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Prijzen van de geheel nieuwe BMW X7

Prijzen van de geheel nieuwe BMW X7.
Vanaf 30 maart 2019 bij de BMW dealer.
Rijswijk. De nieuwe BMW X7 zet de toon in het luxe topsegment. Het grootste model in de
BMW X line-up is de eerste auto waarvan de uitstraling, de exclusiviteit en de interieurruimte van
een luxe topmodel samensmelten met het levendige en veelzijdige karakter van een
Sports Activity Vehicle (SAV). De BMW X7 staat vanaf 30 maart 2019 bij de BMW dealer en
is in eerste instantie verkrijgbaar in drie motorvarianten voor de volgende vanafprijzen:
Consumentenadviesprijs

Cilinders/ inhoud (l)

Max. vermogen en
koppel kW (pk)/Nm

CO2

€ 118.495

6 / 3,0

250 (340) / 450

198

BMW X7 xDrive30d

€ 115.350

6 / 3,0

195 (265) / 620

171

BMW X7 M50d

€ 148.495

6 / 3,0

294 (400) / 760

185

Benzine
BMW X7 xDrive40i
Diesel

De indrukwekkende proporties, het topklasse interieurdesign en de toonaangevende
standaarduitrusting zorgen voor een sensationele ruimtebeleving in het luxe topsegment.
Tegelijkertijd zorgen de geavanceerde aandrijflijnen en de ondersteltechnologie voor uitstekende
off-roadcapaciteiten, ongekend rijcomfort en een dynamische wegligging op asfalt.
De nieuwe BMW X7 heeft een zeer rijke standaarduitrusting, met onder meer 20-inch
lichtmetalen V-spaaks wielen met run-flatbanden, adaptief onderstel met luchtvering op de vooren achteras, ambiance verlichting, 4-zone automatische airconditioning, een derde zitrij en een
automatische 8-traps Steptronic transmissie. Verder beschikt de BMW X7 standaard over een
sportstuurwiel met leder bekleed, lederen bekleding ‘Vernasca’, verwarmbare voorstoelen, een
glazen panoramadak, Park Distance Control (PDC) vóór en achter, adaptieve LED koplampen,
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BMW Display Key, BMW Head-Up Display, Gesture Control, BMW Live Cockpit Professional en
het rijdersassistentiesysteem Driving Assistant.
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De BMW X7 M50d heeft – ten opzichte van de BMW X7 xDrive40i en BMW X7 xDrive30d – een
meeruitrusting met onder andere 21 inch M lichtmetalen wielen, M Sport uitlaatsysteem,
M Sport differentieel, M Sport remsysteem en M Aerodynamicpakket. Ook Hifi System Harman
Kardon en BMW Individual dakrailing in hoogglans Shadow Line zijn onderdeel van de
standaarduitrusting op de BMW X7 M50d.
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Modelvarianten bij introductie
BMW X7 xDrive40i:
Zescilinder-in-lijn benzinemotor, 8-traps Steptronic automaat
Cilinderinhoud: 2.998 cm3, vermogen 250 kW (340 pk) bij 5.500-6.500 toeren per minuut
Maximumkoppel: 450 Nm bij 1.500-5.200 toeren per minuut
Acceleratie 0–100 km/u: 6,1 seconden
Topsnelheid: 245 km/u
Verbruik gecombineerd: 8,7-9,0 l/100 km
CO2-emissie gecombineerd: 198-205 g/km, emissienorm: EU6d-TEMP
BMW X7 xDrive30d:
Zescilinder-in-lijn dieselmotor, 8-traps Steptronic automaat
Cilinderinhoud: 2.993 cm3, vermogen 195 kW (265 pk) bij 4.000 toeren per minuut,
Maximumkoppel: 620 Nm bij 2.000-2.500 toeren per minuut
Acceleratie 0–100 km/u: 7,0 seconden
Topsnelheid: 227 km/u
Verbruik gecombineerd: 6,5-6,8 l/100 km,
CO2-emissie gecombineerd: 171-178 g/km, emissienorm: EU6d-TEMP
BMW X7 M50d:
Zescilinder-in-lijn dieselmotor, 8-traps Steptronic automaat
Cilinderinhoud: 2.993 cm3, vermogen 294 kW (400 pk) bij 4.400 toeren per minuut
Maximumkoppel: 760 Nm bij 2.000-3.000 toeren per minuut
Acceleratie 0–100 km/u: 5,4 seconden
Topsnelheid: 250 km/u
Verbruik gecombineerd: 7,0-7,4 l/100 km
CO2-emissie gecombineerd: 185-193 g/km, emissienorm: EU6d-TEMP.
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BMW X7 highlights


Een nieuwe dimensie van luxe: de BMW X7 combineert de uitstraling, exclusiviteit en
ruimtelijkheid van een luxeauto met de veelzijdige, wendbare rijeigenschappen van een
Sports Activity Vehicle (SAV). De productie van de BMW X7 vindt plaats in de
BMW fabriek in Spartanburg (Verenigde Staten). De marktintroductie is 30 maart 2019.



