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MEER OVER DE NIEUWE  
BMW 8 SERIE CABRIO
Voor meer informatie over de nieuwe BMW 8 Serie 
Cabrio 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 nieuwe BMW 8 
Serie Cabrio in al zijn facetten.
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Let’s talk about courage, 
and why we need it more than ever. 

Courage is independent and disruptive.  
Courage questions, shatters and awakens. 

 
We need bold, courageous voices.  

All of us.  
We need fresh thinkers with optimism. 

 
We believe in the frontrunners.  

The intellectual elite, the avantgarde.  
Those who fight stagnation and backwardness.  

Well, courage only knows forward.  
Driving the pioneers of our culture to 

inspire tomorrow. 
 

To create a sublime kind of new.  
Reaching a superior level of excellence.  

This is where a new kind of luxury is born, in brave 
ideas, in the confidence to speak out loud.  

Even if nobody asks for it.



EMOTIES KUNT U 

NIET OEFENEN, NIET 

AFDWINGEN. EMOTIES 

WORDEN OPGEWEKT – 

DOOR EEN SPEL VAN LICHT 

EN SCHADUW, VAN LIJNEN 

EN VLAKKEN.



WIE VRIJHEID ZOEKT, LAAT 

HET OUDE ACHTER ZICH. 

WIE WAAGT, OVERSCHRIJDT 

GRENZEN ZONDER ACHTEROM 

TE KIJKEN. WANT DE DRIVE 

OM VOORUIT TE KOMEN IS 

EEN INSTELLING.



ONGEBONDEN,  

ONBEZWAARD,  

ONAFHANKELIJK – MET 

DE JUISTE INSTELLING 

ZIJN ZELFS HOGE  

VERWACHTINGEN 

SLECHTS  

VERTREKPUNTEN. 





HET IS DE AANDACHT VOOR  

HET DETAIL DIE HET GEHEEL  

VERVOLMAAKT. DE LIEFDE VOOR 

HET BIJZONDERE: DAT IS DE  

BELICHAMING VAN PERFECTIE.





DE MATE VAN OPENHEID WORDT 

NIET BEPAALD DOOR MENINGEN. 

MAAR DOOR HET VERMOGEN  

OM U TE LATEN INSPIREREN. 

DOOR HET DESIGN. DOOR DE  

MATERIALEN. DOOR HET MOMENT.



GECULTIVEERDE KRACHT. 

ELEGANTE PRECISIE. 

EEN ONGEKEND INTENS 

VERLANGEN NAAR 

REIZEN EN ONTDEKKEN.



"LUXE MOET  
EMOTIES OPWEKKEN."
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Eigentijdse perfectie zoeken en 
vinden: Adrian van Hooydonk, hoofd 
Design van BMW Group, over de 
nieuwe uitdager in het segment van 
de meest exclusieve automodellen.

De modellen onder de naam 
Bayerische Motoren Werke vormen 
een nieuwe dimensie binnen het 
BMW modelprogramma. Wat 
verstaat u onder eigentijdse luxe?
We willen onze klanten niet 
voorschrijven hoe ze luxe voor 
zichzelf definiëren, maar willen hen 
een aantrekkelijk, divers aanbod 
aanreiken. Luxe wordt over de hele 
wereld zeer verschillend ervaren. 
Maar een centraal aspect dat overal 
zichtbaar is, is het toenemende 
belang van de persoonlijke, vrije  
tijd. Die ontwikkelt zich in de 
geglobaliseerde wereld tot het 
meest waardevolle goed.

Hoe komt het streven naar perfectie 
en verfijning in mobiliteit tot uiting?
In de mobiliteit van vandaag 
brengen we steeds meer tijd door  
in verschillende vervoermiddelen. 
Auto’s zijn daarbij zoiets als een 
persoonlijke ruimte op wielen. Je 
wilt je er absoluut goed in voelen. 
Het stuur dat je vasthoudt en de 

materialen die je omgeven moeten 
perfect aanvoelen – en het oog  
mag niet door onzuivere lijnen of 
afzonderlijke componenten worden 
gestoord. Vooral het interieur van 
een auto wordt als leefruimte 
beschouwd. Het is belangrijk om 
door maximale zintuiglijke kwaliteit 
te zijn omringd.

Wat is de grootste uitdaging bij het 
exterieurdesign?
Luxe moet een vanzelfsprekendheid 
uitstralen. In het Engels bestaat daar 
het mooie begrip 'sophistication' 
voor. Voor designers – ons team 
bestaat uit meer dan 700 mede- 
werkers in vier vestigingen wereldwijd, 
die elkaar voortdurend met ideeën 
beconcurreren – betekent dit dat  
elk detail, hoe klein ook, belangrijk 
is. Het design moet krachtige 
emoties opwekken en tegelijkertijd 
de hoogste kwaliteit en een lange 
levensduur uitstralen. Om elk 
ogenblik intensief met zinvolle  
en mooie dingen te kunnen 
doorbrengen. Daarom bouwen  
we een luxe-ecosysteem op, een 
modelfamilie. In verschillende 
vormen – eigentijdse sedans, 
elegante en zeer sportieve coupés, 
maar ook modellen met een 
uitgesproken luxueus ruimteaanbod.

Bij het design van de nieuwste 
BMW modellen valt een 
gemeenschappelijk kenmerk op: 
minder lijnen. Wilt u luxe sterker tot 
uiting brengen door luxe juist 
minder opvallend in het design te 
verwerken?
Het maakt het design helderder, 
moderner en aangrijpender. Een 
expressief spel van vlakken staat 
voorop, de dynamiek wordt sterker 
dan ooit door de carrosserie 
benadrukt. De weinige, maar zeer 
precieze carrosserielijnen 
onderstrepen de grafische 
vormgeving van de vlakken. Zonder 
de voor BMW typerende sportiviteit 
te verliezen, ogen de carrosserieën 
door hun royale vlakken krachtiger, 
hoogwaardiger en zintuiglijker. Dat 
kan alleen omdat we het karakter 
van elk BMW model individueel 
uitwerken. Bij een BMW moet altijd 
op het eerste gezicht duidelijk zijn 
wat u met hem kunt beleven. Vooral 
bij onze grote en bijzonder luxueuze 
modellen hechten we veel waarde 
aan een prominente verschijning en 
een zo aangenaam mogelijke 
ambiance in het interieur. Het draait 
om vrijheid – en het gevoel om zich 
in een BMW thuis te voelen.

