spaak styling. 
Met een in leder Walknappa Schwarz uitgevoerde stuurwielrand met 
zwart stiksel en extra profilering voor de duimen zorgt het M Sportstu-
urwiel voor een sportief-direct stuurgevoel.

□ Het M Sportremsysteem met vierzuiger vaste remklauwen voor en 
eenzuiger vaste remklauwen achter in hoogglans rood1 met M logo is 
uitgerust met grote remschijven en beschikt daarmee over bijzonder 
hoge remkracht. Het systeem is perfect afgestemd op het hoge dyna-
misch potentieel van de BMW 4 Serie Coupé en garandeert ook bij een 
zeer sportieve rijstijl en op nat wegdek een voortreffelijke vertraging.

□ Optionele uitrusting ■ Standaarduitrusting



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

3 Inductief opladen volgens QI standaard is mogelijk voor daarvoor geschikte mobiele 
telefoons. Voor bepaalde smartphones zonder inductieve oplaadfunctie volgens 

□ Het grote full-colour BMW 
Head-Up Display1 projecteert voor 
het rijden relevante gegevens op 
de voorruit – in het directe 
 gezichtsveld van de bestuurder, 
zodat die zich optimaal kan 
 concentreren op de weg en het 
 verkeer. Zo worden (uitrustingsaf-
hankelijk) onder meer de actuele 
rijsnelheid, aanwijzingen van de 
navigatie, de Speed Limit Info met 
weergave van inhaalverboden en 
telefoon- en entertainmentlijsten 
weergegeven.

■ Altijd de meest actuele software aan boord. Met Remote Software 
Upgrade is uw BMW altijd up-to-date. U kunt de Upgrades eenvoudig 
via de My BMW App of de in de BMW geïntegreerde SIM kaart down-
loaden en vervolgens installeren. Zo kunnen ook nieuwe functies in  
uw BMW beschikbaar worden gemaakt.

□ Het Harman Kardon Surround Sound System biedt een uitmuntende 
klank en onderscheidt zich door een digitale versterker van 464 watt, 
negen kanalen en zestien luidsprekers. Het systeem creëert een onge-
evenaard helder klankbeeld met interieurvullend geluid. Modelspecifieke 
en snelheidsafhankelijke equalizing compenseert subtiel de invloed 
van rijgeluiden.

□ Het Safety Pack2 omvat de met camera werkende systemen Approach 
Control Warning met remfunctie, Lane Departure Warning en Speed  
Limit Assist inclusief anticiperende Speed Limit Info met weergave 
van inhaalverboden. Verder omvat het pakket de met radarsensoren 
werkende Crossing-traffic Warning achter, Lane Change Warning en 
Rear Collision Warning.

■ BMW Maps – Connected Navigation overtuigt met een zeer nauw-
keurige geschatte aankomsttijd, extreem snelle routeberekening en 
een vereenvoudigde bestemmingsinvoer. Dit is mogelijk dankzij een 
vrije tekstinvoer. De op cloudgegevens gebaseerde dynamische route-
berekening past het routeadvies automatisch continu aan de actuele 
verkeerssituatie aan.
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QI standaard zijn speciale oplaadhoezen verkrijgbaar als Origineel BMW Accessoire.

4 De bestuurder is ervoor verantwoordelijk dat er conform de Nederlandse 
 Wegenverkeerswet altijd toezicht is op het zelfstandig inparkeren.

□ De Comfort telefoonvoorbereiding met draadloze oplaadmogelijkheid 
(Wireless Charging)3 omvat een dock met draadloze oplaadfunctie en 
een tweede microfoon voor een betere handsfree-geluidskwaliteit voor 
u en uw voorpassagier. Aansluiting op de dakantenne zorgt voor opti-
male ontvangst van het mobiele telefoonverkeer. Via Bluetooth kunnen 
twee mobiele telefoons en een audiospeler tegelijk worden aangeslo-
ten. De uitrusting wordt gecompleteerd met een WiFi Hotspot voorbe-
reiding.

