BMW  Reeks
Cabrio
Coupé

www.bmw.be

DE BMW  REEKS.
ORIGINELE BMW ACCESSOIRES.

START NAAR EEN WERELD MET EEN GRENZELOZE DIVERSITEIT.

Echt rijplezier

MAAKT INDRUK OP HET EERSTE GEZICHT.
De nieuwe BMW  Reeks heeft een onweerstaanbare uitstraling. BMW  Reeks Cabrio of BMW 
Reeks Coupé: zodra u verschijnt overheerst u uw omgeving. Is het het bedwelmende gevoel van vrijheid, het karaktervolle design, de langgerekte motorkap of de brede stand van een atleet? Het ligt in
het oog van de toeschouwer. U beslist zelf.
Vooral ook als u uw BMW  Reeks in een expressieve individualist wilt veranderen. Originele BMW accessoires voor de BMW  Reeks openen een fascinerende wereld met esthetisch design en maximale
functionaliteit – voor exterieur en interieur, voor communicatie en informatie en voor transport- en bagagesystemen. Zo geeft u uw BMW  Reeks een uniek gezicht, dat ook op het tweede gezicht indruk
maakt.

Exterieur  | 

 " M Performance lichtmetalen velgen dubbelspaak M in Bicolor zwart mat, gesmeed
en gefreesd
 " lichtmetalen velgen kruisspaak  in
Bicolor Orbitgrau en hoogglansgedraaid
 " lichtmetalen velgen dubbelspaak 
in Bicolor Ferricgrau en hoogglansgedraaid

 Remspijl met BMW opschrift
De zilveren remspijl geeft de remklauw een visuele
meerwaarde en accentueert de sportieve elegantie van
uw BMW  Reeks.
 " lichtmetalen velgen dubbelspaak  in
Bicolor Ferricgrau en hoogglansgedraaid

 " lichtmetalen velgen dubbelspaak M in
Bicolor Ferricgrau en hoogglansgedraaid

Aanbevolen banden
Bij nieuwkoop bevelen wij banden met een vijfpuntige
ster op de zijwand aan. Deze banden werden intensief
door BMW getest en zijn speciaal op uw BMW afgestemd. Alleen deze banden bezorgen u een onvergetelijke rijervaring. Uw BMW Service Partner adviseert u
graag.

 " M Performance lichtmetalen velgen dubbelspaak M, gesmeed in Bicolor Orbitgrau en
hoogglansgedraaid (vgl. blz. )

Buitenspiegel bij aangekoppelde aanhangwagen
(niet afgeb.)
Trillingvrij dankzij de speciale houder.

 " M Performance lichtmetalen velgen dubbelspaak M, gesmeed en gepolijst
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ELEGANTE SCHOONHEID EN ATLETISCHE KRACHT PERFECT IN
HARMONIE.
ORIGINELE BMW ACCESSOIRES VOOR HET EXTERIEUR.
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 Car Cover Future
De Car Cover onderstreept met zijn aerodynamische
look het sportieve karakter en zet met zijn graﬁsch
design de vormtaal van uw BMW  Reeks voort. Beschermt tegen vuil, stof, water en krassen. Universeel
bruikbaar voor in- en outdoor en geschikt voor elk
seizoen. In de machine wasbaar tot °C.
Car Cover voor voorruit en voorste zijruiten
(niet afgeb.)
Speciale zilverkleurige bescherming voor de voorruit
en de voorste zijruiten met vuil- en waterafstotend en
warmtewerend oppervlak. Met BMW internetadres.

 Meer informatie over alle combinaties van wielen en
banden vindt u op de website van BMW onder
Accessoires.

Interieur  | 
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 Lederen M schakelpookknop
Maakt de exclusieve interieuruitrusting van de BMW 
Reeks stijlvol af.
 Handremgreep Luxury
Met stijlvol accent door een middenstuk van leder. Als
op maat gemaakt voor de nieuwe BMW  Reeks.
 M instaplijsten
Met M opschrift.
 -  Voetmatten
Precies passend, vuilafstotend en in verschillende materiaaluitvoeringen verkrijgbaar.
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HET SUBTIELE VERSCHIL.
ORIGINELE BMW ACCESSOIRES VOOR HET INTERIEUR.