DE VISIE
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HET SILHOUET VAN DE NIEUWE BMW 8 SERIE CABRIO MAAKT 
ZOWEL MET GESLOTEN ALS GEOPENDE KAP INDRUK DOOR ZIJN 
GESTREKTE VORM. DOOR DE COMPACT GESNEDEN SOFTTOP 
ONTSTAAT EEN MARKANT EN KLASSIEK-ELEGANT ZIJAANZICHT.

Dynamische elegantie, naar boven open: het 
exterieurdesign van de nieuwe BMW 8 Serie Cabrio 
combineert sportiviteit, exclusieve luxe en een unieke 
eigen stijl tot een charmant verschijningsbeeld. 
Geïnspireerd op de BMW 8 Serie Coupé combineert 
hij het autosport-DNA met een geheel eigen, volmaakt 
gevormd karakter. Van de fascinerende welving van  
de koplampen via het vloeiende silhouet tot de lage  
en brede achterlichten die de breedte benadrukken: 
alles aan de nieuwe BMW 8 Serie Cabrio doet 
verlangen naar het fascinerende gevoel van vrijheid, 
dat elke rit tot een unieke ervaring maakt.

De met een gereduceerd aantal lijnen gerealiseerde, precieze 
lijnvoering en een expressief spel van vlakken achter de voor-
wielen kenmerken het zijaanzicht. In plaats van de voor BMW 
kenmerkende karakterlijn bepalen twee treffend getekende  
designlijnen het beeld: vertrekkend vanuit de nauwkeurig  
vormgegeven Air Breathers volgen ze de stroming van de  
rijwind langs de carrosserie en vormen zo een hommage aan 
kracht en snelheid.

HET EXTERIEUR- 
DESIGN.

ONTDEKKINGSREIS VOOR DE OGEN:  
EEN VORMTAAL DIE BOEKDELEN SPREEKT.  
DE DESIGNLIJNEN.

De achterzijde van de auto maakt een opvallend brede en krachtige 
indruk, wat vooral bij geopende kap op indrukwekkende wijze tot 
uiting komt. Het in de bagageklep geïntegreerde derde remlicht  
reduceert de hoogte van de BMW 8 Serie Cabrio optisch nog meer 
en rondt de achterzijde harmonieus naar boven af.

De zwarte stoffen cabriokap sluit dankzij de nieuwe spanbeu-
geltechnologie perfect aan op de dynamische belijning van de 
auto. Met een druk op de knop wordt de kap in circa vijftien  
seconden elektrisch geopend en gesloten, ook onder het  
rijden met een snelheid van maximaal 50 km/h. Een van de 
hoogtepunten van de uiterst hoogwaardig afgewerkte kap 
vormt de uitmuntende geluidsisolatie.

EEN SPORTIEVE UITSTRALING VANUIT ELK  
GEZICHTSPUNT: DE BREDE ACHTERZIJDE.

VRIJHEID MET EEN DRUK OP DE KNOP:  
DE INNOVATIEVE STOFFEN CABRIOKAP.
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EDITORIAL

OOK MET GESLOTEN KAP FASCINEERT DE NIEUWE  
BMW 8 SERIE CABRIO MET ZIJN VLOEIENDE, GESTREKTE  
SILHOUET.

Open voor nieuwe dingen: waarom de  
kap zo veel over het karakter van de  
nieuwe BMW 8 Serie Cabrio verraadt.

Er is eigenlijk geen twijfel over: het hart van een auto is zijn 
motor. En toch biedt een blik op het uiterlijk niet alleen inzicht in 
de vormgeving en de uitstraling van een auto. Dat geldt in het 
bijzonder voor een model als de nieuwe BMW 8 Serie Cabrio. 
Want het belangrijkste kenmerk – de cabriokap – draagt het luxe 
en innovatieve karakter van het gehele model in zich. 
 
 
 

DESIGN THINKING.

Alleen al het openen van de kap lijkt wel een voorstelling: 
volkomen geruisloos en met nauwkeurige bewegingen wordt  
de stoffen kap opgevouwen en verborgen onder de afdekklep 
van de kap in lederdesign met stiknaden. De beweging lijkt op 
een zorgvuldig ingestudeerde choreografie – en voltrekt zich 
(ook onder het rijden, tot een snelheid van 50 km/h) in exact  
15 seconden. Dankzij de meervoudig gevoerde, uniek 
aanvoelende stof is de kap duidelijk lichter dan vroegere 
constructies, waardoor deze ruimtebesparend in de variabele 
cassette in de bagageruimte gevouwen kan worden. 
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VOLKOMEN GERUISLOOS EN  
MET NAUWKEURIGE BEWEGINGEN 

WORDT DE STOFFEN KAP  
OPGEVOUWEN EN AAN HET  

ZICHT ONTTROKKEN.

De constructie volgt een duidelijke vooronderstelling: de kap 
onderstreept het sportieve silhouet en de krachtig-elegante 
lijnvoering van de BMW 8 Serie Cabrio. Bij een model met 
uitmuntende performance-eigenschappen is dat niet alleen een 
kwestie van vormgeving en materiaal- en technische innovatie. 
Het gaat om prestaties, zowel in gesloten als in open toestand: 
het onmiddellijke, uiterst dynamische rijplezier. 
 

Het resultaat is onder meer een interieurakoestiek die 
vergelijkbaar is met die van een coupé. Het vloeiend door  
de wind omstroomde silhouet zorgt voor een buitengewoon 
aangename rijervaring – ook bij hogere snelheden. Een 
aangename, luxueuze ambiance in gesloten toestand: de 
meerlagige constructie absorbeert geluidsgolven beter dan  
veel vaste dakconstructies. Met als prettig gevolg een extreem 
laag geluidsniveau voor alle inzittenden.  
 

Buitengewoon design, compromisloze techniek, luxueuze 
uitstraling: aanvullende comfortvoorzieningen verhogen het 
genot van open rijden in de nieuwe BMW 8 Serie Cabrio 
nog meer, bij alle temperaturen. Dankzij de Air Collar 
nekverwarmer1 bijvoorbeeld stroomt er desgewenst warme 
lucht uit de hoofdsteunen van de voorstoelen, waardoor de 
nek van de voorinzittenden op koelere dagen wordt 
verwarmd. Nog aangenamer wordt de rijbeleving met het 
warmtecomfortpakket1, door verwarmde armsteunen in de 
portieren en op de middenconsole, alsmede een verwarmd 
stuur. Het pure genot van open rijden, onafhankelijk van 
weer en snelheid – in de nieuwe BMW 8 Serie Cabrio. 

Het perfecte samenspel van deze afzonderlijke elementen 
laat een nieuwe, bijzonder luxueuze vorm van open rijden 
ontstaan: de nieuwe BMW 8 Serie Cabrio zorgt niet alleen 
voor een ongefilterd genot van openheid en vrijheid, maar 
voor een genot van de indrukken van alle zintuigen.