□ De zonder aanraking te openen en sluiten bagageklep is onderdeel 
van de uitrusting Comfort Access. In situaties waarin u geen handen vrij 
heeft om de bagageklep te openen of te sluiten, is een gerichte voetbe-
weging onder de achterbumper voldoende om deze handeling automa-
tisch te laten uitvoeren. Daarvoor hoeft u alleen maar de autosleutel bij 
u te hebben, bijvoorbeeld in uw jas- of broekzak.

■ De Parking Assistant4 (onderdeel van de uitrusting Parking Pack) 
parkeert uw BMW zelfstandig in parkeervakken die parallel aan of 
haaks op de rijbaan liggen en manoeuvreert weer uit parkeervakken 
die parallel aan de rijbaan liggen. Deze functie wordt via de parkeer-
toets of door inschakelen van de achteruitversnelling opgeroepen. 
Het sturen, schakelen, gasgeven en remmen wordt door het systeem 
overgenomen; u hoeft het parkeren alleen maar te controleren.

□ Surround View omvat de met camera werkende functies Top View, 
Panorama View en 3D View. Camera's voor, achter en in de buitenspie-
gels leveren door weergave in het Control Display een bovenaanzicht 
(bird’s eye view) van de BMW, evenals een panoramabeeld van 360° 
rondom de BMW. De functie Panorama View maakt het oprijden van 
onoverzichtelijke kruisingen en uitrijden van onoverzichtelijke uitritten 
eenvoudiger en veiliger.

□ Het Adaptieve M Onderstel past zich automatisch continu aan de 
toestand van het wegdek en de rijomstandigheden aan. Bovendien 
kan de bestuurder op elk gewenst moment de karakteristiek van het 
onderstel via de Driving Experience Control afstemmen op de rijstijl 
die op dat moment zijn voorkeur geniet – comfortabel of bijzonder 
sportief met nadrukkelijk dynamische handling.

□ Met BMW Gesture Control kunt u vastgelegde functies via bepaalde 
bewegingen van uw hand bedienen. Voor bepaalde bedieningshande-
lingen herkent het systeem bijvoorbeeld de gebaren 'vegen' of 'wijzen', 
waarmee u onder meer een inkomend telefoongesprek kunt weigeren 
of aannemen, en draaibewegingen met de wijsvinger, waarmee u het 
geluidsvolume kunt bedienen.

□ Optionele uitrusting■ Standaarduitrusting



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

CARROSSERIEKLEUREN.

[ BMW Configurator ] Alvast een voorproefje? U kunt uw eigen BMW 4 Serie Coupé, met 
alle actuele motoren, kleuren en uitrustingen, ook samenstellen met de BMW Configurator 
op configure.bmw.nl/nl_NL/configure/G22.

[ Kleurkaarten ] Op deze en volgende pagina’s vindt u de kleuren en materialen voor  
de BMW 4 Serie 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 actue-
le prijslijst voor u klaarliggen.

■ Uni 300 Alpinweiß1 □ Metallic A96 Mineralweiß2□ Uni 668 Schwarz

□ Metallic C1X Sunset Orange

□ BMW M C31 Portimao Blau metallic3□ Metallic C2Y Bluestone

□ Metallic C4E Sanremo Green2 □ Metallic 475 Saphirschwarz2

□ Metallic C4F Arctic Race Blue2
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1 Ook zonder meerprijs leverbaar voor Model M Sport, BMW M440i xDrive en BMW M440d xDrive.
2 Ook als optie leverbaar voor Model M Sport, BMW M440i xDrive en BMW M440d xDrive.
3 Exclusief leverbaar voor Model M Sport, BMW M440i xDrive en BMW M440d xDrive

BMW INDIVIDUAL

□ BMW Individual C36 Dravitgrau metallic

□ BMW Individual speciale carrosseriekleur 
Frozen Deep Grey metallic

□ BMW Individual C3Z Tansanitblau  metallic □ BMW Individual X1E Frozen Portimao Blau 
metallic