Allweather-voetmatten
In zwart (afb. ) en in andere uitvoeringen verkrijgbaar.
Stoffen voetmatten
In de uitvoering Luxury met diepzwarte mat en BMW opschrift in metaalinleg (afb. ) en in andere uitvoeringen
verkrijgbaar.
Fluwelen voetmatten
In Anthrazit (afb. ) en in grijs, beige of truffelbruin
verkrijgbaar.
 Standverwarming
Zorgt er in de winter voor dat het interieur al aangenaam warm is voor u instapt. Doordat het koelcircuit
voorverwarmd is, wordt de motor tijdens de startfase
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ontlast en daalt het verbruik. De bediening gebeurt
naar keuze via de T of de T draadloze afstandsbediening. De T beschikt – naast de algemene
Telestart-eigenschappen – over een heating-timemanagement. Dat betekent: door het invoeren van de
vertrektijd en het comfortniveau op het display regelt
de standverwarming, afhankelijk van de interieurtemperatuur, de optimale opwarmperiode waarbij er zo
weinig mogelijk energie verbruikt wordt. De nieuwe
Thermo Call biedt nog meer comfort van topklasse:
hiermee kan door een telefoontje of een SMS de verwarming direct ingeschakeld worden of kan de duur
van de opwarmperiode geprogrammeerd worden, afhankelijk van de reikwijdte. De bijpassende app BMW
Thermo Call zorgt voor het hoogste bedieningscomfort.
 +  Travel & Comfort System
Het modulaire systeem bouwt voort op een basisdrager
die eenvoudig tussen de stijlen van de hoofdsteunen
bevestigd kan worden. Op die basisdrager kunt u dan
een kleerhanger, een klaptafel, een universele haak of
de houder voor de Apple iPad (zie blz. ) aanbrengen.
Met de kleerhanger kunt u kleren kreukvrij vervoeren
en omdat hij weggenomen kan worden, kunt u hem ook
buiten de wagen gebruiken. Het klaptafeltje biedt de
achterpassagiers een praktische steun waarvan zowel
de hoogte als de helling aangepast kunnen worden. Het
is bovendien voorzien van een uitklapbare bekerhouder
met een ring in chroomlook. De universele haak dient
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om lichte tassen of bijv. een kledingzak op te hangen.
De hoogwaardige uitvoering van het Travel & Comfort
System is in zwart mat met zilveren accenten verkrijgbaar – de perfecte aanvulling op het interieur van uw
BMW  Reeks Coupé.
 LED-zaklantaarn, oplaadbaar
De handige lamp onderscheidt zich door zijn puristisch
design en krachtige techniek. Een stroombesparende,
krachtige diode van  mm zorgt voor een uitstekende helderheid van  lux. Oplaadbaar via het V-aansluitpunt.

Originele BMW accessoires
winnen internationale designprijs.
De designwedstrijd "Red Dot Product Design Award" beloont
al sinds  vooraanstaand design. De onderscheiding, de
"Red Dot", is een wereldwijd erkend kwaliteitsmerk. De BMW
Allweather-voetmat is een van de winnaars van .

Interieur  | 

bestuurders- of passagierszetel worden bevestigd.
Hoogwaardige materialencombinatie van echt leder en
textiel met ﬁjne structuur. Ook in andere materiaalcombinaties in de uitvoeringen Sport en Modern en in zwart
voor de BMW  Reeks Coupé verkrijgbaar.



 +  Leuningtas Luxury
Uw reisgezel met talrijke mogelijkheden. De tas kan al
voor het vertrek met kleine voorwerpen worden gevuld
en kan in een handomdraai tegen de achterkant van de

 Travel set
Sportieve en elegante travel set bestaande uit een trolley met hard omhulsel en vier rollen, en een waterbestendige stoffen tas. Kan ook buiten de wagen en als
handbagage tijdens vliegreizen gebruikt worden. De
hoogwaardig afgewerkte travel set is speciaal voor de
BMW  Reeks Cabrio ontwikkeld en kan met sloten via
de gordel in de wagen apart of gestapeld vastgemaakt
worden. Wanneer de set gestapeld vastgemaakt wordt,
is er nog ruim plaats voor een derde passagier op de

achterbank. Sommige vakken zijn in vastgemaakte toestand vanuit het interieur van de wagen toegankelijk.