Het grootste BMW X model is 5.151 millimeter lang, 2.000 millimeter breed en heeft een
hoogte van 1.805 millimeter. De wielbasis bedraagt 3.105 millimeter. De heldere
designtaal omvat een gewaagd, extreem prominent front, grote ramen, een grote
bodemvrijheid, een lange daklijn en een in twee delen te openen achterklep. Exclusieve
details zijn er ook, onder meer diverse chroomelementen. Adaptieve LED-koplampen zijn
standaard op de BMW X7. BMW Laserlight is optioneel verkrijgbaar.



De BMW X7 biedt royale ruimte op alle drie de zitrijen. Zeven stoelen zijn standaard,
optioneel is de middelste rij te bestellen met twee individuele comfortstoelen. De derde
zitrij biedt compromisloze ruimte, met volwaardige stoelen. Alle stoelen zijn elektrisch
verstelbaar. Lederen bekleding ‘Vernasca’ is standaard. De kofferruimte varieert van 326
tot 2.120 liter.



Lichtmetalen 20-inchwielen zijn standaard. Optioneel levert BMW lichtmetalen 21- en
22-inchwielen.



Design Pure Excellence, M Sport pakket en modelspecifieke BMW Individual
voorzieningen maken zorgvuldige personalisatie van de auto mogelijk.



4-zone automatische airconditioning, ambiance verlichting en een driedelig glazen
panoramadak zijn standaard. Optioneel levert BMW de 5-zone automatische
airconditioning, een Ambient Air pakket, een Sky Lounge panoramadak met meer dan
15.000 verlichte grafische patronen, bedieningselementen met glazen afwerking, een
Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System en een Entertainmentsysteem
Professional achterin.
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Luchtvering op zowel de voor- als de achteras en adaptieve wielophanging met
elektronisch instelbare dempers zijn standaard. Integral Active Steering en Executive
Drive Pro met actieve rolstabilisatie zijn optioneel verkrijgbaar.



Een M Sport differentieel is standaard op de BMW X7 M50d (gecombineerd
brandstofverbruik: 7,0-7,4 l/ 100 km, gecombineerde CO2-emissie: 185-193 g/km) en
optioneel leverbaar op de BMW X7 xDrive40i (gecombineerd brandstofverbruik: 8,7-9,0 l/
100 km, gecombineerde CO2-emissie: 198-205 g/km). Een optioneel xOffroad Pack
omvat de rijmodi xSand, xGravel, xRocks en xSnow: allemaal met een druk op de knop te
activeren.



Uitgebreid gamma state-of-the-art rijassistentiesystemen (beschikbaarheid kan variëren
per markt). Active Cruise Control met Stop & Go functie, Steering and Lane Control
Assistant, Lane Change Warning, Lane Departure Warning, Lane Keeping Assistant en
actieve bescherming tegen zijdelingse aanrijdingen, Avoidance Assistance, Crossing
Traffic Warning, Priority Warning en Wrong-Way Warning. De nieuwe generatie van de
BMW Head-Up Display. Parking Assistant met achteruitrijcamera en Reversing Assistant
is standaard.



BMW Live Cockpit Professional met BMW Operating System 7.0 is standaard. Volledig
digitaal instrumentencluster en Control Display, elk met een schermdiagonaal van 12,3
inch. Het nieuwe BMW Operating System 7.0 is op diverse intuïtieve manieren te
bedienen: via de touchscreenfunctie van het Control Display, via de iDrive-controller, met
knoppen op het stuurwiel, met BMW Gesture Control en via stembesturing.



BMW Intelligent Personal Assistant maakt communicatie tussen bestuurder en voertuig
op het hoogste niveau mogelijk. Het systeem leert de voorkeuren van individuele
voertuiginstellingen van de bestuurder en diens mobiliteitsagenda kennen. De bediening
verloopt via natuurlijke spraakbediening. BMW Digital Key maakt het mogelijk om
toegang tot het voertuig te krijgen en het voertuig te starten via de smartphone. Remote
Software Upgrade voert updates voor voertuigfuncties ‘over the air’ uit.
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Rijswijk, 19 november 2018

Noot voor de redactie
Informatie:

BMW Group Nederland, Corporate Communications
Tamara Villani el Fellahi
Tel.: (070) 41 33 108
tamara.villani@bmw.nl / www.press.bmwgroup.nl
Wilt u geen persberichten meer van ons ontvangen? Klik hier
Volg BMW Nederland op Facebook, Twitter en YouTube.

BMW Group.
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 2017 verkocht BMW Group wereldwijd ruim 2.463.500 auto’s en meer dan 164.000
motorfietsen – in Nederland is BMW Motorrad al acht jaar op rij marktleider. In 2016 bedroeg de
winst voor belastingen € 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 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

