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De nieuwe BMW 1 Serie.
Highlights.
•

Sportief, modern, veilig en hoogwaardig met een fris design en de nieuwste
connectiviteit: de nieuwe BMW 1 Serie is een echte BMW met een sterk eigen karakter.

•

De derde generatie van de BMW 1 Serie (brandstofverbruik gecombineerd: 3,8-7,1 l/100
km; CO2-emissie gecombineerd: 100-162 g/km*) zet het succesverhaal van BMW in het
premium compacte segment voort. De nieuwe BMW 1 Serie is voor het eerst gebaseerd
op het moderne BMW voorwielaandrijvingsplatform en combineert het kenmerkende
rijplezier van BMW met een aanmerkelijk grotere interieurruimte.

•

Iconisch kenmerk van BMW in nieuwe vorm: de karakteristieke BMW nierengrille is groter
en nadrukkelijker aanwezig. Voor het eerst zijn ook bij dit model beide helften ervan in het
midden met elkaar verbonden. Bij de BMW M135i xDrive is de nierengrille voorzien van
een markant, op de autosport geïnspireerd, rooster met Mesh effect in plaats van de
klassieke verticale spijlen.

•

De schuin geplaatste koplampen geven de nieuwe BMW 1 Serie een frisse, jeugdige
uitstraling. Van opzij gezien heeft het nieuwe model de kenmerkende BMW sharknose,
een duidelijke wigvorm, lage zijruiten en een C-stijl met de BMW typerende Hofmeisterknik. De brede, uit twee delen bestaande achterlichten accentueren de markante taillelijn
en ogen door hun lage en brede vormen heel modern.

•

Moderne ondersteltechniek, innovatieve technologie en dito regelsystemen zorgen voor
meer wendbaarheid. Op het gebied van rijdynamiek is de nieuwe BMW 1 Serie de
nieuwe norm in de premium compacte klasse.
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•

De uit de BMW i3’s (stroomverbruik gecombineerd: 14-14,6 kWh/100 km, CO2-emissie
gecombineerd: 0 g/km) bekende ARB-technologie (Aktornahe Radschlupfbegrenzung)
beperkt het doorslippen van de voorwielen voor een nog preciezere en snellere
tractiecontrole.
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•

De tractiecontrole wordt ondersteund door BMW Performance Control, dat eveneens tot
de standaarduitrusting behoort en onder- en overstuur reguleert. Het systeem verbetert
de wendbaarheid van de BMW 1 Serie aanmerkelijk doordat het al vóór het grensbereik
gerichte, subtiele remingrepen doet op de wielen aan de binnenzijde van de bocht. Zo
zorgt het voor een neutraal stuurgedrag.

•

De nieuwe BMW 1 Serie is behalve met voorwielaandrijving ook met de intelligente
vierwielaandrijving BMW xDrive te bestellen. De BMW 120d xDrive (verbruik
gecombineerd: 4,5-4,7 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 117-124 g/km) en de
BMW M135i xDrive (verbruik gecombineerd: 6,8-7,1 l/100 km; CO2-emissie
gecombineerd: 155-162 g/km) zijn standaard met BMW xDrive uitgerust.

•

Vanaf de introductie biedt de nieuwe BMW 1 Serie keuze uit twee benzinemotoren en
drie dieselmotoren met drie of vier cilinders, met vermogens van 85 kW (116 pk) in de
BMW 116d (verbruik gecombineerd: 3,8-4,2 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 100110 g/km) tot 225 kW (306 pk) in de BMW M135i xDrive. De motoren voldoen aan de
strenge emissienorm Euro 6d-TEMP; de BMW 116d voldoet al aan de Euro 6d-norm.

•

De sportieve topversie BMW M135i xDrive is voorzien van de krachtigste 4-cilinder-in-lijn
benzinemotor van de BMW Group. Een nieuw ontwikkelde mechanische Torsensperdifferentieel is geïntegreerd in de standaard 8-traps Steptronic Sport transmissie met
Launch Control. Ook standaarduitrusting: de nog directere M Sport Steering en M Sport
remmen.

