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BMW  SERIE TOURING
ER VALT NOG ZOVEEL TE ONTDEKKEN

BMW maakt
rijden geweldig

In de natuurkunde kennen we een formule voor kracht.
Op de weg vinden we er een vorm voor.

U heeft  gezichtsspieren. En vier instrumenten om ze
te stimuleren: stuurwiel, versnellingspook, rem- en gaspedaal.

De perfecte automobiel om nieuwe indrukken
op te doen. En om een goede indruk te maken.

Zodat deze zich volledig kan concentreren op het verkeer.
Met iDrive.

Bij de ontwikkeling van deze cockpit hebben wij
ons volledig op de bestuurder geconcentreerd.

Deze achterbank geeft u geen moment het
gevoel op de reservebank te zitten.

We hebben zo veel mogelijk geïnvesteerd.

Opdat er zo min mogelijk uit komt.

BMW maakt rijden geweldig. Dat is het indrukwekkende resultaat van de technische hoogstandjes van onze ingenieurs, waarbij altijd één element
centraal staat: uw rijplezier. Onze innovatieve techniek gaat echter verder dan alleen een hoog motorvermogen. In deze traditie past de ﬁlosoﬁe
BMW EfﬁcientDynamics. Daartoe behoren onder meer de emissieloze waterstofaandrijving Hydrogen en binnenkort ook BMW ActiveHybrid, een
intelligente combinatie van verbrandings- en elektromotor. Vandaag de dag beschikt iedere BMW reeds standaard over technieken die dynamiek
en rijplezier vergroten en tegelijkertijd brandstofverbruik en CO-emissie beduidend reduceren.
High Precision Injection
Bij deze nieuwste generatie directe benzineinspuiting zijn de piëzo-injectoren dicht bij de
bougies geplaatst. Daar spuiten ze de brandstof onder hoge druk en met uiterste precisie
in de verbrandingsruimte. Door de centrale
plaatsing van de injectoren wordt slechts een
deel van de verbrandingsruimte met een gemakkelijk ontsteekbaar benzine/lucht-mengsel gevuld. Dit zorgt ervoor dat de motor in
het vaak gebruikte deellastbereik op een arm
mengsel rijdt en daarmee bijzonder efﬁciënt
functioneert.

Auto Start Stop functie
BMW viercilindermotoren met handgeschakelde versnellingsbak slaan automatisch af bij
stilstand van de auto zodra de bestuurder de
koppeling bedient en de transmissie in neutraal zet, bijvoorbeeld voor een rood verkeerslicht of in een ﬁle. Als het koppelingspedaal
weer wordt ingeduwd, slaat de motor weer
aan. Door deze maatregel vermindert het
brandstofverbruik vooral in stadsverkeer
merkbaar.

Schakelindicator
Op tijd de juiste versnelling: één van de meest
effectieve en eenvoudige mogelijkheden om
brandstof te besparen. De schakelindicator
(aanduiding ideale versnellingskeuze; alleen
in combinatie met handgeschakelde versnellingsbak) adviseert u een hogere of lagere
versnelling als deze een gunstiger brandstofverbruik mocht opleveren. Het systeem past
de keuze aan uw rijstijl aan.
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Banden met lagere rolweerstand
Tijdens het rijden wordt een band continu vervormd. Dat kost energie en daarmee brandstof.
Banden met een lagere rolweerstand reduceren
deze vervorming dankzij de verbeterde constructie van de band en de toepassing van speciale materialen bij loopvlak en wangen.

Elektrische stuurbekrachtiging
In tegenstelling tot bij conventionele, hydraulische stuursystemen wordt bij de elektrische
stuurbekrachtiging alleen energie verbruikt
tijdens een stuurbeweging. Bij een constante
stuurwielstand, bijvoorbeeld bij maximum
snelheid op de autoweg, is de elektromotor
niet actief.

Brake Energy Regeneration
Om de accu van elektrische energie te voorzien,
wordt de dynamo bij conventionele systemen
permanent door de motor aangedreven en wordt
zodoende continu extra brandstof verbruikt.
Het werkingsprincipe van de Brake Energy Regeneration houdt in, dat de dynamo voornamelijk
stroom genereert wanneer de bestuurder het
gaspedaal loslaat of remt – zo wordt de tot nu
toe ongebruikte, vrijkomende kinetische energie
benut voor het opladen van de accu. Dat spaart
niet alleen de dynamo en de motor, maar ook
brandstof.

BMW biedt meer dan  modelvarianten aan met
een CO-emissie van  g/km of minder. Maar
dit is slechts het begin. Onze ingenieurs werken
continu aan innovatieve technieken die zorgen
voor meer dynamiek en minder uitstoot.
BMW EfﬁcientDynamics geeft u de mogelijkheid
om een BMW te rijden met een gunstig energielabel. Een energielabel geeft aan hoe zuinig en
schoon een auto is ten opzichte van directe
concurrentie. Dit jaar zal  procent van alle verkochte BMW automobielen voorzien zijn van
een groen energielabel A, B of C. Informeer bij
uw BMW dealer naar het actuele energielabel
voor het model van uw keuze of kijk op:

3 Serie Sedan E90
318d (VA71)
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Diesel

Brandstofverbruik

4,7 liter / 100 km

gemeten volgens de test van de typegoedkeuring.
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= 1 liter op 21,3 km
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Onzuinig
CO2-uitstoot

123 gram / km

CO2 is het broeikasgas dat bij de wereldwijde
klimaatverandering de belangrijkste rol speelt.
Jaar van toepassing
Een gids betreffende het brandstofverbruik en de
CO2-uitstoot met gegevens voor alle nieuwe modellen
personenauto’s is gratis te verkrijgen in elk verkooppunt.
Naast de brandstofefficiëntie van een auto zijn ook
het rijgedrag en andere, niet-technische factoren bepalend
voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstood van een auto.
Richtlijn 1999/94/EG: Etikettering personenauto’s
Volgnummer 1
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Sommige BMW EfficientDynamics technieken zijn uitrustingsafhankelijk en niet voor alle uitvoeringen beschikbaar.
Raadpleeg uw BMW dealer voor meer informatie.