 +  BMW kinderzitjes
De nieuwe kinderzitjes, beschikbaar in Schwarz/Anthrazit
of Schwarz/Blau, zijn bijzonder veilig en comfortabel door
geïntegreerde airpads die bij een zijdelingse aanrijding
het hoofd beschermen en bij het normale dagelijkse gebruik aangenaam zacht aanvoelen.

 +  Brillen- en CD-/DVD-tas
Dubbel functioneel en dubbel comfortabel. Gewoonweg
over de zonneklep schuiven en klaar – nu kunt u aan de
binnenkant uw CD’s of DVD’s opbergen en aan de buitenkant een bril.

BMW Baby Seat Groep + met ISOFIX (afb. )
Het ideale zitje voor baby’s van  tot ong.  maanden
(ong.  kg). Het veiligheidssysteem voor kinderen bestaat uit een draagbaar babybedje met afneembaar zonnescherm geïntegreerde airpads, en de ISOFIX-basis.
Het zitje kan als alternatief zonder ISOFIX-basis met de
autogordel worden vastgemaakt. De comfortabele gordels met -puntssysteem en magnetische gordelsluitingen kunnen eenvoudig aangespannen worden. De
hoogte-instelling van de gordel met één hand zorgt met

 Sleuteletui Luxury
Mooi uitgevoerd in ﬁjn leder voor de autosleutel van uw
BMW  Reeks. Ook in andere Line-kleuren verkrijgbaar.

een visuele aanduiding voor een optimale gordelinstelling. Ook geschikt voor gebruik op vliegtuigstoelen (zonder ISOFIX-basis – TÜV Rheinland gecertiﬁceerd).

kunnen eenvoudig aangespannen worden. De hoogteinstelling van de gordel met één hand zorgt voor een gemakkelijke bediening.

BMW Junior Seat Groep  met ISOFIX (niet afgeb.)
De Junior Seat groep  is een optimaal zitje voor kinderen van ong.  maanden tot , jaar (ong.  tot  kg).
Het bestaat uit een zitkuip met -puntsgordelsysteem,
geïntegreerde airpads en de ISOFIX-basis, die zowel
voor de Baby Seat groep + als voor de Junior Seat
groep  gebruikt kan worden. De zitkuip kan samen met
de ISOFIX-basis in de wagen vastgezet worden. Kinderen zitten bijzonder veilig tegen de rijrichting in. Ook met
de rijrichting mee is mogelijk. De comfortabele gordels
met -puntssysteem en magnetische gordelsluitingen

BMW Junior Seat Groep / (afb. )
Veilig rijplezier voor - tot -jarigen (ong.  tot  kg en
 tot  cm) dankzij geïntegreerde airpads. De helling
van de leuning van het zitje kan optimaal aan de bank
aangepast worden. Het zitje wordt met de -puntsgordel
van de wagen bevestigd en kan met de connectoren voor
ISOFIX-bevestiging met de wagen verbonden worden.
Door de gepatenteerde hoogte- en breedte-instelling
met één hand groeit het zitje mee. De gepatenteerde
neerklapfunctie van de rugleuning zorgt ervoor dat het
zitje ook gemakkelijk buiten de wagen getransporteerd
kan worden, bv. op reizen.
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Communicatie & informatie  | 

