
BMW i. 
RIJPLEZIER OPNIEUW UITGEVONDEN.

SNEL OP WEG MET DE BMW i3.
BMW maakt 

rijden geweldig



DE BMW i3 STARTEN. BMW i NAVIGATIE.
 

De actieradius van de BMW i3 wordt weergegeven 
op het display achter het stuur. 

De speciale BMW i NAVIGATIE kiest altijd 
de meest efficiënte route naar de bestemming.

De DYNAMISCHE ACTIERADIUSKAART 
toont de huidige actieradius en de maximaal 
haalbare actieradius in ECO PRO+ modus.

De ACTIERADIUSASSISTENT houdt 
de actieradius zelf ook in de gaten. Ligt de 
bestemming buiten bereik, dan zal de assistent 
automatisch adviseren om van de COMFORT 
modus over te schakelen naar de ECO PRO of 
ECO PRO+ modus.

STANDBY

OPSTARTEN

RIJKLAAR

DE VERSNELLINGSHENDEL BIJ HET STUURWIEL.

• Voet op het rempedaal.
• Druk op de START-STOP knop.
• Kijk naar het indicator-lampje rond de START-STOP knop.
• Status van de auto wordt getoond bij het  
 indicator-lampje.

ONE PEDAL DRIVING: ervaar acceleren en remmen 
met één rijpedaal. Zodra u het pedaal loslaat, vertraagt 
de auto automatisch, de hierbij opgewekte energie 
wordt opgeslagen.
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BMW i RIJMODI.
Om de range van uw BMW i3 te vergroten heeft 
BMW verschillende rijmodi ontwikkeld.

COMFORT
De BMW i3 staat standaard ingesteld op comfort 
modus.

ECO PRO
In deze stand gaat de auto efficiënter om met 
stroom waardoor de actieradius toeneemt. 
Om de actieradius te verhogen neemt de verwar-
mingsintensiteit en het acceleratievermogen af. 

ECO PRO+
Met deze rijmodus bereikt u de hoogste actieradius. 
In deze stand worden alle verwarmingselementen 
gedeactiveerd voor een optimale actieradius. 
Tevens wordt de maximum snelheid beperkt tot 
90 km/h*.

* Indien gewenst kunt u de snelheid alsnog verhogen.

BMW CONNECTED APP.
AUTOSTATUS
De BMW Connected App informeert de 
bestuurder over de status van de auto: 
de laadstatus van de accu, de actieradius en 
wanneer de accu volledig opgeladen zal zijn. 
Net als in de navigatie vind je hier ook 
de laadstations in de omgeving.

REMOTE FUNCTIES
Met behulp van de app kun je je auto alvast 
laten voorverwarmen of afkoelen, checken of 
ramen en deuren goed zijn afgesloten of dit 
alsnog doen.

KOPPELING ANDERE APPS
Je kunt een koppeling maken met andere 
apps. Bijvoorbeeld Spotify bedien je vervolgens 
rechtsstreeks via je navigatie. Zo beluister je 
je favoriete muziek optimaal in de fluisterstille 
BMW i3. De BMW Connected App is te 
downloaden in de Play Store of App Store 
van uw telefoon. Maak vervolgens een 
ConnectedDrive account aan en koppel 
de auto. 
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De BMW Connected app is te downloaden via de Play Store of App Store van uw telefoon.
Om gebruik te maken van de BMW Connected app heeft u een ConnectedDrive account nodig.



PUBLIEK OPLADEN.
• De ChargeNow kaart geeft u toegang tot een   
 snelgroeiend netwerk van ruim 30.000 publieke  
 laadpunten en een groot aantal snelladers*.

• Er zijn inmiddels ruim 150 snellaadlocaties in   
 Nederland geschikt voor de BMW i3. 
 In ca. 30 minuten laadt u hier uw accu weer 
 tot 80% vol. De snellaadlocaties vindt u in uw 
 navigatiemenu via de volgende stappen: 
 > Nieuwe bestemming invoeren > POI > Categorie  
 zoeken > Kiezen: op route / op huidige locatie / op
 bestemming > Auto > Laadstations > Stekkertype 
 > Combo > OK > Selectie bevestigen. 

• Opladen bij publieke laadpunten gaat eenvoudig  
 met een actieve ChargeNow kaart. 

• Voor laden bij publieke laadpunten gebruikt u 
 de standaard meegeleverde blauwe laadkabel 
 (mode 3). Deze is opgeborgen onder de voorklep 
 van de BMW i3. De klep is te openen met uw 
 BMW i3 autosleutel.

THUIS OPLADEN.
Met de BMW i3 wordt ELK STOPCONTACT 
EEN LAADSTATION. Opladen van 0% tot 80% 
duurt ongeveer 12 uur*.

Met de BMW i WALLBOX CONNECT is de 
BMW i3 IN MINDER DAN 10 UUR van 0 tot 
80% opgeladen.*

Om uw BMW i3 thuis te laden via uw eigen 
stroomnet, wanneer u geen wallbox heeft, gebruikt 
u de standaard meegeleverde kabel type 2. 
Dit is de zwarte laadkabel. Deze is opgeborgen 
onder de voorklep van de BMW i3. De klep is te 
openen met uw BMW i3 autosleutel.

Het licht rondom de laadklep geeft de laadstatus 
van de auto weer: 
WIT - laadkabel kan aangesloten worden.
GEEL - laden wordt geïnitialiseerd.
BLAUW - laden wordt op het ingestelde tijdstip gestart.
KNIPPEREND BLAUW - laadproces actief.
ROOD - fout tijdens het laden.
GROEN - laden voltooid.

* Bij maximaal vermogen.
* De ChargeNow kaart geeft toegang tot de snelladers van EV-box, Allego en MisterGreen. 
 Bij FastNed betaalt u bijvoorbeeld met de FastNed app of met een Multitankcard.



Ontdek meer op bmw.nl/i

Bij vragen over de BMW i3 kunt u op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur 
contact opnemen met het BMW i Online Team via (070 414 75 16).
 
Voor technische problemen buiten kantooruren kunt u terecht
bij de BMW i Service Centrale via  0800 03 77.

BMW maakt 
rijden geweldig