□ Optionele uitrusting■ Standaarduitrusting

https://configure.bmw.nl/nl_NL/configure/G22


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

Leverbaar voor

Leverbaar voor

Leverbaar voor
STOF/SENSATEC 
COMBINATIE

ALCANTARA/
SENSATEC  
COMBINATIE

LEDER

Stof/Sensatec  
combinatie KFSW  
Schwarz

Alcantara/Sensatec 
combinatie KGNL  
Schwarz met perforatie 
en accent in Blau

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

Leder Vernasca MAFO 
Canberrabeige met 
sierstiksel, interieur-
kleur Schwarz

Leder Vernasca MAG6 
Tacorarot met sierstik-
sel, interieurkleur  
Schwarz

Leder Vernasca MANL 
Schwarz met contrast-
stiksel Blau, interieur-
kleur Schwarz

Leder Vernasca MAH7 
Schwarz met  
sierstiksel, interieur-
kleur Schwarz

Leder Vernasca MAOI 
Oyster met sierstiksel, 
interieurkleur Schwarz

Leder Vernasca 
MAMU Mokka met 
sierstiksel, interieur-
kleur Schwarz

Leder Vernasca MAPQ 
Cognac met sierstiksel, 
interieurkleur Schwarz

Leder Vernasca MAFX 
Canberrabeige met 
sierstiksel, interieur-
kleur Canberrabeige

BEKLEDINGEN EN INTERIEURLIJSTEN.

De interieurkleur is afhankelijk van de gekozen bekledingskleur.

■ Standaarduitvoering

■ Model M Sport

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

□ Model M Sport

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport
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Leverbaar voor Leverbaar voor

Leverbaar voor

INTERIEURLIJSTEN

BMW Individual uitge-
breide lederuitrusting 
Merino VAEW Elfen-
beinweiß, interieur-
kleur Schwarz

BMW Individual uitge-
breide lederuitrusting 
Merino ZASW  
Schwarz, interieurkleur 
Schwarz

BMW Individual uitge-
breide lederuitrusting 
Merino VAHZ  
Fionarot/Schwarz,  
interieurkleur Schwarz

BMW Individual uitge-
breide lederuitrusting 
Merino VATQ Tartufo, 
interieurkleur Schwarz

BMW Individual uitge-
breide lederuitrusting 
Merino ZAFV Fjord-
blau/Schwarz, 
interieurkleur Schwarz

BMW Individual volle-
deruitrusting Merino 
VBEW Elfenbeinweiß, 
interieurkleur Schwarz

BMW Individual volle-
deruitrusting Merino 
VBHZ Fionarot/ 
Schwarz, interieurkleur 
Schwarz

BMW Individual volle-
deruitrusting Merino 
ZBFV Fjordblau/ 
Schwarz, interieurkleur 
Schwarz

BMW M interieurlijsten 
in Carbon Fibre met 
accentlijst in Perlglanz 
chroom

Interieurlijsten in edel-
houtuitvoering Ahorn 
met open structuur en 
accentlijst in Perlglanz 
chroom

BMW Individual volle-
deruitrusting Merino 
ZBSW Schwarz,  
interieurkleur Schwarz

BMW M interieurlijsten 
in Aluminium Tetragon 
met accentlijst in  
Perlglanz chroom1

Interieurlijsten in edel-
houtuitvoering Eiche 
Maser met open struc-
tuur en accentlijst in 
Perlglanz chroom

BMW Individual volle-
deruitrusting Merino 
VBTQ Tartufo, interi-
eurkleur Schwarz

Interieurlijsten in  
Schwarz hoogglans 
met accentlijst in  
Perlglanz chroom

Interieurlijsten in edel-
houtuitvoering Esche 
Graubraun hoogglans 
met accentlijst in  
Perlglanz chroom

BMW Individual  
interieurlijsten in  
Pianolack Schwarz 
met accentlijst in  
Perlglanz chroom

BMW Individual interi-
eurlijsten in edelhout-
uitvoering Fineline 
Schwarz Silbereffekt 
met open structuur  en 
accentlijst in Perlglanz 
chroom