1 Uitrusting als optie leverbaar.



EDITORIAL

Wolkenkrabbers, hideaways, cabrio’s: er valt gewoon 
meer te ontdekken als we ons openstellen. Een 
eerbetoon aan de luxe om op het juiste moment het 
dak te kunnen openen. 
 

OPEN UP NOW!

DE VRIJHEID OM VAN RUIM ZICHT TE GENIETEN WAKKERT HET  
VERLANGEN NAAR OPENHEID AAN – DIT STREVEN IS ZELFS TERUG 
TE VINDEN IN DE HUIZEN DIE WE BOUWEN.

Het zijn spannende tijden. Nooit eerder was het zo 
gemakkelijk om het onbereikbare te bereiken, we 
kunnen naar de meest afgelegen oorden reizen en in 
het alledaagse hier en nu onvergetelijke momenten 
beleven. De jacht op deze momenten is wat ons drijft 
in het leven. Het overbodige weglaten, de vrijheid 
nemen om nog meer uit een situatie te halen. Het 
eigen gezichtspunt in panoramamodus zetten. Met 
een druk op een knop de uitgestrektheid voelen 
wanneer de lucht boven de nieuwe BMW 8 Serie 
Cabrio opentrekt – dat is veel meer dan alleen het 
samenspel van perfect onderling afgestemde 
techniek. Het is een expressie van grenzen kunnen 
verleggen. Als we er echt naar streven. 
 

De nieuwe fascinatie voor deze grenzeloze vrijheid 
komt op veel gebieden tot uiting. In de haute couture, 
in de haute cuisine, in de architectuur. Moderne 
toparchitecten zoals Jean Nouvel of de Japanse 
Pritzker Prize-winnaar Shigeru Ban – bekend om de 
imposante, luchtige constructies – creëren nu 
spectaculaire gebouwen die één ding gemeen 
hebben: extreem transparante, opengaande daken. 
Of ze laten ze meteen helemaal weg. De hemel als 
dak. Deze nieuwe openheid is geen toeval.  
 

Spectaculair ontworpen rooftops zijn het symbool 
van de herinterpretatie van de stedelijke ruimte. 
Lange tijd waren het plekken die door de architectuur 
gewoonweg vergeten werden – zelfs in enkele van de 
meest spectaculaire gebouwen van de 20ste eeuw, 

zoals het Guggenheim Museum in New York, werden 
de grote dakterrassen verwaarloosd. Tegenwoordig 
is het bon ton dat gebouwen open zijn. Bewijzen zijn 
er in elke metropool, van de vele rooftop-bars in East 
London tot het spectaculaire dakterras van het 
Mandarin Oriental in Barcelona. En enkele van de 
meest intrigerende resorts en hideaways van deze 
tijd laten bij hun suites het dak volledig weg en zetten 
de perfecte bedden gewoon op de grond – zoals 
midden in de woestijn van Utah, omringd door in de 
zonsondergang paarsrood oplichtende canyons. Of 
de ‘Sky Suites’ van het AKA Central Park Hotel, 
downtown Manhattan, hoog boven Bergdorf 
Goodman en MoMa. In alle comfort in de open lucht 
slapen – midden in een metropool of midden in de 
wildernis. 
 
 

De gemene deler is het uitgangspunt dat vrijheid en 
luxe pas echt kunnen worden gevoeld en ervaren 
wanneer de wereld voor u openstaat. Dat is de reden 
waarom cabrio’s zo goed bij deze tijd passen. 
Wanneer u in een BMW 8 Serie Cabrio rijdt, voelt  
u zich dichter bij de elementen: bij de lucht, bij de 
zon. Ondertussen met volle teugen genietend van 
sportieve rijprestaties en luxe. In de nieuwe BMW 8 
Serie betekent dit bijvoorbeeld: ambianceverlichting 
en extreem hoogwaardige glasapplicaties in het 
interieur. Exclusiviteit vindt hier haar absolute 
equivalent. Maar de luxe van openheid verandert in 
de nieuwe BMW 8 Serie Cabrio bovendien van een 
stille beleving in een intense ervaring. Het is de 
verdubbeling van een trend. Aangevuld met de  
factor snelheid. 
 

De ruimte boven ons verkennen is geen vlucht. Het is 
een avontuur. Een blik omhoog zet alles weer in 
perspectief en maakt duidelijk dat het er uiteindelijk 
op aankomt dat we onze tijd doorbrengen zoals we 
willen – en niet zoals we moeten. Het feit dat u 
rijdend op elk moment nog meer uit dit avontuur  
kunt halen, opent volledig nieuwe dimensies. Leve  
de vrijheid.

HET VERKENNEN VAN DE RUIMTE 
BOVEN ONS IS GEEN VLUCHT. 

HET IS EEN AVONTUUR.
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Vrijheid tot aan de horizon: het interieur weerspiegelt 
het sportieve, maar tegelijkertijd elegante karakter van 
de nieuwe BMW 8 Serie Cabrio. De consequente 
centraalstelling van de bestuurder maakt indruk, 
net als doordachte details zoals de in afzonderlijke 
delen neerklapbare achterbankleuning voor een nog 
flexibeler gebruik van de bagageruimte. Tegelijkertijd 
creëren opmerkelijke designdetails, zoals de 
harmonieuze interieurverlichting of de fonkelende 
glasapplicatie1 op bepaalde bedieningselementen, 
een ambiance die elegantie en extravagantie uitstraalt. 
Zo ontvouwt zich in de nieuwe BMW 8 Serie Cabrio 
een unieke wereld van dynamische luxe die u bij het 
rijden elke keer opnieuw fascineert.

SPORTIVITEIT,  
UITGEDRUKT IN  
ELEGANTIE.

In de cockpit van de nieuwe BMW 8 Serie Cabrio is alles op de 
bestuurder afgestemd. Elk bedieningselement is ergonomisch 
geplaatst, precies daar waar het het best bereikbaar is en waar  
de bestuurder het verwacht. Zo heeft de bestuurder steeds alles 
onder controle en kan hij zijn aandacht voor honderd procent op 
de essentie richten: absoluut rijplezier.

DE HOOFDROL IN DEZE VOORSTELLING:  
DE BESTUURDER.

SPORTIVITEIT AANGEVULD MET 
LUXE – HET INTERIEUR BIEDT EEN 

FASCINEREND INZICHT IN HET  
KARAKTER VAN DE NIEUWE  

BMW 8 SERIE CABRIO.