HOREN EN ZIEN IN HUN MOOISTE VORM.
ORIGINELE BMW ACCESSOIRES VOOR COMMUNICATIE EN INFORMATIE.
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 +  BMW houder voor Apple iPad
Met deze houder kunnen de achterpassagiers de Apple
iPad gebruiken door hem heel eenvoudig in de basisdrager van het Travel & Comfort System (zie bladzijde )
vast te klikken. Voor elke gebruiker individueel instelbaar
in helling en hoogte. Kan met de bijgeleverde voet ook
buiten de wagen worden opgesteld.
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 BMW Car Hotspot LTE
Genieten begint bij het instappen. Want nog nooit was
mobiliteit ontspannender en eenvoudiger dan in uw
nieuwe BMW  Reeks: met niet meer dan een SIMkaart in de hotspot kunt u met maximaal acht apparaten
draadloos online gaan. Daarbij is de BMW Car Hotspot
LTE krachtig genoeg om ﬁlms of video’s te streamen.
Perfecte prestaties en toch eenvoudig in het gebruik:
de hotspot wordt als een snap-in-adapter in de centrale
armsteun bevestigd of kan met de geïntegreerde accu
ook buiten de wagen worden gebruikt. Geniet met de
BMW Car Hotspot LTE van de perfecte aanvulling voor
de houder van de Apple iPad. En geniet van een volmaakte reisgezel – zowel in binnen- als in buitenland.
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 DVD-systeem Tablet
Twee draagbare "-schermen, die tegen de hoofdsteunen worden aangebracht. De DVD-speler in een van de
beeldschermen speelt video-DVD’s, picture- en audioCD’s (incl. MP-formaat) af. Ook foto’s en muziek van
USB-sticks en geheugenkaarten kunnen worden weergegeven. De perfecte klank komt uit de speciaal op het
DVD-systeem Tablet afgestelde infrarood stereokoptelefoon – met individuele volumeregeling, uitstekend klankbeeld en hoog draagcomfort. Ook verkrijgbaar
als DVD-systeem Tablet Single met slechts één draagbaar scherm en geïntegreerde DVD-speler.
 Snap-in-adapter
Dockingsysteem voor actuele mobiele telefoons van
de fabrikanten Apple, Nokia, Samsung en BlackBerry®. In
combinatie met de GSM-voorbereiding met Bluetooth-interface maakt de adapter het opladen van de GSM mogelijk. Een optimale verbinding met het netwerk komt via de
buitenantenne van de wagen tot stand. Afhankelijk van de
uitrusting van de wagen, de GSM en de gebruikte snapin-adapter kunt u de op de GSM opgeslagen muziekbestanden weergeven, de albumcover op het Control Display tonen en BMW Apps gebruiken. Actuele informatie
over de Bluetooth-compatibiliteit voor uw wagen vindt u
op www.bmw.be/bluetooth

 Adapter voor multimedia-connectiviteit
Voor aansluiting van uw Apple iPod/iPhone, MP-speler
of smartphone van andere fabrikanten op het audiosysteem – inclusief laadfunctie en weergave van titels en
playlists. Comfortabele bediening via het multifunctionele stuur, de iDrive Controller of de radio.
Digitale wegenkaarten (niet afgeb.)
Per jaar verandert tot % van het wegennet – maar
met de actuele digitale wegenkaarten bent u steeds
bij. Afhankelijk van de landversie met geïntegreerde ﬁlewaarschuwing, de RDS-/TMC-functie (Trafﬁc Message
Channel). De modelafhankelijke update inclusief certiﬁcaat gebeurt jaarlijks met DVD of USB-stick.
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Transport & Bagageruimte  | 



BMW dakbox , L x B x H:  x  x  cm

 Aanhangwagenkoppeling met volledig
elektrisch wegklapbare bol
Voor grote aanhangwagenlasten goedgekeurd tot maximaal . kg (bij een kogeldruk van maximaal  kg). Met
aanhangwagenstabiliteitscontrole. Met de bol naar opzij
geklapt is de aanhangwagenkoppeling niet zichtbaar. Ook
verkrijgbaar als variant met afneembare bol.

2

1

 +  Fiets-/e-bike-houder voor de
aanhangwagenkoppeling
Voor vervoer van maximaal twee ﬁetsen/e-bikes. Een
uitbreidingsset voor een derde ﬁets is eveneens verkrijgbaar. Houder en ﬁetsen zijn bevestigd met diefstalbeveiliging. Om de achterklep te openen kan de
ﬁets-/e-bike-houder naar achteren worden weggeklapt. Hij kan ook worden dichtgeklapt en in de bagageruimte worden opgeborgen – bij de BMW  Reeks
Cabrio zelfs met de kap open.