BMW Individual interi-
eurlijsten in Alumini-
umgewebe hoogglans 
met accentlijst in Perl-
glanz chroom

BMW INDIVIDUAL 
INTERIEURLIJSTEN

BMW INDIVIDUAL 
LEDER

1 Standaard voor de BMW M440i xDrive en M440d xDrive.

□ Optionele uitrusting■ Standaarduitrusting

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

■ Model M Sport

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

■ Standaarduitvoering

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

□ Model M Sport

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport

Interieurlijsten in  
Aluminium Mesheffect 
met accentlijst in  
Perlglanz chroom

□ Standaarduitvoering
□ Model M Sport



WIELEN EN BANDEN.

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

1 Exclusief leverbaar voor M440i xDrive, M440d xDrive en Model M Sport.
2 Standaard voor M440i xDrive, M440d xDrive en Model M Sport.
3 Exclusief leverbaar voor M440i xDrive en M440d xDrive.

□ Lichtmetalen BMW wielen 
in Dubbelspaak styling 782, 
uitgevoerd in Bicolor Jet Black 
uni, gepolijst, 7,5 J x 18 inch, 
bandenmaat 225/45 R 18.

■ Lichtmetalen BMW wielen in 
V-spaak styling 778, uitgevoerd 
in Reflexsilber, 7,5 J x 17 inch 
met bandenmaat 225/50 R 17.

□ Lichtmetalen M wielen in 
Dubbelspaak styling 848 M, 
uitgevoerd in Bicolor Jet Black, 
met bredere achterbanden, 
 gepolijst, voor 7,5 J x 18 inch 
met bandenmaat 225/45 R 18, 
achter 8,5 J x 18 inch met 
 bandenmaat 255/40 R 18.1, 2

□ Lichtmetalen BMW wielen 
in V-spaak styling 780, uitge-
voerd in Bicolor Orbitgrau, 
 gepolijst, 7,5 J x 18 inch, 
 bandenmaat 225/45 R 18.

□ Lichtmetalen M wielen in 
Dubbelspaak styling 797 M, 
uitgevoerd in Bicolor Jet Black 
mat, met bredere achterbanden 
en noodloopeigenschappen, 
gepolijst, voor 8 J x 19 inch 
met bandenmaat 225/40 R 19, 
 achter 8,5 J x 19 inch met 
 bandenmaat 255/35 R 19.1

□ Lichtmetalen BMW Individual wielen in Dubbelspaak styling 793 I, 
uitgevoerd in Bicolor Orbitgrau, met bredere achterbanden en 
 noodloopeigenschappen, gepolijst, voor 8 J x 19 inch met bandenmaat 
225/40 R 19, achter 8,5 J x 19 inch met bandenmaat 255/35 R 19.

□ Lichtmetalen M wielen in 
Dubbelspaak styling 791 M, 
 uitgevoerd in Jet Black uni, 
met bredere achterbanden en 
noodloopeigenschappen, voor 
8 J x 19 inch met bandenmaat 
225/40 R 19, achter 8,5 J x 19 
inch met bandenmaat 255/35 
R 19.1

□ Lichtmetalen M wielen in Dubbelspaak styling 792 M, uitgevoerd 
in Bicolor Cerium Grey, met bredere achterbanden en noodloopeigen-
schappen, gepolijst, voor 8 J x 19 inch met bandenmaat 225/40 R 19, 
achter 8,5 J x 19 inch met bandenmaat 255/35 R 19.3

□ Lichtmetalen BMW wielen in 
Y-spaak styling 783, uitgevoerd 
in Bicolor Jet Black, met brede-
re achterbanden en noodloop-
eigenschappen, gepolijst, voor 
8 J x 19 inch met bandenmaat 
225/40 R 19, achter 8,5 J x 19 
inch met bandenmaat 255/35 
R 19.
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○ Origineel BMW Accessoire

ORIGINELE BMW ACCESSOIRES.

Ook de ontwikkeling van op maat gemaakte 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.