De Air Collar nekverwarmer1 die geïntegreerd is in de in hoogte 
verstelbare hoofdsteunen van de voorstoelen zorgt middels een in 
drie standen instelbare warme luchtstroom zelfs op koude dagen 
voor een aangenaam interieur tijdens het rijden met open kap.
1 Uitrusting als optie leverbaar.

1 Uitrusting als optie leverbaar.

1 Uitrusting als optie leverbaar.

COMFORT IS HET BEGIN VAN GENOT:  
DE AIR COLLAR NEKVERWARMER.

MIDDELS EEN HOOGWAARDIGE LUS VAN ECHT LEDER AAN DE ACH-
TERKANT VAN DE BESTUURDERS- EN DE VOORPASSAGIERSSTOEL 
KUNNEN DEZE SNEL EN COMFORTABEL NAAR VOREN WORDEN GE-
KLAPT.

Het leder van de BMW Individual uitgebreide lederuitrusting 
Merino1 is uiterst zorgvuldig geselecteerd, zodat alleen  
materiaal van onberispelijke kwaliteit wordt gebruikt. Het  
is volledig geverfd zonder kunstmatige bedrukking of 
oppervlaktebehandeling en maakt meteen voel- en zichtbaar  
dat voor dit interieur alleen het allerbeste goed genoeg is.

OOK LUXE IS NOG UIT TE BREIDEN:  
LEDER MERINO MET UITGEBREIDE OMVANG.

INTERIEURDESIGN
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DYNAMIEK

De met nadruk op de achterwielen afgestemde, intelligente BMW xDrive vierwielaan-
drijving zorgt voor permanente tractie in alle rijsituaties – door het aandrijfkoppel volledig 
variabel over de assen te verdelen voordat een wiel slipt. Ondanks de veel tractie biedende 
vierwielaandrijving hoeft de bestuurder van de nieuwe BMW 8 Serie Cabrio niets van de 
wendbaarheid en precisie van achterwielaandrijving te missen: in snel genomen bochten 
wordt het aandrijfkoppel op de voorwielen duidelijk gereduceerd, waardoor optimale feed-
back aan de besturing wordt doorgegeven. Bij het uitaccelereren van de bocht verhoogt 
BMW xDrive geleidelijk de kracht op de voorwielen, zodat de tractie steeds optimaal is. 
Zo zorgt deze krachtontplooiing er bij de overgang naar een recht stuk voor dat de nieuwe 
BMW 8 Serie Cabrio regelrecht wordt gekatapulteerd.

THUIS OP HET RACECIRCUIT: DE  
NIEUWE BMW 8 SERIE CABRIO  
PROFITEERT VAN ONZE ERVARING  
IN DE AUTOSPORT.

1 Standaard voor de BMW M850i xDrive, als optie leverbaar voor de BMW 840d xDrive.

BRON VAN PERFORMANCE:  
DE BMW M TWIN POWER TURBO V8-BENZINEMOTOR.

Sportief de bocht insturen – en al even sportief er weer uit accelereren: het M sportdifferen-
tieel1 in de nieuwe BMW M850i xDrive Cabrio zorgt in combinatie met BMW xDrive voor 
maximale tractie, zelfs met een dynamische rijstijl en op uitdagende trajecten. Het resultaat: 
een uitmuntende rijstabiliteit, zelfs in snelle bochten en op elk wegdek.

MAXIMALE TRACTIE IN BOCHTEN, OP RECHTE STUKKEN EN ALLES 
DAARTUSSEN: HET M SPORTDIFFERENTIEEL.

DYNAMIEK
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ONVERSTOORBAAR DOOR ELKE BOCHT – ONGEACHT DE  
SNELHEID: ADAPTIEF M ONDERSTEL PROFESSIONAL.
Uiterst wendbaar, maar ook bijzonder comfortabel: het adaptieve M onderstel 
Professional1, 2 verenigt M typerende dynamiek met rijcomfort en stabiliteit. De 
elektromechanische rolstabilisatie beperkt de overhelneiging in bochten en maakt  
zo zeer hoge bochtsnelheden mogelijk. Afhankelijk van de situatie wordt voor een  
stabiel of juist wendbaar rijgedrag gekozen. Zo kunt u zelfs bij vlot genomen bochten  
of snelle veranderingen van richting genieten van volledige controle en een snel op  
uw commando‘s reagerende auto.
1 Uitrusting als optie leverbaar.
2 Uitsluitend voor de BMW M850i xDrive.

1 Standaard voor de BMW M850i xDrive, als optie leverbaar voor de BMW 840d xDrive.
2 Voor BMW 840d xDrive uitsluitend leverbaar als onderdeel van de uitrusting M Technic Sportpakket.

4.395 cm3

3,7 s
van 0 tot 100 km/h

cilinderinhoud

390 kW
(530 pk) vermogen

750 Nm
koppel

Ambitieus. Onafhankelijk. Uitgesproken sportief. Al tijdens de eerste 
meters in de nieuwe BMW 8 Serie Cabrio voelt u de autosportgenen 
die deze auto zo uniek maken: het adaptieve sportonderstel biedt de 
keuze tussen een dynamische of een comfortabele afstemming van 
het onderstel en staat garant voor maximale controle over de auto in 
elke rijsituatie. In combinatie met de specifiek afgestelde BMW xDrive 
vierwielaandrijving en het geregelde M sportdifferentieel1 worden zo 
zelfs bij het uitaccelereren van bochten maximale tractie en een optimale 
wendbaarheid gerealiseerd. Daarbij zorgt de Integral Active Steering voor 
extra stabiliteit zonder compromissen aan de dynamiek en garandeert het 
systeem bij elke snelheid een perfect instuurgedrag en spoorstabiliteit bij 
hoge snelheden – goed om te weten, want de hoge carrosseriestijfheid 
en de versterkte onderstelcomponenten zorgen voor een opwindend 
snelle omzetting van elk stuurcommando. En als er toch eens geremd 
moet worden, dan leveren de 19-inch M sportremmen1, 2 nauwkeurig 
doseerbare remprestaties, die in combinatie met de sportbanden  
(achter breder) voor een betrouwbare vertraging zorgen. Zo voelt vrijheid!

AUTOSPORTGENEN  
ONTMOETEN HANG NAAR VRIJHEID.



DYNAMIEK

1 Uitrusting als optie leverbaar.

Performance die u ziet, voelt – en hoort: het sportuitlaatsysteem verwent de oren met  
een krachtige en volle motorsound uit twee dubbele uitlaateindpijpen die harmonieus in de  
achterbumper zijn geïntegreerd. Een echte autosportsfeer dus – ook hoorbaar voor iedereen  
die bijvoorbeeld de nieuwe BMW M850i xDrive Cabrio voorbij ziet rijden. Dankzij de kleppen- 
techniek kan de pure, sonore V8-klank bovendien met een druk op de knop worden aange-
past aan de wensen van de bestuurder.