•

Met bijna gelijke afmetingen biedt de uitsluitend met vijf portieren te bestellen nieuwe
BMW 1 Serie duidelijk meer interieurruimte dan zijn voorgangers – vooral achterin. Daar is
de knieruimte met 33 mm toegenomen en de breedte op ellebooghoogte met 13 mm.
Voorin is de breedte op ellebooghoogte zelfs met 42 mm toegenomen. De bagageruimte
is met 20 liter gegroeid tot 380 liter; met omgeklapte achterbankleuning meet de
bagageruimte 1.200 liter.
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•

Voor het eerst bij BMW zijn optioneel interieurlijsten te bestellen die van achter zijn
verlicht. Er is keuze uit drie decoratieve designs met zes instelbare kleuren voor een
bijzondere ambianceverlichting. Verder debuteren in de nieuwe BMW 1 Serie het
elektrisch bedienbare glazen panoramadak en de elektrisch bedienbare bagageklep.

•

Vier uitrustingslijnen: Model Sport Line, Model Luxury Line en Model M Sport.

•

Talrijke innovatieve rijassistentiesystemen in de nieuwe BMW 1 Serie – reeds
beschikbaar voor modellen hoger in het gamma van BMW – zijn voor het eerst leverbaar
in het premium compacte segment. Tot de standaarduitrusting behoren Collision
Warning met voetgangersherkenning en City-remfunctie en Lane Departure Warning met
actieve stuurcorrectie. Optioneel zijn Active Cruise Control en Driving Assistant met Lane
Change Warning, Rear Collision Warning en Crossing-traffic Alert.

•

Voor het eerst te bestellen in het premium compacte segment is de uit de BMW 3 Serie
afkomstige, innovatieve Reversing Assistant.

•

Met de optionele BMW Digital Key is de nieuwe BMW 1 Serie via de smartphone te veren ontgrendelen. De motor kan worden gestart als de smartphone op de daarvoor
bestemde plaats in de auto ligt.

•

De nieuwe BMW Intelligent Personal Assistant leert als zelfstandige digitale assistent de
gebruiken, wensen en favoriete instellingen van de bestuurder en kan die in de relevante
context plaatsen. Als echte BMW expert beantwoordt hij vragen over de auto en legt
technologieën uit.

•

Online diensten met betrekking tot Connected Navigation integreren interne en externe
informatie bij de routeplanning. De bestuurder kan vanuit diverse apps bestemmingen
rechtstreeks naar het navigatiesysteem in de nieuwe BMW 1 Serie sturen.
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Overzicht: de nieuwe BMW 1 Serie.
Model

Vermogen

Brandstofverbruik

CO2-emissie

(kW (pk))

(l/100 km)

(g/km)

BMW 118i

103 (140)

5,0 - 5,7

114 - 129

BMW M135i xDrive

225 (306)

6,8 - 7,1

155 - 162

BMW 116d

85 (116)

3,8 - 4,2

100 - 110

BMW 118d

110 (150)

4,1 - 4,4

108 - 116

BMW 120d xDrive

140 (190)

4,5 - 4,7

117 - 124
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Wilt u geen persberichten meer van ons ontvangen? Klik hier
Volg BMW Nederland op Facebook, Twitter, YouTube en Instagram.
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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 30 productie- en
assemblagevestigingen in 14 landen. Het wereldwijde verkoop- en distributienetwerk spreidt
zich uit over meer dan 140 landen.
In 2018 verkocht BMW Group wereldwijd ruim 2.490.000 auto’s en meer dan 165.000
motorfietsen – in Nederland is BMW Motorrad al 9 jaar op rij marktleider. In 2018 bedroeg de
winst voor belastingen € 9,815 miljard en de omzet € 97,480 miljard. Op 31 december 2018
bood de onderneming wereldwijd werk aan 134.682 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.
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