□ Optionele uitrusting■ Standaarduitrusting

○ Het M Performance element 
voor de dorpel in carbon laat 
de auto langer lijken en zorgt 
voor een nog dynamischere 
uitstraling.

○ Een bescherming op maat 
tegen vocht en vuil in de voe-
tenruimtes voorin. De uitvoe-
ring in zwart met een accent 
in roestvrijstaal past perfect 
in het interieur.

○ Sterke argumenten: dankzij de met Alcantara beklede handgrepen ligt 
het M Performance stuurwiel bijzonder aangenaam en vast in de hand – 
voor een directer stuurgevoel. De opvallende vorm en de rood lederen  
12 uur markering versterken de autosportuitstraling van het stuur.

○ Met de afsluitbare, aan de zijkant uittrekbare BMW ski- en snow-
boardhouder kunnen tot vijf paar ski’s of vier snowboards veilig worden 
bevestigd. Hij kan met alle dakdragers van BMW worden gecombineerd 
en heeft ook plaats voor skistokken.

○ Draadloos opladen, altijd en overal: met het draadloze BMW oplaad-
station Universal 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.

○ Een duidelijk statement maken: de M Performance frontsplitter uit 
carbon verhoogt het sportieve karakter van de auto op bijzonder  
exclusieve wijze. Individuele autosport-uitstraling die de meest veelei-
senden tevreden stelt.

○ Hoogwaardige 18 inch licht-
metalen M Performance wielen 
in Dubbelspaak styling 796 M, 
uitgevoerd in Jet Black mat. 
Complete set RDC zomerwie-
len met runflat banden.

○ Hoogwaardige gesmede 
20 inch M Performance wielen 
in Y-spaak styling 795 M, 
 uitgevoerd in Jet Black mat. 
Complete set RDC zomerwie-
len met runflat banden.



TECHNISCHE GEGEVENS.

BMW 4 Serie Coupé 420i 430i
M440i  
xDrive

met Mild Hybrid 
technologie

420d
420d xDrive
met Mild Hybrid 

technologie

430d 
xDrive 

met Mild Hybrid 
technologie

M440d 
xDrive 

met Mild Hybrid 
technologie

Gewicht

Ledig gewicht (xDrive)1 kg 1.600 1.620 (1.815) 1.680 (1.745) (1.855) (1.905)

Toelaatbaar totaalgewicht (xDrive) kg 2.015 2.030 (2.245) 2.095 (2.165) (2.285) (2.340)

Laadvermogen (xDrive) kg 490 485 (505) 490 (495) (505) (510)

Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd 
(xDrive)2 kg 750 750 (750) 750 (750) (750) (750)

Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij  
een maximale hellingshoek van 12% (xDrive)2 kg 1.600 1.600 (1.800) 1.600 (1.800) (1.800) (1.800)

Inhoud bagageruimte l 440 440 440 440 440 440

BMW TwinPower Turbo motor3

Cilinders/kleppen per cilinder – 4/4 4/4 6/4 4/4 6/4 6/4

Cilinderinhoud cm3 1.998 1.998 2.998 1.995 2.993 2.993

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

135 (184)/ 
5.000–6.500

190 (258)/ 
5.000–6.500

275 (374)/ 
5.500–6.500

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)

Max. koppel/toerental Nm/ 
1/min

300/ 
1.350–4.000

400/ 
1.550–4.400

500/ 
1.900–5.000 400/1.750–2.500 650/ 

1.500–2.500
700/ 

1.750–2.250

Krachtoverbrenging

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

achterwielen 
(voor- en 

achterwielen)

(voor- en 
achterwielen)

(voor- en 
achterwielen)

Standaardtransmissie (xDrive) – 8-traps 
Steptronic

8-traps 
Steptronic

(8-traps 
Steptronic Sport)

8-traps 
Steptronic  
(8-traps 

Steptronic)

(8-traps 
Steptronic)

(8-traps 
Steptronic Sport)