BMW dakbox , L x B x H:  x  x  cm

Raceﬁetshouder, afsluitbaar (niet afgeb.)
Geschikt voor ﬁetsen met een snelmoer op het voorwiel.
Een houder om ook het voorwiel op de basisdrager te
bevestigen, is eveneens beschikbaar.
 Toerﬁetshouder, afsluitbaar
Stevig opzetstuk voor het vervoer van een ﬁets met
een framediameter van  tot  mm. Ook geschikt
voor mountainbikes met een bandenbreedte tot ,".
De ﬁets kan met een vereenvoudigd bevestigingssysteem snel op de toerﬁetshouder worden vastgemaakt.
 -  BMW basisdrager, afsluitbaar
Toelaatbare dakbelasting:  kg. De dwarsdragers zijn
van uiterst stevige proﬁelbuizen van aluminium vervaardigd. De BMW basisdrager met diefstalbeveiliging beantwoordt aan de strengste veiligheidseisen.

BMW dakbox , L x B x H:  x  x  cm

 +  BMW dakboxen
Comfortabel en eenvoudig in- en uitladen dankzij een
innovatief openingssysteem aan beide zijden. Bijzonder
veilig dankzij drievoudige ingebouwde centrale vergrendeling. Verkrijgbaar met een inhoud van  l (afb. ) of
 l in de kleuren zilver, zwart, wit of titanium en van
 l in zilver.
 Ski- en snowboardhouder, afsluitbaar
Plaats voor twee snowboards en twee paar ski’s resp.
zes paar ski’s. Skistokken kunnen eveneens bevestigd
worden.
 Surfplankhouder
Met steunen uit schokvaste kunststof en ingebouwde
masthouder, sjorogen en spanriemen.
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FUNCTIONALITEIT CREËERT VRIJE RUIMTE.
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ORIGINELE BMW ACCESSOIRES VOOR TRANSPORT EN BAGAGERUIMTE.
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 Transport & Bagageruimte

PUUR WELLNESSGEVOEL.
BMW Natural Air is de comfortabele oplossing – een geurhouder – om in het interieur een verfrissende geur te verspreiden. De geurhouder kan gemakkelijk en snel op elke
BMW luchtmond gemonteerd worden en in een handomdraai voorzien van de geurstick van uw keuze. Ook de
sticks kunt u gemakkelijk wisselen. De intensiteit van de
geur kunt u traploos manueel regelen. De BMW Natural
Air startkit bestaat uit een houder waarvan de kleur op die
van het interieur afgestemd is, alsook sticks met de geuren “Purifying Green Tea”, “Energizing Tonic” en “Balancing Amber”. De sticks bevatten geen vloeistof zodat ze
ook niet kunnen uitlopen.

2

Creëer een aangename wellness-sfeer waarvan u volop
genieten kunt – met exclusief voor BMW gecreëerde geuren uit natuurlijke, etherische olies.
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 Voorgevormde koffermat Modern
Mag gezien worden. Slipvaste, vlak liggende en precies
passende mat van slijtvaste kunststof. Met voorgevormde tassen links en rechts om kleinere voorwerpen zoals
handschoenen in op te bergen. Ook in de uitvoering
Sport en in zwart verkrijgbaar.
 Ski- en snowboardzak zwart
In tegenstelling tot vergelijkbare producten kunnen in
deze zak tot vier paar ski’s of drie snowboards veilig en
netjes worden vervoerd. Betrouwbare bevestiging aan
de voorste sjorpunten in de bagageruimte. Gemakkelijk

uitneembaar en van twee wieltjes voorzien, zodat de tas
buiten de wagen heel gemakkelijk kan worden voortgetrokken. Getest volgens de hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen van BMW.
 Skischoentas
Een mooi gevormde draagtas, waarin skischoenen en
ook skibril en skihelm kunnen worden meegedragen.
Kan ook buiten de wagen gemakkelijk worden gebruikt
en gedragen – met mooi gevormde handgrepen of met
een draagriem. Verkrijgbaar in de uitvoering zwart/zilver.

 Vouwbox Urban/Modern
De slipvaste vouwbox kan plaatsbesparend worden
dichtgevouwen als hij niet wordt gebruikt. Met BMW opschrift en een boord in beige (afb. ). Daarnaast in de uitvoering Sport en passend bij de basisuitrusting in zwart
verkrijgbaar.

WELLNESS
VOOR UW BMW.