OOK QUA SOUND EEN UITMUNTENDE PERFORMANCE:  
HET SPORTUITLAATSYSTEEM. SPORTIVITEIT  

DIE U ZIET,  
HOORT – EN TIJDENS 

ELKE RIT VOELT.

Carbon tot in de kleinste details: het exclusieve M Carbon exterieurpakket1 voegt aan de 
standaard al ingebouwde Carbon Core componenten van de BMW 8 Serie Cabrio talrijke 
designelementen van carbon toe – voor een nog puurdere sportauto-uitstraling, die niet 
onopgemerkt blijft. Met in carbon uitgevoerde spiegelkappen, luchtinlaatelementen en 
luchtgeleidingselementen in de voorbumper en sierelement rond de uitlaateindpijpen, 
alsmede een aangescherpte achterdiffusor (geen carbon) versterkt het M Carbon  
exterieurpakket niet alleen visueel, maar ook substantieel het autosportkarakter van  
de BMW 8 Serie Cabrio.

ADRENALINE – ZICHTBAAR GEMAAKT:  
HET M CARBON EXTERIEURPAKKET.
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De doordacht vormgegeven Air Breathers in de voorschermen verbeteren niet alleen  
de aerodynamica van de auto, maar vormen als designelement ook het vertrekpunt voor 
markante designlijnen. De interactie daarvan zorgt voor een krachtig spel van vlakken,  
dat de luchtstroom langs de BMW als het ware zichtbaar maakt.

De buitengewone vormgeving van de buitenspiegels springt direct in het oog: de in de 
zijruitomlijsting geïntegreerde buitenspiegel optimaliseert niet alleen de aerodynamica van 
de BMW 8 Serie, maar maakt bovendien ook indruk met zijn verfijnde en gestroomlijnde 
bouw. Een eendelige, doorlopende sierlijst tot aan de buitenkant van de spiegelkap vormt 
een elegant-dynamisch highlight.

EEN HIGHLIGHT, ZOWEL FUNCTIONEEL ALS VISUEEL:  
DE AIR BREATHER.

ELEGANTE BUITENSPIEGELS.

EEN SPEL VAN  
LIJNEN EN VLAKKEN, 
GEÏNSPIREERD DOOR 

LICHT EN WIND.



INNOVATIE,  
OMGEZET IN  

EMOTIE.

3

Ideeën werden geboren,  
de uitvoering ervan tot het einde 
doorgedacht en knowhow tot het 

uiterste gedreven. De meest innovatieve 
technologieën werden ontwikkeld,  
comfort en efficiëntie verhoogd en  

het prestatieniveau opgevoerd. Maar dat 
alles werd niet gedaan om kennis, kunnen 
en pioniersgeest te etaleren – maar om dat 
ene bijzondere gevoel nog voelbaarder te 
maken: rijplezier. Innovatie wordt emotie – 

de nieuwe BMW 8 Serie Cabrio.

DE VISIE



ONTSPANNEN GENIETEN  
VAN RIJPLEZIER.

BESTUURDERSASSISTENTIESYSTEMEN

De uitrusting Driving Assistant Professional1 biedt optimaal 
comfort en maximale veiligheid in kritieke of eentonige 
verkeerssituaties: met Steering & Lane Control Assistant  
inclusief assistentie in krappe rijbanen, Local Hazard Preview, 
Lane Keeping Assistant met actieve bescherming tegen 
zijdelingse aanrijdingen en andere veiligheidsfuncties.

Voor elk model van de Bayerische Motoren Werke zijn 
de intelligente assistenten van BMW Personal CoPilot 
beschikbaar. Die assisteren u in alle rijsituaties en 
verhogen de veiligheid en het comfort. Zo garanderen 
ze dat u ontspannen vooruit kunt kijken en u zich 
volledig kunt concentreren op waar het in een BMW 
om draait: puur rijplezier. Vandaag, morgen en ook 
in de toekomst: de bestuurdersassistentiesystemen 
in een auto van de Bayerische Motoren Werke laten 
zien wat technisch haalbaar is – en zorgen er zo als 
betrouwbare begeleiders voor dat u elke uitdaging 
moeiteloos aankunt.

Het uitrustingspakket Parking Assistant Plus1 maakt het eenvoudi-
ger om de BMW te parkeren en te manoeuvreren. Het omvat onder 
meer het systeem Surround View inclusief Top View, Panorama 
View en Remote 3D View2, alsmede een zijdelingse parkeerhulp,  
de Parking Assistant met geleiding in lengte- en dwarsrichting en 
de achteruitrijassistent.
1 Uitrusting als optie leverbaar.
2 Voorwaarde voor gebruik van Remote 3D View is de uitrusting Remote Services  
 (standaard voor Nederland).

1 Uitrusting als optie leverbaar.

RIJPLEZIER ZELFS BIJ HET PARKEREN:  
DE PARKING ASSISTANT PLUS.

PARAAT INDIEN NODIG:  
DRIVING ASSISTANT PROFESSIONAL.
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Altijd en overal met uw wereld verbonden: ook wat 
betreft connectiviteit en infotainment willen de 
Bayerische Motoren Werke geen trends volgen, maar 
normen bepalen. Met BMW ConnectedDrive bent 
u overal optimaal verbonden en hebt u de volledige 
beschikking over het totale pakket van communicatie, 
informatie en entertainment. Daarnaast begeleidt de 
persoonlijke mobiliteitsassistent BMW Connected u 
ook buiten de BMW op uw smartphone en assisteert 
hij u in het dagelijkse leven – want rijplezier begint 
al lang voor het instappen en houdt niet op na het 
uitstappen.

Uw BMW moet up-to-date zijn en voorzien van de nieuwste 
software? Met Remote Software Upgrade is de software van uw 
BMW altijd actueel. Comfortabel, veilig en stressvrij, zonder dat u 
een bezoek hoeft te brengen aan uw BMW Service Partner. De 
upgrades worden 'over the air' geïnstalleerd, zoals u dat ook kent 
van de smartphone.

ALTIJD UP-TO-DATE:  
REMOTE SOFTWARE UPGRADE.

De uitrusting BMW Live Cockpit Professional inclusief BMW  
Head-Up Display en 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 12,3 inch. Dankzij het individueel configureerbare 
bedieningsconcept BMW Operating System 7.0 is een nog 
intuïtievere bediening mogelijk via BMW Gesture Control, 
spraaksturing, aanraakscherm en de iDrive Touch Controller.