BMW EfﬁcientDynamics
Minder emissie. Meer vermogen.

Voor de standaard- en extra-uitrusting verwijzen wij naar de uitrustingstabellen.

Xenon-lampen voor dim- en grootlicht, inclusief dynamische lichthoogteregeling en
LED-knipperlichten; bieden een aanmerkelijk
betere verlichting van de rijbaan in het donker en
bij slecht zicht. In combinatie met de optionele
adaptieve bochtverlichting met variabele
lichtverdeling inclusief hoekverlichting worden ook bochten verlicht door de beweegbare
koplampen, zodra u de bocht instuurt.

Grille met verchroomde omlijsting en verchroomde spijlen. Bij de viercilinder-modellen zijn de spijlen zwart.

Regensensor, inclusief automatische
lichtschakeling: eenmaal geactiveerd zet de
regensensor, afhankelijk van de hoeveelheid
neerslag, automatisch de ruitenwissers in werking en regelt zelfstandig de wisfrequentie.
De geïntegreerde automatische lichtschakeling
zorgt voor inschakelen van het dimlicht bij het
invallen van de duisternis en bij het inrijden van
een tunnel of parkeergarage.

Grootlichtassistent: ondersteunt de
bestuurder in het donker door automatisch te
schakelen tussen groot- en dimlicht, bijvoorbeeld bij voor- en tegenliggers en bij veranderingen van de straatverlichting.

Dorpellijsten met verchroomd BMW opschrift
(voor zescilinder-modellen: verchroomde dorpellijsten met BMW opschrift).
Chrome Line exterieur omvat de dorpellijsten,
de omlijsting van de zijruiten en de schachtafdekking van de zijruiten voor alle viercilinder-modellen alsmede het sierstuk van de uitlaateindpijp
voor de modellen 316i, 318i en 318d.

Het dakdraagsysteem is een harmonieus met
de carrosserie vormgegeven systeem, dat als
basis dient voor de multifunctionele dakdragers
van BMW. Zo kunt u gemakkelijk en veilig een
ski-/bagagebox, ﬁetsen, surfboards en dergelijke vervoeren.

Verlichtingspakket, omvat o. a. instapverlichting
in de portiergrepen buiten, uitstapverlichting in
de portieren, indirecte verlichting achterin, leeslampjes voor en achter en verlichting van de voetenruimte voorin.

xDrive is een intelligent vierwielaandrijvingssysteem, dat de aandrijfkracht traploos en
variabel over voor- en achterwielen verdeelt –
voor extra tractie, spoorstabiliteit en veiligheid
onder alle rijomstandigheden (leverbaar voor
i, i, i, d en d).

Trekhaak, met wegklapbare kogelkop.
De kogelkop kan via een schakelaar in de bagageruimte elektrisch worden ontgrendeld.
Vervolgens kan de kogelkop handmatig achter
de bumper worden weggeklapt. Inclusief
stabiliteitscontrole voor aanhanger.

Voor de standaard- en extra-uitrusting verwijzen wij naar de uitrustingstabellen.

Stalen wielen met wielplaat, met noodloopeigenschappen,  J x  inch, bandenmaat
/ R .

Lichtmetalen BMW wielen in V-spaak styling , met noodloopeigenschappen,
 J x  inch, bandenmaat / R .

Lichtmetalen BMW wielen in dubbelspaak styling , met noodloopeigenschappen,  J x  inch, bandenmaat
/ R .

Lichtmetalen BMW wielen in sterspaak
styling , met noodloopeigenschappen,
 J x  inch, bandenmaat / R .

Lichtmetalen BMW wielen in V-spaak styling , met noodloopeigenschappen,
 J x  inch, bandenmaat / R .

Lichtmetalen BMW wielen in dubbelspaak
styling , met noodloopeigenschappen,
 J x  inch, bandenmaat / R .

Lichtmetalen BMW wielen in multispaak
styling , met noodloopeigenschappen,
 J x  inch, bandenmaat / R .

Lichtmetalen BMW wielen in sterspaak
styling , met noodloopeigenschappen
en bredere banden achter, voor  J x  inch
en bandenmaat / R , achter , J x
 inch en bandenmaat / R .

Lichtmetalen BMW wielen in sterspaak
styling , met noodloopeigenschappen
en bredere banden achter, voor  J x  inch
en bandenmaat / R , achter , J x
 inch en bandenmaat / R .

Voor de standaard- en extra-uitrusting verwijzen wij naar de uitrustingstabellen.

Met leder bekleed multifunctioneel stuur
(diameter  mm), driespaaks, inclusief pookknop met chroominleg en in leder uitgevoerde
handremgreep. Met de geïntegreerde toetsen
kunnen tijdens het rijden bijvoorbeeld radio en
telefoon (optie) worden bediend.

Met leder bekleed sportstuur (diameter
 mm), driespaaks, inclusief chroomdetails
voor stuur en pookknop, en in leder uitgevoerde
handremgreep. Met de geïntegreerde toetsen
kunnen tijdens het rijden bijvoorbeeld radio en
telefoon (optie) worden bediend.

Met leder bekleed multifunctioneel M
sportstuur: ligt door de dikkere stuurwielrand
uitstekend in de handen. Met de geïntegreerde
toetsen kunnen tijdens het rijden bijvoorbeeld
radio en telefoon (optie) worden bediend.

