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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,-
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BMW iX M60 har en rækkevidde (WLTP) på op til 561 km. BMW iX xDrive50 har en rækkevidde (WLTP) på op til 630 km. BMW iX xDrive40 har en rækkevidde (WLTP) på op til
425 km.
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.

Udstyr
Udvalgt standardudstyr
Atelier interiør design i Oyster (SACX), Mocha (SAMY) eller Sort (SASW)
20” aerodynamiske hjul 1002 (1LN) – Dæk str. 235/60 R20.
Integreret aktivt styretøj (2VH)
Gælder ikke iX xDrive40
Adaptiv 2-akslet luftaffjedring (2VR)
Gælder ikke iX xDrive40
Alarmsystem (302)
Net til bagagerum (413)
Ruder med solfilter (420)
Varme i forsæderne (494)
Udvidet sidespejlspakke (4T8)
Akustisk fodgængerbeskyttelse (4U9)
Ambient Light-kabinelys (4UR)
BMW IconicSounds Electric (4V1)
Fartpilot med bremsefunktion (544)
Fjernlysassistent (5AC)
Active Protection (5AL)
Parking Assistant (5DM)
Connected Package Professional (6C3)
Opladerplade til wireless opladning (6NX)
BMW Live Cockpit Plus (6U2)
BMW iX xDrive40 Fully Charged
Udstyr udover standardudstyr
Komfortadgang (322)
Elektrisk træk (3AC)
Panoramaglastag Sky Lounge (407)
Interiørapplikationer Clear&Bold (42A)
Loftbeklædning i anthracit (4AA)
Varmekomfortpakke (4HC)
Klimaautomatik med 4-zonetilpasning (4NB)
Driving Assistant Professional (5AU)
BMW Laserlys (5AZ)
Parking Assistant Plus (5DN)
Harman Kardon surround sound system (688)
BMW Live Cockpit Professional (6U3)
BMW Natural Interaction (6U7)
BMW iX M60
Udstyr udover førnævnte:
Interior design Suite i Amido (SCHA) eller Castanea (SCIC)
Letmetalfælge 21″ Aerodynamic 1012, Bicolor med 3D-glansslibning (1LF) – Dæk str. 255/50 R21.
Sportspakke (330)
M Sport bremser, dark blue metallic (3M1)
Aktiv sædeventilation foran (453)
Multifunktionsforsæde, førerside (4FM)
Parking Assistant Professional (5DW)
Bowers & Wilkins Diamond surround sound system (6F1)

Udvalgt fabriksmonteret ekstraudstyr
Ratvarme (248), 3.750 kr.
Soft-close-automatik til døre (323), 8.125 kr.
Shadow Line (339), 3.750 kr.
Aktiv sædeventilation foran (453), 10.625 kr.
Kabinekamera (4NR), 3.750 kr.

Bowers & Wilkins Diamond surround sound system (6F1), 66.248 kr.

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 22” style 1022M – Dæk str. 275/40 R22 fortil og 275/40 R22 bagtil. 33.000 kr.
Vinterhjul:
20″ Vinterhjul styling 1002 – Passer ikke på iX M60 – Dæk str. 235/60 R20. 27.500 kr.
21″ Vinterhjul styling 1011 Jet Black – Dæk str. 255/50 R21. 29.500 kr.
21″ Vinterhjul styling 1012 – Dæk str. 255/50 R21. 29.500 kr.
*Priserne er eksklusiv miljøomkostninger og inklusiv montering.

Tekniske data
Elektrisk rækkevidde:
iX xDrive40 har en rækkevidde på op til 425 km. (WLTP).
iX xDrive50 har en rækkevidde på op til 630 km. (WLTP).
iX M60 har en rækkevidde på op til 561 km. (WLTP).
Tilladt anhængervægt:
Følgende biler må trække 2500 kg.
iX xDrive40
iX xDrive50
iX M60
Læs mere om tekniske data her.