INNOVATIEVE INFORMATIEVERSTREKKING:  
BMW LIVE COCKPIT PROFESSIONAL MET  
INNOVATIEF WEERGAVE- EN BEDIENINGSCONCEPT.

CONNECTED PACKAGE PROFESSIONAL.
Personal Assistant Service, Remote Services of toch Real Time 
Traffic Information? Waarom kiezen als dat helemaal niet hoeft?  
Met het Connected Package Professional kunt u deze services  
van BMW ConnectedDrive en andere diensten gratis uitproberen. 
De looptijd bedraagt drie jaar.

"HEY BMW": DE BMW INTELLIGENT PERSONAL  
ASSISTANT.
"Hey BMW, wie ben jij?" Zou het niet geweldig zijn als uw BMW een 
soort persoonlijke assistent voor u zou zijn? Via de BMW Intelligent 
Personal Assistant1 communiceert u op een nieuwe en eenvoudige 
manier met uw BMW. Hij kent u, leert van u, wordt steeds beter en 
helpt in veel situaties. U kunt hem ook een persoonlijk activerings-
woord geven. Hij kan u alles uitleggen over de auto en helpt u om 
uw BMW beter te leren kennen.

GRENZELOZE CONNECTIVITEIT VOOR 
INNOVATIEVE INFORMATIEVOORZIENING.

1 Onderdeel van de uitrusting BMW Live Cockpit Professional (standaard voor Nederland).
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Het warmtecomfortpakket voorin1 zorgt voor een weldadige 
warmte, ook aan handen en armen van bestuurder en voor- 
passagier, en verhoogt daarmee het zitcomfort, vooral in het 
koude jaargetijde. Dit pakket omvat stuurverwarming, verwarming 
van de voorstoelen en verwarmde armsteunen in de voorportieren  
en op de middenconsole.

1 Uitrusting als optie leverbaar.
2 Onderdeel van de uitrusting Comfort Access.
3 Op dit moment uitsluitend mogelijk in combinatie met bepaalde smartphone modellen  
 van Samsung in bepaalde landen.
4 De compatibiliteit met Apple iPhones die achteraf zijn uitgerust met externe NFC-kaarten 
 wordt momenteel gecontroleerd.

1 Uitrusting als optie leverbaar.

Zeven midrange-luidsprekers van aluminium-Aramid Fibre. Vier 
aluminium-tweeters. Drie diamant-tweeters. Twee centrale 
basluidsprekers met Rohacell-kern. Daarbij een 
10-kanaalsversterker en een op de rijdynamiek afgestemde 
klankregeling met microfoonondersteuning, die door een 
subtiele aansturing van de luidsprekers in elke rijsituatie een 
uitmuntend geluid produceert: in het Bowers & Wilkins Diamond 
Surround Sound System1 zijn hoogwaardige materialen en 
high-end-technologie samengebracht tot een unieke 
geluidservaring in de luxeklasse.

1 Uitrusting als optie leverbaar.
2 Standaard voor de BMW M850i xDrive.

CREËER UW EIGEN COMFORTZONE TOT IN DE  
FIJNSTE NUANCES: MET DE AMBIANCEVERLICHTING.

LUXE IS ONTSPANNING VINDEN:  
MULTIFUNCTIONELE STOELEN  
VOOR BESTUURDER EN VOORPASSAGIER.

Waarom de autosleutel gebruiken als u uw smartphone bij zich 
heeft? Met de Digital Key1, 2 kunt u uw BMW ver- en ontgrendelen 
en zelfs de motor starten. Download de digitale sleutel via de 
BMW Connected App op uw Android smartphone3, 4 en deel hem 
met gezin en vrienden. De looptijd bedraagt een jaar.

OPENT NIEUWE MOGELIJKHEDEN: DE DIGITAL KEY.

OOK AANGENAAM BIJ LAGERE TEMPERATUREN: 
HET WARMTECOMFORTPAKKET VOORIN.

VERFIJND GELUID VOOR HET ZUIVERSTE  
LUISTERPLEZIER. HET BOWERS & WILKINS  
DIAMOND SURROUND SOUND SYSTEM.

EEN WERELD OP ZICH. 
UW WERELD.

COMFORT EN FUNCTIONALITEIT

Auto’s van de Bayerische Motoren Werke zijn niet 
alleen synoniem voor grenzeloos rijplezier, maar ook 
voor bijzonder verfijnd rijplezier. Alle componenten 
koppelen hoogwaardig comfort aan maximale 
functionaliteit. Van sfeervolle lichtensceneringen bij 
het instappen via een perfect geluid uit het high-
end-soundsysteem tot de aangename, perfect aan 
te passen multifunctionele stoelen: hier is elk detail 
ontworpen met als doel om zelfs van een dagelijkse rit 
een buitengewone rijervaring te maken.

De ambianceverlichting creëert door tal van LED-lichtbronnen 
een aangename lichtsfeer in het interieur en een bijzonder  
gevoel van ruimte als het donker is. Kleuren, lichtsterkte en 
kleurscenario‘s zijn individueel instelbaar. De uitrusting omvat 
contourverlichting en verlichting van de portiervakken, alsmede 
lichtgeleiders in de middenconsole.

De multifunctionele stoelen1 ,2 voor bestuurder en voorpassagier 
bieden uitgebreide instelmogelijkheden en een hoge mate van 
zitcomfort en veiligheid. Ze zijn door een elektrisch instelbare 
leuningbreedte, een variabele lendensteun alsmede een 
handmatig verstelbare bovenbeensteun optimaal aan te passen 
aan de persoonlijke behoeften.

1 Uitrusting als optie leverbaar.
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ALLEEN DE EIGEN WEG 
LEIDT NAAR EIGEN 

DOELEN.

4

Exclusieve materialen –  
zorgvuldig geselecteerd en  

met de hand afgewerkt.  
Kleuren, vlakken en vormen,  
zo persoonlijk als de ogen  

die ze bekijken.  
Wensen en verwachtingen worden  

zonder compromis vervuld –  
en overtroffen. Emotie is de  
consequentie van design:  

Bayerische Motoren Werke.

DE VISIE



EXCLUSIVITEIT OP MAAT.
BMW INDIVIDUAL.

Laat u inspireren. Deze kunstzinnige enscenering vormt een selectie uit de vele exclusieve materialen van BMW Individual voor de  
nieuwe BMW 8 Serie Cabrio.

Het bijzondere – zo exclusief als u het wenst: de nieuwe BMW 8 Serie Cabrio, inspired by 
BMW Individual, prikkelt al bij de eerste aanblik de zintuigen. Kies uit bijzonder hoogwaardige, 
doordacht samengestelde uitrustingen voor exterieur en interieur. Of creëer precies de 
nieuwe BMW 8 Serie Cabrio waar u altijd al van hebt gedroomd. Want met BMW Individual 
is nagenoeg alles mogelijk om uiting te geven aan uw persoonlijkheid. Ontdek een nieuwe, 
exclusieve wereld: de wereld van BMW Individual.