Stuurwielverwarming: verwarmt met een
druk op de knop binnen korte tijd de stuurwielkrans; zeer aangenaam in de winter.

Start-/stopknop. Maakt samen met de afstandsbediening het starten van de motor
mogelijk. Eerst wordt de afstandsbediening
in de contactschakelaar geschoven. Daarna
kunt u uw BMW met een druk op de knop
starten of afzetten.

Cruise control: houdt (vanaf circa 30 km/h)
een ingestelde snelheid continu aan (bediening via de stuurkolomhendel links). Na een
acceleratie-ingreep door de bestuurder wordt de
oorspronkelijk ingestelde snelheid automatisch
weer aangenomen. Door te remmen wordt de
functie uitgeschakeld. Voor de zescilinder-modellen Dynamic Cruise Control, met de aanvullende functie Active Braking (remfunctie).

Spraaksturing: hiermee kunt u tijdens het
rijden bijvoorbeeld radiozenders, navigatiebestemmingen of in het telefoonboek opgeslagen
nummers kiezen. Deze worden tegelijkertijd in
het control display weergegeven.

Active Cruise Control (ACC): maakt comfortabel rijden met een vooraf ingestelde snelheid
(tussen  en  km/h) mogelijk. Bij het rijden
in druk verkeer past uw BMW zich aan een langzamer rijdende voorligger aan en houdt dan
automatisch een vooraf gekozen afstand aan.

Info display met analoge instrumenten en
doorlichttechniek, snelheidsmeter met geïntegreerde tankinhoudsmeter, toerenteller met
geïntegreerde verbruiksmeter (i: motorolietemperatuurmeter), LC-display voor kilometer-/
dagteller en boordcomputer.

Voor de standaard- en extra-uitrusting verwijzen wij naar de uitrustingstabellen.

Boordcomputer, informeert u over buitentemperatuur, gemiddelde snelheid, gemiddeld
en actueel verbruik en actieradius.

Schakelindicator. Voor uitvoeringen met
handgeschakelde 6-versnellingsbak. Toont
wanneer u in een andere versnelling zuiniger
rijdt. Het systeem geeft het optimale moment
van op- of terugschakelen weer en past dit aan
uw rijstijl aan.

Auto Start Stop weergave. Toont in het
info display wanneer de motor via de Auto
Start Stop functie is uitgeschakeld, bijv. voor
het rode verkeerslicht of in de file. Het signaal
gaat uit bij het automatisch weer starten van
de motor (voor alle viercilinders i.c.m. handgeschakelde versnellingsbak).

Navigatiesysteem Professional, inclusief
radio Professional, DVD-speler, iDrive-controller
met Direct Access-toetsen en voorkeuzetoetsen, geïntegreerde harde schijf voor navigatie- en audiobestanden. Route-informatie
via gesproken instructies alsmede 3D-kaarten
en richtingpijlen op 8,8-inch kleurendisplay.
Inclusief split-screen-functie.

Navigatiesysteem Business, inclusief radio
Professional, CD-speler, geïntegreerd flash
geheugen voor navigatiedata, iDrive-controller
met Direct Access-toetsen en voorkeuzetoetsen. Route-informatie via gesproken instructies
alsmede richtingpijlen en kaarten op 6,5-inch
kleurendisplay.

Park Distance Control (PDC) voor en achter,
of alleen achter, maakt parkeren en manoeuvreren in kleine ruimten gemakkelijker. De afstand tussen de auto en een obstakel wordt
akoestisch – in combinatie met het navigatiesysteem tevens optisch in het control display –
gemeld. Hier afgebeeld i.c.m. navigatiesysteem Professional.

TV-functie. Maakt het u mogelijk om het
,-inch control display van het navigatiesysteem Professional bij stilstaande auto ook als
TV te gebruiken.

Standverwarming met afstandsbediening,
ideaal voor in de winter en tijdens koude dagen.
Wanneer u instapt, zijn de ruiten reeds ontdooid
en is het interieur behaaglijk warm. Hier afgebeeld i.c.m. navigatiesysteem Professional.

Airconditioning, inclusief microfilter en
recirculatieschakelaar. Zorgt te allen tijde voor
een aangenaam interieurklimaat; luchthoeveelheidsregeling en luchtverdeling handmatig instelbaar.

Voor de standaard- en extra-uitrusting verwijzen wij naar de uitrustingstabellen.

Automatische airconditioning, inclusief automatische recirculatieschakeling (AUC), microfilter, zonne- en condenssensor en ALL-functie.
Zorgt snel voor een aangenaam interieurklimaat
en houdt een ingestelde temperatuur constant.
Gescheiden temperatuurinstelling voor bestuurder en voorpassagier; ventilatie en verwarming
achterin. Inclusief gekoeld opbergvak in de middenconsole.

Radio Business CD, met -kanaals versterker,
antenne-diversity, aux in-aansluiting, MP-decoder, scan-functie, geïntegreerde CD-speler,
automatische volumeregeling en vijf luidsprekers
(vier tweeters en een centraal-bas onder de bestuurderszetel).

Radio Professional, omvang als radio
Business CD, met daarnaast onder andere
tweeregelig display, zes luidsprekers en aansluiting voor CD-wisselaar.
DAB-tuner, voor de ontvangst van digitale
audioprogramma’s; alleen in combinatie met
radio Professional.

BMW Individual High End audiosysteem,
levert het klankbeeld van een live-concert, dankzij bijzonder krachtige luidsprekers. Geluidssterkte en equalizing passen zich automatisch aan de
rijsnelheid aan.

HiFi-luidsprekersysteem met acht luidsprekers; zorgt voor een briljante klankkleur.
HiFi-systeem Professional LOGIC. Dertien
luidsprekers inclusief surround-functie zorgen
voor een ruimtelijk perfect klankbeeld. Het
centraal-basconcept met subwoofers maakt
daarbij een zeer authentieke basweergave
mogelijk.

