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•

De gefacelifte BMW 2 Serie Active Tourer en BMW 2 Serie Gran Tourer verschijnen in
maart 2018 op de markt. De verkoop van de eerste Sports Activity Tourer (SAT) van
BMW in de compacte premiumklasse bedroeg tussen 2014 en 2017 meer dan 380.000
exemplaren. Beide modellen – die zich onderscheiden met hun functionele
ruimteconcept – behoren daarmee tot de bestsellers van BMW. De belangrijkste
afzetmarkten zijn Duitsland, China en Groot-Brittannië. Meer dan 70% van de kopers van
deze modellen reed hiervoor een auto van een ander merk.

•

De vernieuwde voorzijde met de brede luchtinlaat en opvallende nierengrille accentueert
de sportief-elegante uitstraling van de auto’s. De eveneens nieuw vormgegeven
achterbumper met grotere uitlaatuiteinden (twee uitlaten voor alle viercilinderversies)
benadrukken de breedte van de auto. Met het nieuwe M Sport pakket hebben de BMW 2
Serie Active Tourer en BMW 2 Serie Gran Tourer een opvallend sportief design.

•

Twee nieuwe carrosseriekleuren – Jucaro Beige en Sunset Orange – en zes nieuwe
designs voor de optionele lichtmetalen 17-, 18- en 19-inch wielen bieden extra
mogelijkheden voor personalisatie. Exclusieve materialen en nieuwe stoelbekleding – stof
met Sensatec, leder – geven het interieur extra stijl. De versies met de zeventraps
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Steptronic transmissie met dubbele koppeling of de achttraps Steptronic transmissie zijn
voorzien van een nieuwe elektronische keuzehendel.
•

Nieuw design voor de optionele koplampen met LED-technologie en de adaptieve
koplampen met LED-technologie en niet-verblindend grootlicht. De kenmerkende
dubbele koplampen – nu zeshoekig van vorm – geven het front een nog moderner en
opvallender aanzien. Ook nieuw: de vormgeving van de optionele mistlampen met LEDtechnologie aan de voorzijde.

•

De nieuwste generatie benzine- en dieselmotoren zijn uitgebreid aangepast voor een nog
lager verbruik, onder meer de nokkenas, het koelsysteem, de distributie en de turbo’s. De
motoren in de nieuwe BMW 2 Serie Active Tourer leveren vermogens van 80 tot 170 kW
(109 tot 231 pk), die in de nieuwe BMW 2 Serie Gran Tourer van 80 tot 141 kW (109 tot
192 pk). Het gecombineerde brandstofverbruik van het nieuwe BMW EfficientDynamics
motorengamma varieert van 4,3 tot 6,4 l/100 km, wat neerkomt op een CO2-emissie van
112-147 g/km*.

•

Vanaf maart 2018 zijn alle dieselmotoren voorzien van technologie om de uitlaatgassen te
reinigen, zoals een dieselpartikelfilter, een stikstof-absorptiekatalysator en een SCRsysteem (Selective Catalytic Reduction), dat een ureumoplossing (AdBlue) inspuit om
stikstofoxides in de uitlaatgassen van de auto te reduceren. Alle viercilinder diesels zijn nu
voorzien van BMW TwinPower Turbo technologie met twee turbo’s.

•

De plug-inhybride BMW 225xe iPerformance Active Tourer heeft een puur elektrische
actieradius van 45 kilometer, een systeemvermogen van 165 kW (224 pk) en een
gecombineerd verbruik van 2,3-2,5 l/100 km en een CO2-emissie van 52-57 g/km)**.

•

Voor het eerst is ook een zeventraps Steptronic transmissie met dubbele koppeling
leverbaar in beide modellen, naast de achttraps Steptronic en de handmatig te bedienen
zesversnellingsbak. De 220i versies zijn standard uitgerust met de zeventraps Steptronic
transmissie met dubbele koppeling, de 225i xDrive en 220d versies met de achttraps
Steptronic.

* Brandstofverbruik, CO2-emissie en actieradius zijn bepaald op basis van de Europese Richtlijn (EC) 715/2007 in de versie die op
het moment van homologatie van kracht was. ** Basis voor de verbruikscijfers: WLTP
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•

Innovatief bedieningsconcept iDrive van de nieuwste generatie (leverbaar sinds juli 2017).
Optionele navigatiesystemen met 6,5- of 8,8-inch touchscreen, voice control en iDrivebediening met aanraakgevoelige interface.

•

BMW ConnectedDrive Services (leverbaar sinds juli 2017) bieden uitzonderlijke
connectiviteit. Real Time Traffic Information (RTTI), Time-to-Leave notificaties en Share
Destination via app, web en agenda. Smartphone-integratie is eenvoudig dankzij Apple
CarPlay. Inclusief inductieladen voor compatibele mobiele telefoons en wifi-hotspot voor
maximaal tien apparaten.

•

Uitgebreid gamma rijassistentiesystemen, waaronder Active Cruise Control – met
adaptieve snelheidsregeling tussen 0 en 140 km/u – en de Traffic Jam Assistant die de
auto automatisch tussen de rijstroken houdt tot 60 km/u. Beide assistentiesystemen zijn
onderdeel van het optionele Driving Assistant Plus pakket.