Glanzende lak, verzorgd leder, een bijzondere uitstraling. Met de BMW premium onderhoudsproducten gunt u uw BMW een welverdiende time out. De originele BMW Care Products zijn optimaal afgestemd op de hoogwaardige materialen van uw wagen – voor een
milde verzorging en krachtige bescherming. Van binnen of aan de buitenkant, voor velgen of ruiten: hier vindt u voor elke toepassing
het juiste product.

PREMIUM ONDERHOUD
MET DE ORIGINELE BMW CARE PRODUCTS.

BMW NATURAL AIR
INTERIEURGEUR.

Index 

UITGERUST MET DE BESTE IDEEËN.

KLEUREN VOOR EEN OVERTUIGENDE INDRUK.

ORIGINELE BMW ACCESSOIRES IN ÉÉN OOGOPSLAG.
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Dakboxen
Fiets-/e-bike-houder voor de
aanhangwagenkoppeling
Raceﬁetshouder
Skischoentas
Ski- en snowboardhouder
Ski- en snowboardzak zwart
Surfplankhouder
Toerﬁetshouder
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Vouwbox Urban/Modern
Reiniging & onderhoud
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Interieurverzorging
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Natural Care Products
Ruitenreiniging
Speciale toepassingen

BMW Junior Seat groep /
Allweather-voetmatten
Stoffen voetmatten
Interieur

Standverwarming
Travel set
Travel & Comfort System
Voetmatten
Communicatie en informatie
Adapter voor multimediaconnectiviteit
Car Hotspot LTE
DVD-systeem Tablet
Houder voor Apple iPad
Infrarood stereo-koptelefoon
Snap-in-adapter
Wegenkaarten, digitaal
Transport & bagageruimte
Aanhangwagenkoppeling
Basisdrager

Fluwelen voetmatten
Brillen- en CD-/DVD-tas

 Laat u ook op www.bmw.be inspireren door
de talrijke originele BMW accessoires: hier
vindt u nog meer afbeeldingen van producten uit het hele aanbod aan accessoires en
extra productinformatie.

Leuningtas
Schwarz

Handremgreep
Sleuteletui
Dakbox /

ACCESSOIRES DIE PASSEN.
SERVICE DIE OVERTUIGT.
Natuurlijk komt BMW ook bij de service tegemoet aan de hoge eisen die u aan uw wagen stelt. Uw BMW Servicepartner biedt u altijd
deskundig advies en beschikt over uitstekend opgeleide medewerkers en de modernste diagnosetechniek. Het wereldwijde netwerk
van BMW Servicepartners garandeert dat u altijd mobiel blijft, waar u ook bent – voor een onbeperkt rijplezier.
Uitgebreide informatie over het volledige BMW serviceaanbod krijgt u bij uw BMW Servicepartner en bij de BMW klantendienst op
www.bmw.be

Transport & bagageruimte

Exterieur
Buitenspiegels voor rijden met aanhangwagen 
Remspijl

Car Cover

Lichtmetalen velgen

Interieur
Baby Seat

Brillen- en CD-/DVD-tas

Handremgreep Luxury

Kinderzitjes

LED-zaklantaarn, oplaadbaar

Leuningtas Luxury

Lederen M schakelpookknop

M instaplijsten

Sleuteletui Luxury


Dakbox 
Silber

Voorgevormde koffermat
Vouwbox
Skischoenentas
Schwarz/Silber

Ski- en snowboardzak
Schwarz
Gelieve er rekening mee te houden dat de gedrukte kleuren de werkelijke tint van de lak, de bekledingen en de decoratieve lijsten niet waarheidsgetrouw
kunnen weergeven. De kleurvelden kunnen u enkel een eerste indruk geven.

Schwarz

Meer over BMW

www.bmw.be

Echt rijplezier

Uw BMW servicepartner adviseert u graag.

De afgebeelde modellen zijn deels uitgerust met opties die niet tot de standaarduitrusting behoren. Niet alle productvarianten zijn afgebeeld. Wijzigingen in constructie, uitrusting en omvang, evenals drukfouten en vergissingen voorbehouden. Apple®, iPhone®, iPad® en
iPod® zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. © BMW AG, München/Duitsland. Nadruk, geheel of gedeeltelijk, alleen na
schriftelijke toestemming van BMW AG, München. Bestelnummer       , BB-. Printed in Germany /.