Aux in-aansluiting, voor weergave van een
externe audiobron, bijv. een MP3-speler.
USB-/audiopoort, voor het inpluggen van een
USB-stick, MP3-speler of iPhone. Hierop opgeslagen muziekbestanden worden weergegeven
op het radiodisplay of het control display (i.c.m.
navigatie). Bediening via de toetsen op het multifunctionele stuurwiel, de radio Professional of
via de iDrive-controller.

Voorbereiding voor mobiele telefoon,
universeel, met bluetooth-interface, inclusief
hands-free-set, oplaadmogelijkheid en autotelefoonantenne. Via een apart verkrijgbare
snap-in-adapter kan een mobiele telefoon
met bluetooth-techniek worden aangesloten,
die ook via iDrive (i.c.m. navigatiesysteem)
kan worden bediend. Uw BMW dealer informeert
u graag over de aanbevolen modellen.

Handgeschakelde -versnellingsbak: maakt
een zeer sportieve rijstijl mogelijk. Schakelt licht,
is perfect gespatieerd en onderscheidt zich met
exacte, korte schakelwegen. Dankzij de korter gespatieerde transmissie met extra zesde versnelling kunt u de sportieve motorkarakteristiek nog
individueler benutten – overeenkomstig uw rijstijl.

-traps automatische transmissie Steptronic met AGS. De elektrische overbrenging
(Shift-by-wire) maakt zeer snelle en absoluut
foutloze schakelgangen mogelijk, voor een
optimum aan dynamiek.

Voor de standaard- en extra-uitrusting verwijzen wij naar de uitrustingstabellen.

Schakelpaddles aan met leder bekleed
multifunctioneel sportstuur; voor nog sportiever schakelen (hier afgebeeld; leverbaar
voor zescilinder-modellen in combinatie met
automatische transmissie Steptronic).
Schakelpaddles aan met leder bekleed
multifunctioneel M sportstuur (leverbaar
voor zescilinder-modellen in combinatie met
automatische transmissie Steptronic).

Standaardzetels met handmatige zetelverstelling, inclusief verstelbare zithoogte voor
bestuurders- en voorpassagierszetel en actieve
hoofdsteunen. Standaardzetels hier afgebeeld
in stof Vertex Grau.

Sportzetels voor bestuurder en voorpassagier.
Bieden optimale zijdelingse steun dankzij elektrisch in breedte verstelbare rugleuning (traploos);
zitlengte, zithoogte, rugleuning, zithoek en bovenbeensteun zijn handmatig verstelbaar. Inclusief
actieve hoofdsteunen. Zetels hier afgebeeld in
optioneel leder Dakota Beige.

Zetelverwarming drietraps, voor bestuurdersen voorpassagierszetel. Zitting en rugleuning
zijn verwarmbaar en bieden in zeer korte tijd
een aangenaam en warm zitoppervlak.

Zetelverstelling voor bestuurder en voorpassagier, elektrisch voor zithoogte en
rugleuning, handmatig voor zitlengte en -hoek.
Zetelverstelling voor bestuurder en voorpassagier, elektrisch voor zitlengte, -hoogte,
-hoek en rugleuning (hier afgebeeld). Inclusief
memory-functie voor bestuurderszetel en
buitenspiegels (met stoeprandfunctie voor
rechterbuitenspiegel).

Lendensteun, voor bestuurders- en voorpassagierszetel; elektrisch in hoogte en dikte verstelbaar, voor een ergonomisch perfecte zitpositie
en ter ondersteuning van de rugspieren.

Raambediening voor en achter elektrisch,
druk-/trekschakelaars met tolschakeling
(open/dicht), comfortopening en -sluiting en
inklembeveiliging rondom.

Middenarmsteun voor, opklapbaar, inclusief
geïntegreerd bergvak.
Middenarmsteun voor, verstelbaar (hier
afgebeeld).

Opbergpakket met netten aan de rugleuning van
de voorzetels, twee uitschuifbare bekerhouders
voorin, twee bekerhouders in de middenarmsteun
achter en extra opbergvak in het dashboard aan
bestuurderszijde. Inclusief twee V-aansluitingen achterin.

Voor de standaard- en extra-uitrusting verwijzen wij naar de uitrustingstabellen.

Skifoedraal: biedt de mogelijkheid om tegelijkertijd vier personen en vier paar ski’s
schoon en veilig in het interieur van de auto te
vervoeren. Indien het skifoedraal niet wordt
gebruikt, is het ruimtebesparend en onzichtbaar
achter de middenarmsteun opgeborgen.

Twee uitschuifbare bekerhouders, in het
dashboard geïntegreerd.

Niet-rokersuitvoering, met open opbergvakje, voor het onderbrengen van kleine
voorwerpen zoals een mobiele telefoon
of sleutels. Inclusief V-aansluiting in de
voetenruimte voor de voorpassagier.

Alarmsysteem met radiografische afstandsbediening. Bij poging tot inbraak en manipulaties
aan de auto slaat het systeem akoestisch alarm.
Tegelijkertijd worden de alarmknipperlichten
ingeschakeld.

Binnenspiegel, automatisch dimmend,
groot spiegeloppervlak; vanaf een bepaalde
lichtinval door koplampen van achteropkomend
verkeer dimt de spiegel automatisch.
Garagedeuropener. Met deze afstandsbediening kunt u bijvoorbeeld uw tuinhek en/of
de garagedeur vanuit de auto openen en
sluiten.