Rijprestaties3

Topsnelheid (xDrive) km/h 240 2505 (250)5 240 
(238) (250)5 (250)5

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

Verbruik en emissie3, 4 

Brandstofverbruik gemiddeld (xDrive) l/100 km 6,3–6,6 6,6–7,1 (7,5–7,8) 4,5–4,8  
(4,8–5,1) (5,2–5,5) (5,7–6,0)

Emissienorm (typegoedkeuring) - EU6d EU6d EU6d EU6d EU6d EU6d

CO2 emissie gemiddeld (xDrive) g/km 143–151 150–161 (170–177) 118–126  
(126–134) (137–145) (150–157)

Tankinhoud, ca. l 59 59 59 59 59 59

Wielen en banden

Bandenmaat (xDrive) 225/50 R 17 Y 225/50 R 17 Y (225/45 R 18 Y,  
255/40 R 18 Y)

225/50 R 17 Y 
(225/50 R 17 Y) (225/50 R 17 Y) (225/45 R 18 Y, 

255/40 R 18 Y)

Wielmaat (xDrive) 7,5 J x 17 7,5 J x 17 (7,5 J x 18,  
8,5 J x 18)

7,5 J x 17 
(7,5 J x 17) (7,5 J x 17) (7,5 J x 18,  

8,5 J x 18)
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Alle afmetingen in de technische tekeningen in millimeter.
De afmetingen voor de M440i xDrive en M440d xDrive kunnen 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 brandstofverbruik gelden bij gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 98. Gegevens 
over het brandstofverbruik hebben betrekking op gebruik met referentiebrandstof volgens VO (EU) 2007/715. De benzinemotoren zijn geschikt voor een 
brandstofkwaliteit van RON 91 en hoger, met een maximaal ethanolaandeel van 10% (E10). Het gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 95 wordt aangeraden.

4 De hier vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2 emissie zijn vastgesteld op basis van de voorgeschreven meetprocedure VO (EU) 2007/715 in de versie die 
geldt voor typegoedkeuring van de auto. De waarden gelden voor modellen in standaarduitvoering. 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/G22. 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.

https://configure.bmw.nl/nl_NL/configure/G22


Het model op de cover: 
 
BMW M440i xDrive Coupé 
BMW M TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn benzinemotor, 275 kW (374 pk), 19 inch lichtmetalen M  
wielen in Dubbelspaak styling 797 M Bicolor Jet Black mat, carrosseriekleur Arctic Race Blue metallic,  
BMW Laserlight, dashboard met bekleding in Sensatec, sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier, 
bekleding in leder Vernasca Cognac met sierstiksel, BMW Individual interieurlijsten Aluminiumgewebe 
hoogglans.

In de teksten worden de Nederlandse uitvoeringen beschreven. De afgebeelde uitvoeringen bevatten 
voor een deel opties die niet tot de standaarduitrusting behoren. In andere lidstaten van de Europese 
Unie zijn, op grond van onder meer wettelijke bepalingen, afwijkingen mogelijk van de hier beschreven 
uitvoeringen en uitrustingen, in standaard- en/of optionele specificaties. Sommige uitvoeringen kunnen 
achteraf niet in dezelfde mate als andere uitvoeringen worden aangepast of worden voorzien van acces-
soires. Raadpleeg altijd uw BMW dealer of BMW Erkend Service Partner over de aangeboden uitvoe-
ringsconfguraties 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, standaard-
uitrusting en optionele uitrusting vindt u op www.bmw.nl, in de officiële prijslijst en bij uw BMW dealer. 

Iedere BMW laat zich na zijn autoleven probleemloos en economisch hergebruiken. Meer informatie 
hierover vindt u op onze internetsite www.bmw.nl. 
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BEKIJK HET EXTERIEUR EN INTERIEUR VAN DE BMW 4 SERIE COUPÉ  
IN 360 GRADEN PERSPECTIEF OP WWW.BMW.NL/4COUPE. PAS DIRECT  
KLEUREN, WIELEN, BEKLEDINGEN EN INTERIEURLIJSTEN AAN EN STEL  
UW BMW VOLLEDIG NAAR WENS SAMEN.

www.bmw.nl/4coupe