Overzicht van de nieuwe BMW 2 Serie Active Tourer, vanaf maart 2018
Vermogen

Verbruik

CO2-emissie

(kW (pk))

(l/100 km)

(g/km)

BMW 216i

80 (109)

5,8**

132**

BMW 218i

103 (140)

5,8**

132**

BMW 220i

141 (192)

5,6-5,9***

127-134***

BMW 225i xDrive

170 (231)

6,1-6,4***

139-147***

BMW 225xe iPerformance

165 (224)

2,3-2,5**

52-57**

BMW 216d

85 (116)

4,3**

112–113**

BMW 218d

110 (150)

4,5**

119**

BMW 218d xDrive

110 (150)

4,7-5,1**

124-133**

BMW 220d

140 (190)

4,4**

117**

BMW 220d xDrive

140 (190)

4,7**

124**

* Brandstofverbruik, CO2-emissie en actieradius zijn bepaald op basis van de Europese Richtlijn (EC) 715/2007 in de versie die op
het moment van homologatie van kracht was. ** Basis voor de verbruikscijfers: WLTP. *** Basis voor de verbruikscijfers: NEDC.
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Overzicht van de nieuwe BMW 2 Serie Gran Tourer, vanaf maart 2018
Vermogen

Verbruik

CO2 emissie

(kW (pk))

(l/100 km)

(g/km)

BMW 216i

80 (109)

5,9-6,1**

134–139**

BMW 218i

103 (140)

5,9-6,0**

134–137**

BMW 220i

141 (192)

5,9-6,3***

134–143***

BMW 216d

85 (116)

4,4-4,5**

116–117**

BMW 218d

110 (150)

4,6-4,7**

120–125**

BMW 220d

140 (190)

4,6**

121–122**

BMW 220d xDrive

140 (190)

4,8-4,9**

128–129**

* Brandstofverbruik, CO2-emissie en actieradius zijn bepaald op basis van de Europese Richtlijn (EC) 715/2007 in de versie die op
het moment van homologatie van kracht was. ** Basis voor de verbruikscijfers: WLTP. *** Basis voor de verbruikscijfers: NEDC.
Het brandstofverbruik, de CO2-emissie en de actieradius zijn bepaald op basis van de Europese Richtlijn (EC) 715/2007 in de versie
die op het moment van homologatie van kracht was. De cijfers zijn gebaseerd op een voertuig in standaarduitvoering in Duitsland en
de genoemde actieradius houdt rekening met de verschillende wielen- en bandenmaat. De cijfers bij de met ** gemarkeerde
modellen zijn reeds gebaseerd op de nieuwe WLTP-testcyclus en zijn teruggerekend naar de NEDC-waarden om vergelijkingen
mogelijk te maken. Ten aanzien van deze gemarkeerde modellen kunnen de grondslagen voor belastingen en heffingen op basis van
onder meer de CO2-emissie afwijken van de hier genoemde cijfers. De CO2-cijfers zijn vastgesteld volgens Richtlijn 1999/94/EC en
de Duitse Pkw-EnVKV-verordening m.b.t. brandstofverbruik, CO2-emissie en elektriciteitsverbruik van nieuwe personenauto’s, en
gebaseerd op het verbruik en de CO2-emissies volgens de NEDC-cyclus.
Meer informatie over de officiële verbruiks- en emissiecijfers en het elektriciteitsverbruik van nieuwe personenauto’s is te vinden in de
volgende richtlijn: Leitfaden über Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen
(Pkw-EnVKV), die verkrijgbaar is bij alle BMW dealers, bij Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Strasse 1,
73760 Ostfildern-Scharnhausen en op http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.html.

Rijswijk, 10 januari 2018

Noot voor de redactie
Informatie:

BMW Group Nederland, Corporate Communications
Andrew Mason
Tel.: (070) 413 3 338
andrew.mason@bmw.nl / www.press.bmwgroup.nl
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Wilt u geen persberichten meer van ons ontvangen? Klik hier
Volg BMW Nederland op Facebook, Twitter en YouTube.

De BMW Group.
De BMW Group is met de merken BMW, MINI, Rolls-Royce en BMW Motorrad wereldwijd de
leidende fabrikant van premium auto’s en motorfietsen en biedt ook premium financiële en
mobiliteitsdiensten. Als internationaal concern maakt BMW Group gebruik van 31 productie- en
assemblagevestigingen in veertien landen. Het wereldwijde verkoop- en distributienetwerk
spreidt zich uit over meer dan 140 landen.
In 2016 verkocht de BMW Group wereldwijd ongeveer 2,367 miljoen auto’s en 145.000
motorfietsen. De winst voor belastingen was € 9,67 miljard en de omzet € 94,16 miljard. Op 31
december 2016 bood de onderneming wereldwijd werk aan 124.729 medewerkers.
Het succes van de BMW Group is van oudsher gebaseerd op langetermijndenken en
verantwoord ondernemen. De onderneming heeft ecologische en sociale duurzaamheid in haar
gehele waardeketen verankerd. Een allesomvattende productverantwoordelijkheid en spaarzaam
omgaan met natuurlijke bronnen maken integraal deel uit van de strategie.
www.bmwgroup.com
Facebook: https://www.facebook.com/BMW.Nederland
Twitter:
https://twitter.com/BMWGroup_NL
YouTube: https://www.youtube.com/user/BMWnederland