VERBEELDINGSKRACHT KENT GEEN GRENZEN.  
DE NIEUWE BMW 8 SERIE CABRIO – INSPIRED BY 
BMW INDIVIDUAL.

Adembenemend zwart: het complexe, meerdere fasen omvattende ont-
staansproces begint met het aanbrengen van verschillende lagen gekleurd 
tulpenhout. De bijzondere intensiteit van de oppervlakken ontstaat in het 
veredelingsproces door het herhaaldelijk aanbrengen en polijsten van diep-
zwarte pianolak. Op die manier ontstaat in de finish van de BMW Individual 
interieurlijsten in Pianolack Schwarz een ongelooflijke kleurdiepte.

Een inspirerende combinatie: de BMW Individual vollederuitrusting Merino  
in Bicolor Elfenbeinweiß/Nachtblau benadrukt door de fascinerende kleuren-
combinatie en een onberispelijke kwaliteit het individuele en hoogwaardige 
karakter. Details als de met leder beklede bovenste portierpanelen in diep 
Nachtblau en het dashboard met opvallend contraststiksel vormen hier bijzon-
dere highlights.

Het bijzondere aan de BMW Individual carrosseriekleur Brillantweiß metallic is de volle, stralende kleur, die de innemend elegante 
uitstraling van de nieuwe BMW 8 Serie Cabrio nog intenser zichtbaar maakt. Dit effect ontstaat door een uitgebreid lakprocédé in  
drie lagen met een bijzonder hoog aandeel van het pigment Xirallic.
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BMW maakt  
rijden geweldig

ONTDEK HET EXCLUSIEVE EN VEELZIJDIGE AANBOD VAN 
BMW INDIVIDUAL VOOR DE BMW 8 SERIE CABRIO. MET DE 
BMW BROCHURES APP VOOR iOS EN ANDROID.



WELKE KLEUR HEEFT  
UW RIJPLEZIER?

Dravitgrau of Sunset Orange? Sonic Speed Blau of Barcelona Blau?  
Het extraverte metallic-kleurenpalet voor de nieuwe BMW 8 Serie Cabrio 

biedt u ruime keuze. Welke carrosseriekleur het ook wordt: u kiest altijd voor 
toonaangevend design met compromisloze dynamiek en u geeft blijk van 

passie en karakter.

 STANDAARDUITRUSTING   EXTRA-UITRUSTING
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[ BMW Configurator ] Alvast een voorproefje? U kunt uw eigen BMW 8 Serie Cabrio, met alle actuele motoren, kleuren en uitrustingen, ook samenstellen met de BMW Configurator op www.bmw.nl.
 
[ Kleurkaarten ] Op deze en volgende pagina’s vindt u de kleuren en materialen voor de nieuwe BMW 8 Serie Cabrio. Laat de combinaties van uw voorkeur op u inwerken of vergelijk de diverse 
mogelijkheden. De kleurkaarten geven u een eerste indruk. De ervaring leert dat kleuren en materialen in druk niet altijd natuurgetrouw kunnen worden weergegeven. Wij adviseren u dan ook om  
uw keuze te bespreken met uw BMW dealer. Hij toont u graag de originele kleurstalen, adviseert u met plezier over de combinatiemogelijkheden en heeft een actuele prijslijst voor u klaarliggen.
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CARROSSERIEKLEUREN
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1 Uitsluitend leverbaar voor de BMW 840d xDrive.
2 Naar verwachting leverbaar vanaf 07/2019.
3 De hier getoonde carrosseriekleuren zijn behalve in combinatie met het M Sportpakket ook leverbaar voor de BMW M850i xDrive.
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BMW INDIVIDUAL
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MARKANT EN STIJLVOL TEGELIJK: DE BMW INDIVIDUAL 
UITGEBREIDE LEDERUITRUSTING MERINO IN ELFENBEINWEISS 
VERLEENT HET INTERIEUR EEN BIJZONDER ROYALE EN ELEGANTE 
UITSTRALING.

SPORTIEF IN WIT.  
HOOGWAARDIG IN KOPER.

ELEGANT IN AL ZIJN FACETTEN

BRENGEN HOOGGLANS IN HET STIJLVOLLE INTERIEUR: DE 
INTERIEURLIJSTEN IN EDELHOUTUITVOERING FINELINE 
HOOGGLANS MET KOPEREFFECT.

Stap in en ervaar elegantie in al zijn facetten: neem 
plaats op de multifunctionele stoelen1, 2 met bekleding 
in de BMW Individual uitgebreide lederuitrusting 
Merino Elfenbeinweiß2. In een stijlvol samenspel 
met de interieurlijsten in edelhoutuitvoering Fineline 
hoogglans met kopereffect2 zijn ze een ware 
blikvanger voor met luxe verwende ogen, die in  
elk detail het bijzondere herkennen.
1 Standaard voor de BMW M850i xDrive.
2 Uitrusting als optie leverbaar.



EXCLUSIEVE  
LOUNGE.

LUXE DIE VERDER GAAT DAN UW COMFORTZONE

FRAAIE DETAILS DIE HET OOG VERWENNEN: DE FIJN  
GEVLAMDE INTERIEURLIJSTEN IN EDELHOUTUITVOERING  
FINELINE HOOGGLANS MET KOPEREFFECT.

Geniet van de unieke combinatie van topprestaties 
en luxe: de multifunctionele stoelen1, 2 met bekleding  
in de BMW Individual uitgebreide lederuitrusting 
Merino Cognac2 maken niet alleen indruk met de 
verfijnde perforatie en stiknaden in contrasterende 
kleur, maar ook met comfortabele ergonomie en tal 
van instelmogelijkheden. De interieurlijsten in 
edelhoutuitvoering Fineline hoogglans met 
kopereffect2 vestigen bovendien exclusieve accenten.
1 Standaard voor de BMW M850i xDrive.
2 Uitrusting als optie leverbaar.

EEN GENOT VOOR DE OGEN: DE BMW INDIVIDUAL UITGEBREIDE 
LEDERUITRUSTING MERINO IN COGNAC MAAKT NIET ALLEEN 
INDRUK DOOR DE ONBERISPELIJKE, HOOGWAARDIGE KWALITEIT, 
MAAR OOK DOOR DE KARAKTERVOLLE KLEUR.
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PASSIE IN ROOD,  
ZWART & ROESTVRIJSTAAL.

