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Priserne på plug-in-hybrid og elbiler er gældende fra produktion 1. marts 2022. Priserne på 2-serie Active Tourer plug-in-hybrid er gældende fra produktion 1. juli
2022. Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer, samt ændring i registreringsafgift. På baggrund af den nuværende globale usikkerhed i forhold til
leverancer fra underleverandører, har vi desværre ikke mulighed for at fastsætte priser på vores benzin- og dieselmodeller for nuværende.
Alle priser er inkl. leveringsomkostninger på kr. 4.180,-

Model

Brændstof

Motor hk

Forbrug km/l

CO2udledning
g/km

0-100 km/t i
sek.

Tophastighed
km/t

330e Sedan aut. Sport
Line

Benzin + el

184+113

76,9

31

5,8

230

-

330e Sedan aut. M Sport

Benzin + el

184+113

71,4

31

5,8

230

-

330e Sedan aut. M Sport
Plus

Benzin + el

184+113

66,7

34

5,8

230

-

330e Sedan xDrive aut.
Sport Line

Benzin + el

184+113

71,4

32

5,8

230

-

330e Sedan xDrive aut. M
Sport

Benzin + el

184+113

71,4

33

5,8

230

-

330e Sedan xDrive aut. M
Sport Plus

Benzin + el

184+113

62,5

36

5,8

230

-

Forbruget kan påvirkes af kørestil, terræn, vejrforhold og tilvalgt udstyr.
Forbrugsværdierne er angivet efter den nye WLTP-norm og afspejler de anviste modeller.
De angivne priser er vejledende og afhænger af den specifikke bils udstyr.
BMW plug-in-hybrid betyder, at bilerne både er udstyret med en forbrændingsmotor og en elmotor.

Energiklasse

Vejl. Pris kr.

Udstyr
Udvalgt standardudstyr
Sport Line
Metallak
Kabinevarmer (under forudsætning af, at der er strøm på bilen)
Sort Stof/Sensatec indtræk (KFSW)
17″ letmetalfælge, V-eger, styling 776 (1S1) – Dæk str. 225/50 R17.
Ratvarme (248)
Sportslæderrat (255)
Aut. antiblænd bakspejl (431)
Sportssæder, for (481)
Opbevarningspakke (493)
Sædevarme, for (494)
Interiørlister i sort højglans (4AT)
Ambient light (udvidet interiørbelysning med mulighed for personalisering) (4UR)
Parkerings-sensor for og bag (508)
Klimaautomatik, 3-zoner (534)
Fartpilot (544)
Active Guard Plus inkl. frontkollisionsadvarsel, vejbaneassistent mm. (5AQ)
Hi-Fi højttalersystem (676)
BMW Live Cockpit Professional inkl. Navigation (6U3)
Displayklynge bestående af et fuldt digital 12,3″ instrumentdisplay og en 10.25″ styreskærm med høj opløsning.
Intuitive betjeningsmuligheder via den intelligente personlige assistent, som også kan aktiveres med talekommando (“Hey BMW”)
Bluetooth / WiFi-grænseflade til trådløs forbindelse af mobilterminalapparater (fx Bluetooth audio streaming, Apple CarPlay).
Connected Package Professional (6C3)
Remote Services (3 år)
Real Time Traffic Information (3 år)
Concierge Service (engelsktalende, 3 år)
Apple CarPlay
Bluetooth med udvidet smartphone funktion (6NS)
BMW Individual Shadow Line rudelister i højglans (760) (alternativt kan aluminium satinerede rudelister vælges uden merpris)
M Sport
Udstyr udover Sport Line:
Alcantara/Sensatec kombination Blue/Black (KGNL)
M letmetalfælge 18″ dobbelteger 790, Bicolour (1RE) – Dæk str. fortil 225/45 R18 og bagtil 255/40 R18.
Sportsautomatgear (2TB)
Antiblænd bakspejl (431)
Interiørlister, Aluminium Tetragon (4KK)
LED tågelygter (5A1)
LED-forlygter med udvidet indhold (5A4)
Parking Assistant (inkl. Bakkamera) (5DM)
M læderrat (710)
M Aerodynamikpakke (715)
BMW Individual, loftsbetræk anthrazit (775)
M Sport Plus
Udstyr udover Sport Line og M Sport:
M letmetalfælge 19″ dobbelteger 791, Bicolour (1PL) – Dæk str. fortil 225/40 R19 og bagtil 255/35 R19.
Komfortadgang (322)
Glassoltag (403)
El-indfoldelige sidespejle m. antiblænd funktion (430)
Driving Assistant (5AS)

Udvalgt fabriksmonteret ekstraudstyr
Elektrisk anhængertræk (3AC), 10.500 kr. (specialpris)
Ekstra lyddæmpende glas (3KA), 2.734 kr.