Glazen panoramadak. Met royaal oppervlak
en grote opening; voorzien van snelheidsafhankelijke windgeleider. Beide glazen delen
hebben een kantelfunctie, elektrisch bediend met tiptoets. Het voorste deel heeft
tevens een schuiffunctie. Inclusief elektrisch
bediende binnenhemel (zonwering), alsmede
comfortopening/-sluiting met inklembeveiliging.

Keyless go voor het openen/afsluiten en
starten van de auto, zonder de afstandsbediening
in de hand te hoeven nemen. Het is voldoende
wanneer de afstandsbediening zich in uw broekof jaszak, koffer of handtas bevindt. De motor
kan direct via de start-/stopknop worden gestart.

BMW Welt: de aflevering van een nieuwe auto*
is een van de mooiste ogenblikken voor een automobilist. Dat is een onvergetelijke dag waard –
bij BMW Welt, het belevings- en aflevercentrum
in München. En bij een museumbezoek, een
rondleiding door de fabriek of door het Technik-Atelier ervaart u de fascinerende wereld
van BMW van binnenuit.

* Aflevering in BMW Welt vooralsnog niet mogelijk voor Nederland.

Voor de standaard- en extra-uitrusting verwijzen wij naar de uitrustingstabellen.

Wie veel onderneemt heeft veel ruimte nodig …
… en een ﬂexibele, veelzijdige auto. De bagageruimte van de BMW  Serie
Touring biedt niet alleen veel plaats, maar ook talrijke praktische details.
Zo kunt u dankzij de in asymmetrische delen ( : ) neerklapbare achterbankleuning ook grotere stuks bagage moeiteloos meenemen. Bij
geheel neergeklapte achterbankleuning ontstaat een vrijwel vlakke

laadvloer. Met het optionele bagageruimtepakket kunnen kleinere voorwerpen in het variabel in te delen bergvak onder de afsluitbare vloer worden
opgeborgen. Zo staat niets uw rijplezier nog in de weg – en dat mag u
letterlijk opvatten.

Bagageruimtepakket, met bagagenet, vloernet, opbergvak onder
de vloer, waterdichte opklapbox en omkeerbare vloermat met geïntegreerde beschermhoes voor interieur en achterbumper.

Rugleuning achterbank, asymmetrisch gedeeld neerklapbaar
( : ); inclusief middenarmsteun achter met twee geïntegreerde
bekerhouders.

Achterruit, separaat te openen. Voor het
vlot en gemakkelijk in- en uitladen van kleinere
stuks bagage.

Combicassette, met afdekrolscherm en bagagevangnet. Multifunctioneel. Het afdekrolscherm
beschermt de bagageruimte tegen nieuwsgierige blikken. Het bagagevangnet beschermt bij
hard remmen tegen eventueel naar voren vallende voorwerpen.

Comfortopening: bij het openen van de
achterruit resp. achterklep laat het uitgetrokken afdekrolscherm zich in een geleiding
omhoog schuiven, voor gemakkelijk in- en
uitladen.

Voor de standaard- en extra-uitrusting verwijzen wij naar de uitrustingstabellen.

M sportpakket: voor een bijzonder sportieve
uitstraling zorgen het M aërodynamicapakket en
de perfect daarop afgestemde -inch lichtmetalen BMW wielen in dubbelspaak styling  M
met noodloopeigenschappen en bredere banden achter (links afgebeeld; optioneel: -inch
sterspaak  M). Het M sportonderstel en BMW
Individual hoogglans Shadow Line ronden het
pakket op fascinerende wijze af. In het interieur
bepalen sportzetels in een speciale stof/alcantaracombinatie, het met leder beklede M sportstuur, de korter uitgevoerde versnellingspook
(voor handgeschakelde uitvoeringen), de interieurlijsten in aluminium Glaciersilber en de BMW
Individual hemelbekleding Anthrazit, alsmede de
M dorpellijsten en M voetsteun, het dynamische
karakter van het M sportpakket. Exclusief leverbaar is de carrosseriekleur Le Mans Blau metallic.

Achterskirt: de ingebouwde diffusor vergroot
de neerwaartse druk bij hoge snelheid.

Lichtmetalen BMW wielen in sterspaak
styling  M (optioneel), bredere banden
achter, voor  J x  inch en bandenmaat
/ R ; achter , J x  inch en bandenmaat / R  (banden met noodloopeigenschappen).

Met leder bekleed multifunctioneel M sportstuur: ligt door de dikkere stuurwielrand
uitstekend in de handen. Met de geïntegreerde
toetsen kunnen tijdens het rijden bijvoorbeeld
radio en telefoon (optie) worden bediend.

Sportzetels: voor een buitengewoon goede
zijdelingse steun. De exclusieve stof/alcantaracombinatie Blue Shadow ziet er zeer inspirerend uit.

Interieurlijsten in aluminium Glaciersilber: accentueren het sportieve karakter van het
M sportpakket.
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– frontairbags voor bestuurder en voorpassagier, ’zetel-bezet’-sensor voor
voorpassagiersairbag

































– curtain-hoofdairbags vóór en achter, doorlopend

































– zij-airbags voor bestuurder en voorpassagier

































Center-lock-schakelaar voor centrale portiervergrendeling

































Centrale portiervergrendeling, incl. tankdeksel, met elektronische
wegrijbeveiliging (EWS) en crash-sensor, afstandsbediening in sleutel met
automatisch opladende batterij

































Dynamische remlichten

































Dynamische Stabiliteits Controle (DSC, incl. ABS, CBC en tractieregeling DTC)

































Dynamische Stabiliteits Controle (DSC+, met aanvullende functies)

































– voorin (voorpassagiersairbag uitschakelbaar)

































– achterin, met extra bevestigingspunten aan bovenzijde

































– schijfremmen vóór, geventileerd

































– schijfremmen achter, geventileerd

































– bumpersysteem met uitwisselbare vervormingselementen vóór en achter,
nemen krachten op tot 15 km/h, zonder de carrosserie te beschadigen

