TWEE KLEUREN, EEN BLIJVENDE INDRUK

Zoals verwacht onverwacht: elegante sportiviteit in 
passioneel rood. De BMW Individual uitgebreide 
lederuitrusting Merino in Bicolor Fionarot/Schwarz2 
vormt samen met de interieurlijsten in Edelstahlgewebe1, 2  
een temperamentvol statement dat de overweldigende 
dynamiek op indrukwekkende wijze onderstreept.

DE INTERIEURLIJSTEN IN SPORTIEF EDELSTAHLGEWEBE VORMEN 
EEN STIJLVOL TECHNISCH CONTRAST MET DE INTENSE KLEUREN 
VAN DE BEKLEDING.

1 Standaard voor de BMW M850i xDrive.
2 Uitrusting als optie leverbaar.

STERK CONTRAST, STERK EFFECT: DE MULTIFUNCTIONELE 
STOELEN1, 2 MET PERFORATIE EN STIKNADEN IN EEN 
CONTRASTERENDE KLEUR, HIER WEERGEGEVEN IN DE BMW 
INDIVIDUAL UITGEBREIDE LEDERUITRUSTING MERINO IN BICOLOR 
FIONAROT/SCHWARZ2, VORMEN VISUEEL, HAPTISCH EN 
FUNCTIONEEL HET KLOPPEND HART VAN DIT DYNAMISCHE 
INTERIEUR.



M850i xDrive 840d xDrive
Gewicht en inhoud

Ledig gewicht (xDrive)1 kg 2090 2030

Toelaatbaar totaalgewicht (xDrive) kg 2515 2485

Laadvermogen (xDrive) kg 500 530

Inhoud bagageruimte (geopende/gesloten cabriokap) l 280–350 280–350

Motor3, 4

Cilinders/kleppen per cilinder 8/4 6/4

Cilinderinhoud cm3 4395 2993

Max. vermogen/toerental kW (pk)/1/min 390 (530)/5500–6000 235 (320)/4400

Max. koppel/toerental Nm/1/min 750/1800–4600 700/1750–2250

Krachtoverbrenging

Aandrijfwijze voor- en achterwielen voor- en achterwielen

Standaardtransmissie Steptronic Sport  
transmissie

Steptronic Sport  
transmissie

Rijprestaties3

Topsnelheid (xDrive) km/h 2502 2502

Acceleratie 0– 100 km/h (xDrive) s 3,9 5,2

Verbruik  en emissie3, 4

Verbruik binnen bebouwde kom (xDrive) l/100 km 13,6–13,3 7,4

Verbruik buiten bebouwde kom (xDrive) l/100 km 8,0–7,9 5,6–5,4

Verbruik gemiddeld (xDrive) l/100 km 10,0–9,9 6,3–6,2

Emissienorm (typegoedkeuring) EU6d-temp EU6d-temp

CO2-emissie gemiddeld (xDrive) g/km 229–225 165–161

Tankinhoud, ca. l 68 66 

Wielen en banden

Bandenmaat voor  
achter

245/35 R 20 Y 
275/30 R 20 Y

245/40 R 19 Y  
275/35 R 19 Y 

Wielmaat voor  
achter

8 J x 20 
9 J x 20

8 J x 19  
9 J x 19 

Materiaal lichtmetaal lichtmetaal

De hier vermelde afmetingen gelden voor de BMW M850i xDrive Cabrio.

1 Fabrieksopgave. De RDW-gewichten liggen 100 kg lager. Ledig gewicht geldt voor modellen in standaarduitvoering.  Extra-uitrustingen en accessoires kunnen dit gewicht verhogen,  
 het laadvermogen en, bij invloed op de aerodynamica, de topsnelheid veranderen.
2 Elektronisch begrensd.
3 De bij de benzinemotoren vermelde waarden voor vermogen, rijprestaties en verbruik gelden bij gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 98. Gegevens over het verbruik hebben  
 betrekking op gebruik met referentiebrandstof volgens VO (EU) 2007/715. De benzinemotoren zijn geschikt voor een brandstofkwaliteit van RON 91 en hoger, met een maximaal  
 ethanolaandeel van 10 % (E10). Het gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 95 wordt aangeraden.
4 De hier vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie zijn vastgesteld op basis van de voorgeschreven meetprocedure VO (EU) 2007/715 in de versie die geldt voor typegoedkeuring  
 van de auto. De waarden gelden voor modellen in standaarduitvoering en zijn afhankelijk van de gekozen wiel-/bandenmaat (de laagste waarde geldt telkens in combinatie met de standaard  
 geleverde wielen, de hoogste voor optionele wielen). Andere extra-uitrustingen en de persoonlijke rijstijl kunnen deze waarden eveneens beïnvloeden. De waarden zijn reeds op basis van de  
 nieuwe WLTP-testcyclus vastgesteld en voor een betere vergelijkbaarheid omgerekend naar NEDC.

TECHNISCHE 
GEGEVENS.
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Deze brochure behandelt de Nederlandse versies. De afgebeelde 
uitvoeringen bevatten deels 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 over de door hem 
aangeboden uitvoeringsconfiguraties en de aanpassings- en 
uitbreidingsmogelijkheden daarvan. Wijzigingen in constructie en/of 
uitrusting en/of mogelijkheden, alsmede drukfouten, voorbehouden. 
Stand: november 2018.

© BMW AG, München/Duitsland. Nadruk, geheel of gedeeltelijk, 
uitsluitend met schriftelijke toestemming van BMW AG, München.
4 11 008 340 65 2 2018 BC. Gedrukt in Duitsland 2018.

De afgebeelde modellen: 
 
BMW M850i xDrive 
BMW M TwinPower Turbo 8-cilinder-in-V benzinemotor met 390 kW 
(530 pk), 20-inch lichtmetalen M wielen in Y-spaak styling 728 M Bicolor 
met bredere achterbanden, carrosseriekleur Dravitgrau metallic, 
cabriokap in Schwarz-Silber, bekleding in BMW Individual uitgebreide 
lederuitrusting Merino Elfenbeinweiß, interieurlijsten in edelhoutuit- 
voering Fineline hoogglans met kopereffect.

BMW M850i xDrive 
BMW M TwinPower Turbo 8-cilinder-in-V benzinemotor met 390 kW 
(530 pk), 20-inch lichtmetalen M wielen in multispaak styling 729 M 
Bicolor met bredere achterbanden en noodloopeigenschappen, 
carrosseriekleur Mineralweiß metallic, cabriokap in Schwarz-Silber, 
bekleding in BMW Individual uitgebreide lederuitrusting Merino Cognac, 
interieurlijsten in edelhoutuitvoering Fineline hoogglans met kopereffect.