Tonede ruder, bag (420), 5.879 kr.
El-indfoldelige sidespejle (m. aut. antiblænd funktion, førerside) (430), 4.375 kr.
LED forlygter med udvidet indhold (5A4), 13.672 kr.
Active Protection (5AL), 4.785 kr.
Sikkerhedspakke til beskyttelsesforanstaltninger for passagerer, hvis en ulykkesituation er nært forestående.
Driving Assistant (5AS), 12.304 kr.
Lane Departure Warning og Kollisionsadvarsel med bybremse funktion. Driving Assistant fås kun med El-indfoldelige sidespejle (430), til merprisen
4.375 kr.
BMW Laserlight (5AZ), 27.343 kr.
Laser højstrålemodul med en rækkevidde på op til 500m. Lys udsendt fra blå højtydende laserdioder er koncentreret til hvidt lys med høj intensitet.
Specifikke designelementer i blå og eksklusiv betegnelse ‘BMW Laserlight’. BMW Laserlight fås kun med fjernlysassistent (5AC) til merprisen 2.598 kr.
Note: BMW Laserlight tænder automatisk ved en hastighed over 60 km/t. Laserlyset vil automatisk slukke på godt oplyste veje og ligeledes kan
vejskilte med stærke reflekser få laserlyset til at slå fra.
M Sportlæderrat (710), 3.008 kr. (Inkluderet i M Sport pakke).

Hjuloptioner eftermonteret
Alle BMW stjernemarkerede dæk leveres med parametre inden for nedenstående interval.
Brændstofeffektivitetsklasse: A-E
Vådgrebsklasse: A-E
Rullestøj: 60-80db
Kontakt din forhandler for at få de specifikke parametre på det dæk vi pt. kan levere med nedenstående hjulsæt.
Hjulsæt:
Sommerkomplethjul 18” style 796M Jet Black – Dæk str. 225/45 R18 fortil og 255/40 R18 bagtil. 17.500 kr.
Sommerkomplethjul 19” style 791M – Dæk str. 225/40 R19 fortil og 255/35 R19 bagtil. 22.375 kr.
Sommerkomplethjul 20” style 794M – Dæk str. 225/35 R20 fortil og 255/30 R20 bagtil. 26.500 kr.
Vinterhjul:
16″ Vinterhjul styling 774 – Dæk str. 205/60 R16. 11.000 kr.
17″ Vinterhjul styling 778 – Dæk str. 225/50 R17. 12.000 kr.
18″ Vinterhjul styling 796M Jet Black – Dæk str. 225/45 R18. 15.500 kr.
Modellerne M Sport og xDrive M Sport skal som minimum køre på 18″
*Priserne er eksklusiv miljøomkostninger og inklusiv montering.

Udvalgt eftermonteret udstyr
Elektrisk anhængertræk, 18.240 kr. (Må trække op til 1.500 kg.)
Der er pt. lang leveringstid på elektroniske styrebokse til anhængertræk. Dette betyder at vi ikke kan levere eftermonteret
anhængertræk før tidligst ultimo Q3 2022.
Bemærk at 20″ alufælge ikke er muligt i kombination med træk, hverken som eftermonteret eller ab fabrik.
BMW ADVANCED CAR EYE 2.0, 6.538 kr.
Lastholdersæt, låsbart, 2.170 kr.
Cykelholder til lastholdersæt, låsbart, 990 kr.
Gummimåtter. For & bag, 1.130 kr.
Bagagerumsmåtte, 1.020 kr.

Tekniske data
Rækkevidde og opladning
Rækkevidde eldrevet i km: 56-60
Bruttokapacitet litium-ion-batteri i kWh: 12,0
Opladetid for HV-batteri ved 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (100%) i timer: 3,6
Læs mere om opladning her.
Tilladt anhængervægt:

330e må trække 1500 kg.
Læs mere om tekniske data her.