– portierversterkingen

































– automatische veiligheidsgordels vóór, met gordelslotspanner

































– ergonomisch gordelsysteem achterin, met drie 3-punts veiligheidsgordels

































Achterruit, separaat te openen

































BMW Individual hoogglans Shadow Line

































Buitenspiegels in carrosseriekleur, asferisch, elektrisch verstelbaar

































Bumpers in carrosseriekleur

































Chrome Line exterieur

































Dakdraagsysteem

































Eindpijp(en) met mat verchroomd sierstuk

1

1















1













Exterieurdelen (portiergrepen en daklijsten) in carrosseriekleur

































Grille met verchroomde omlijsting en verchroomde spijlen

































Grille met verchroomde omlijsting en zwarte spijlen

































Metallic lak

































Veiligheid
Actieve hoofdsteunen voorin
Airbags:

Kinderzitjesbevestiging ISOFIX:

Remmen:

Veiligheidscarrosserie:

Veiligheidsgordels:

Exterieur

Witte knipperlichten vóór en zij

































Zijruitomlijsting verchroomd

1

1

1













1

1

1
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Bagageruimtepakket, met bagagenet rechts, vloernet, V-aansluiting, opbergvak onder
de vloer, tassen- en parapluhouder, waterdichte opklapbox en uitneembare schuiflade onder
de hoedenplank

































Buitenspiegelpakket: buitenspiegels inklapbaar, incl. memory en stoeprandfunctie
voor rechterbuitenspiegel bij achteruitrijden (incl. verwarmde voorruitsproeiers)

































M sportpakket: afgestemd M aërodynamicapakket, BMW Individual hoogglans Shadow
Line (ook leverbaar met Chrome Line exterieur), lichtmetalen BMW wielen dubbelspaak
styling  M (optioneel sterspaak styling  M), M sportonderstel (ook leverbaar met
standaard onderstel), verchroomde uitlaateindpijp(en), sportzetels voor bestuurder en
voorpassagier, met leder bekleed multifunctioneel M sportstuur, BMW Individual hemelbekleding Anthrazit, interieurlijsten aluminium Glaciersilber, M dorpellijsten en M voetsteun;
leverbaar in Alpinweiß, Titansilber, Le Mans Blau, Spacegrau, Saphirschwarz en Bluewater

































Banden met noodloopeigenschappen (runflat)

































Bandenspanningswaarschuwingssysteem

































– staal met wielplaat, 7 J x 16 inch; bandenmaat 205/55 R 16

































– lichtmetaal dubbelspaak 268, 7 J x 16 inch; bandenmaat 205/55 R 16

































– lichtmetaal V-spaak 360, 7 J x 16 inch; bandenmaat 205/55 R 16

































– lichtmetaal sterspaak 283, 7 J x 16 inch; bandenmaat 225/50 R 16

































– lichtmetaal V-spaak 285, 8 J x 17 inch; bandenmaat 225/45 R 17

































– lichtmetaal multispaak 284, 8 J x 17 inch; bandenmaat 225/45 R 17

































– lichtmetaal dubbelspaak 161, 8 J x 17 inch en bandenmaat 225/45 R 17

































– lichtmetaal sterspaak 286, vóór 8 J x 17 inch en bandenmaat 225/45 R 17;
achter 8,5 J x 17 inch en bandenmaat 255/40 R 17

































– lichtmetaal sterspaak 287, vóór 8 J x 18 inch en bandenmaat 225/40 R 18;
achter 8,5 J x 18 inch en bandenmaat 255/35 R 18

































Uitrustingspakketten

Wielen en banden

Wielen en banden:

1

Uitsluitend i.c.m. Chrome Line exterieur.
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– stof Vertex

































– stof/ledercombinatie Impuls

































– leder Dakota

































BMW Individual hemelbekleding Anthrazit

































Dorpellijsten met verchroomd BMW opschrift

































Dorpellijsten verchroomd met BMW opschrift

































Info display in dashboard, met snelheidsmeter, toerenteller en meters voor
brandstofvoorraad en -verbruik (i: motorolietemperatuur)

































– Satinsilber matt

































– aluminium fijngeslepen

































– edelhoutuitvoering Nussbaumwurzel

































– edelhoutuitvoering Nussbaum hell

































– Grau hoogglans

































– Schwarz hoogglans

































Vloermatten van velours

































6-traps automatische transmissie Steptronic

































6-versnellingsbak, handgeschakeld

































Active Front Steering

































Auto Start Stop functie (i.c.m. handgeschakelde 6-versnellingsbak)

































BMW 4-cilinder benzinemotor met 4-kleppentechniek

































BMW 4-cilinder dieselmotor met 4-kleppentechniek

































BMW 6-cilinder-in-lijn benzinemotor met 4-kleppentechniek

































BMW 6-cilinder-in-lijn dieselmotor met 4-kleppentechniek

































BMW TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn dieselmotor met 4-kleppentechniek

































Brake Energy Regeneration

































Common rail-injectiesysteem

































Dieselpartikelfilter

































Dubbele VANOS

































Emissienorm: EU4

































Emissienorm: EU5

































High Precision Injection (directe benzine-inspuiting)

































Lichtmetalen cilinderkop

































M sportonderstel, incl. 15 mm verlaging

































Multilink-achteras

































Schakelindicator (i.c.m. handgeschakelde 6-versnellingsbak)

































Schakelpaddles aan met leder bekleed, multifunctioneel M sportstuur (alleen i.c.m.
6-traps automatische transmissie Steptronic)

































Interieurdesign
Bekleding:

Interieurlijsten:

Aandrijving en techniek

Schakelpaddles aan met leder bekleed, multifunctioneel sportstuur (alleen i.c.m. 6-traps
automatische transmissie Steptronic)

































Stuurbekrachtiging

































Servotronic, snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging

































Turbocompressor met variabele turbinegeometrie

































Twin Turbo

































Voorwielophanging met veerbenen en dubbele onderste draaipunten

































xDrive (vierwielaandrijving met variabele koppelverdeling)

































d xDrive
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– Dynamic Cruise Control, incl. Active Braking (remfunctie)

i xDrive

– cruise control, hendel aan stuur
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 standaarduitrusting

Assistentiesystemen
Cruise control:

– Active Cruise Control (ACC)

































Park Distance Control (PDC), achter of voor en achter

































Achterlichten met LED-lichtgeleidingsstaven en LED-knipperlichten

































Adaptieve bochtverlichting met variabele lichtverdeling, incl.
hoekverlichting (alleen i.c.m. Xenon-lampen)

































Binnenspiegel, automatisch dimmend

































Binnenspiegel en buitenspiegels, automatisch dimmend

































Binnenspiegel met digitaal kompas

































Halogeen koplampen met  lichtringen voor dagrijverlichting

































LICHT AAN-waarschuwing

































Mistlampen incl. verwarmde buitenspiegels en voorruitsproeiers

































Regensensor, incl. automatische lichtschakeling

































Verlichtingspakket, met instapverlichting in de portiergrepen, uitstapverlichting
vóór, leeslampjes vóór en achter, verlichting in de voetenruimte vóór, verlichte makeup spiegels voor bestuurder en voorpassagier alsmede ’waterval’ verlichting achter

































’Waterval’ verlichting voorin, gericht op de middenconsole

































Xenon-lampen, voor dim-/grootlicht, incl. sproeiers,  lichtringen voor
dagrijverlichting, LED-knipperlichten en dynamische lichthoogteregeling

































Verlichting en zicht



Uitsluitend i.c.m. Chrome Line exterieur.
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Airconditioning, incl. microfilter

































Airconditioning, automatisch (incl. AUC, zonne- en condenssensor en
ALL-functie), met uitstroomopeningen achter

































Standverwarming met afstandsbediening

































– 3-spaaks, met leder bekleed, multifunctioneel

































– 3-spaaks sportstuur, met leder bekleed, multifunctioneel

































– 3-spaaks M sportstuur, met leder bekleed, multifunctioneel

































Stuurwielverwarming voor met leder bekleed stuur en met leder bekleed
sportstuur

































– rondom, groen getint

































– extra getint, voor achterportierruiten, achterste zijruiten en achterruit

































– extra-warmtewerende voorruit

































– standaardzetels, handmatig verstelbaar

































– hoofdsteunen achterin, drie, neerklapbaar

































– lendensteun voor bestuurder en voorpassagier, elektrisch verstelbaar

































– rugleuning achterbank, asymmetrisch gedeeld neerklapbaar (60 : 40);
inclusief middenarmsteun achter met twee geïntegreerde bekerhouders

































– zetelverwarming voor bestuurder en voorpassagier

































– zetelverstelling, deels elektrisch

































– zetelverstelling, elektrisch, met memory voor bestuurderszetel

































– sportzetels voor bestuurder en voorpassagier, handmatig verstelbaar,
incl. elektrisch verstelbare zijwangen

































Zonnerolgordijn voor achterportierruiten, handmatig

































Interieur

Stuurwiel:

Warmtewerend glas:

Zetels/zitcomfort:
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Alarmsysteem met afstandsbediening

































Bagageruimte, volledig bekleed, inhoud ca. 460 liter (335i en 335d ca. 450 l)

































Combicassette, uitneembaar, met bagageafdekscherm en bagagevangnet

































Dashboardkastje, verlicht en afsluitbaar

































Keyless go

































Middenarmsteun vóór, met verschuifbaar linker deel

































Middenarmsteun vóór, opklapbaar, met geïntegreerd bergvak

































Niet-rokersuitvoering met opbergvakje in middenconsole vóór; incl.
12V-aansluiting in voetenruimte voorpassagier (zonder meerprijs)

































Opbergpakket: onder andere twee bekerhouders voorin, opbergvak in
dashboard links, twee 12V-aansluitingen, netten aan rugleuning voorzetels

































Opbergvak in de voorportieren

































Panoramadak, glas, elektrisch, incl. comfortopening met contactsleutel

































Personal Profile

































Raambediening vóór en achter elektrisch, met tolautomaat (open/dicht),
inklembeveiliging en comfortsluiting rondom

































Rokersuitvoering, incl. asbak met klepje en 12V-aansluiting

































Skifoedraal

































Start-/stopknop

































Trekhaak, met wegklapbare kogelkop (elektrisch ont- en vergrendelbaar),
incl. stabiliteitscontrole voor aanhanger

































Comfort en interieuruitrusting

Entertainment, communicatie en informatie
Audio:
– aux in-aansluiting, incl. 12V-aansluiting onder de middenarmsteun vóór

































– BMW Individual High End audiosysteem

































– CD-wisselaar, voor 6 CD’s , incl. MP3-decoder

































– DAB-tuner, voor de ontvangst van digitale audioprogramma’s
(alleen i.c.m. radio Professional)

































– HiFi-luidsprekersysteem

































– HiFi-systeem Professional LOGIC7

































– radio Business CD, incl. CD-frontloader en MP3-decoder

































– radio Professional, incl. tweeregelig display, CD-frontloader en MP3-decoder

































– USB-/audiopoort

































Boordcomputer met Check-Control

































– Business met 6,5-inch kleurenmonitor, aanwijzingen d.m.v. gesproken instructies, richtingpijlen en kaarten, incl. radio Professional met CD-speler, geïntegreerd flash geheugen voor
navigatiedata, iDrive-controller met Direct Access-toetsen en voorkeuzetoetsen

































– Professional met 8,8-inch kleurenmonitor en split-screen-functie, aanwijzingen d.m.v.
gesproken instructies, richtingpijlen en 3D-kaarten, DVD-speler, incl. radio Professional,
iDrive-controller met Direct Access-toetsen, 8 voorkeuzetoetsen, harde schijf voor
navigatie- en audiobestanden en MP3-decoder

































– spraaksturing voor navigatiesysteem, telefoon en audio

































– TV-functie (alleen i.c.m. navigatie Professional)

































Telefoon: voorbereiding voor mobiele telefoon, universeel, incl. bluetooth-interface

































Navigatie:
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Ledig gewicht1

kg



 []

 []

 []
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Ledig gewicht (xDrive)1

kg
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 []



Toelaatbaar totaalgewicht

kg



 []



Toelaatbaar totaalgewicht (xDrive)

kg









 []



 []



Laadvermogen

kg

540





















Toelaatbare asbelasting
voor/achter

kg

/

/
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Toelaatbare dakbelasting

kg

75





















Toelaatbaar aanhangergewicht
ongeremd

kg























Toelaatbaar aanhangergewicht
geremd2

kg



 []

 []
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Toelaatbare kogeldruk

kg

75













Gewicht

 []  []  []  []  []  []  []  []
 []  []  []

 []  []




 []  []




Motor3, 4
Cilinders/kleppen per cilinder
Cilinderinhoud
Slag/boring
Max. vermogen/toerental

Max. koppel/toerental
Compressieverhouding
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Transmissie
Overbrengingsverhouding
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Topsnelheid
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 []

 []

 []

 []

 []

 []

 []

 []

 []



Topsnelheid (xDrive)

km/h
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V/VI/R:1
Eindreductie

Rijprestaties

Acceleratie 0 –100 km/h

s
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Acceleratie 0 –100 km/h (xDrive)
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Elasticiteit 80 –120 km/h in
IV/V (handgeschakeld)
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Elasticiteit 80 –120 km/h in
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Buiten bebouwde kom
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Gemiddeld (xDrive)
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Verbruik 3, 4
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CO2-emissie (xDrive)

g/km







 []

 []

 []



 []



 []



l























/ R  Y

i
i xDrive

i
CO2-emissie

Verbruik 3, 4

Tankinhoud, ca.

Wielen
Bandenmaat
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2760


2013


1010


1408


1459


4527

1400

1506 



1455

Dynamo

978

Accu

964

Elektrische installatie


1535


1817


Alle afmetingen in de technische tekeningen in mm. Inhoud bagageruimte ca. 460–1.385 l (335i en 335d ca. 450–1.375 l).
1

2
3

4

Fabrieksopgave. De RDW gewichten liggen  kg lager. Ledig gewicht geldt voor auto’s in
standaarduitvoering. Speciale uitrusting en accessoires kunnen dit gewicht verhogen.
Geremd aanhangergewicht bij een maximale hellingshoek van  %.
De benzinemotoren van de BMW 3 Serie Touring zijn geschikt voor een brandstofkwaliteit
van RON 91 en hoger (335i en 335i xDrive: minimaal RON 95), met een maximaal
ethanol-aandeel van 10 % (E10). Het gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 95 wordt
aangeraden. De hier vermelde waarden voor vermogen, prestaties en verbruik gelden bij
gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 98.
De diesel- en benzinemotoren in de BMW  Serie voldoen aan de EU-emissienorm (i,
i xDrive, d xDrive, d en d: EU); de dieselmotoren zijn standaard uitgerust met
een dieselpartikelfilter. Als basis voor de verbruiksgegevens geldt de ECE-rijcyclus. De
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metingen worden voor eenderde binnen de bebouwde kom en voor tweederde buiten de
bebouwde kom verricht. Behalve het verbruik wordt ook de CO-emissie gemeten.
Elektronisch begrensd.
Hoogte met dakantenne . mm, met dakdraagsysteem . mm. Hoogte i.c.m. xDrive
. mm, met dakantenne . mm, met dakdraagsysteem . mm.
Standaard met 6-traps automatische transmissie Steptronic.
De spoorbreedte voor de modellen 330i, 335i, 325d, 330d en 335d bedraagt vóór 1.500 mm
en achter 1.529 mm.
325i xDrive: 8 J x 17 en 225/45 R 17 W.

Waarden tussen [ ] gelden voor 6-traps automatische transmissie Steptronic.

meer over BMW

www.bmw.nl

BMW maakt
rijden geweldig

BMW recycling.
Uw BMW is als product een bestanddeel van een omvangrijk recyclingconcept. Wat houdt dit concreet in?
Al bij de ontwikkeling van elk BMW model worden belangrijke voorwaarden gesteld met het oog op
recycling. Zo stelt BMW bij de keuze en verwerking van materialen voorop dat natuurlijke hulpbronnen
en het milieu zoveel mogelijk worden ontzien. Iedere BMW wordt zodanig gebouwd dat deze zich na
zijn autoleven probleemloos en economisch laat hergebruiken. Sinds  doen we op dit gebied waardevolle
kennis en ervaring op in het unieke BMW Recycling- en Demontagecentrum (RDZ) bij München.
Deze brochure behandelt de Nederlandse versies. De afgebeelde uitvoeringen bevatten deels accessoires
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. Raadpleeg uw BMW dealer over de door hem aangeboden
uitvoeringsconﬁguraties. Wijzigingen in constructie en/of uitrusting, alsmede drukfouten, voorbehouden.
© BMW AG, München/Duitsland. Nadruk, geheel of gedeeltelijk, uitsluitend met schriftelijke
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