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De nieuwe BMW X2. Spannende looks, sprankelende
dynamiek

De nieuwe en onderscheidende BMW X2 beleeft zijn marktintroductie in maart 2018. Met een
karaktervol ontwerp en een sportief afgestelde wielophanging verlegt hij grenzen en staat hij
garant voor een ongeëvenaard niveau van rijplezier in dit segment. De wagen zal voor het eerst
te zien zijn in wereldpremière op 15 januari op het Autosalon in Detroit en zal diezelfde dag ook
als Europese première te zien zijn op het Autosalon in Brussel.
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De marktintroductie van de nieuwe BMW X2 is in maart 2018.
De nieuwe BMW X2 richt zich voornamelijk op jonge, energieke mensen - woonachtig in
stedelijke gebieden - die hun persoonlijke karakter graag weerspiegeld zien in een
emotioneel aantrekkelijke auto.
De Sports Activity Coupe is een BMW met een uniek karakter. Zijn onderscheidende
design combineert de robuustheid van een BMW X-model met de atletische potentie
van een coupé.

Naast de standaardversie van de BMW X2 is er de X2 M Sport. Geheel nieuw is de M
Sport X die designelementen van BMW M en de BMW X-familie samenbrengt. Buiten
deze varianten zijn er geen andere uitrustingsniveaus beschikbaar voor de BMW X2.
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Diverse ontwerpdetails onderstrepen het onderscheidende vermogen van de BMW X2,
zoals de BMW-emblemen op de C-stijlen en de styling van de nierengrille, die op de X2
trapeziumvormig is (een primeur voor een moderne BMW).
De exterieurkleuren Galvanic Gold metallic en Misano Blue metallic zijn voor de
allereerste keer leverbaar op een BMW. Dat geldt ook voor geperforeerd Dakota-leder in
Magma Red en de Micro Hexagon-stof Anthracite/Alcantara combinatie in Black met Mbies en gele contrasterende stiksels.

Direct bij de lancering levert BMW vier motor/transmissievarianten, waarvan drie diesels
en één benzinevariant. Laatstgenoemde betreft de BMW X2 sDrive20i met 141 kW (192
pk), een gecombineerd brandstofverbruik van 5,9 – 5,5 l/100 km en een CO2-emissie
van 134 – 126 g/km*. De BMW X2 sDrive20d met 140 kW (190 pk) heeft een
gecombineerd brandstofverbruik van 4,8 – 4,6 l/100 km en een CO2-emissie: 126 – 121
g/km. De tweede diesel is de BMW X2 xDrive25d met 170 kW (231 pk), een
gecombineerd brandstofverbruik van 5,3 – 5,1 l/100 km en een CO2-emissie van 139 –
133 g/km*).
Exclusief voor de Belgische markt wordt daar nog een derde dieselvariant aan
toegevoegd: een BMW X2 xDrive20d met gereduceerd vermogen (120 kW).
Beide dieselmodellen zijn standaard voorzien van xDrive intelligente vierwielaandrijving
en een achttraps Steptronic-automaat. Het benzinemodel heeft een sportieve
zeventraps Steptronic-automaat met dubbele koppeling en voorwielaandrijving.
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Begin 2018 voegt BMW andere aantrekkelijke modelvarianten toe aan de line-up van de
Sports Activity Coupe. Het gaat om de BMW X2 sDrive18i met driecilinder en de
viercilindermodellen X2 xDrive20i, X2 sDrive18d en X2 xDrive18d.De BMW X2
sDrive18i heeft een vermogen van 103 kW (140 pk) en met handgeschakelde zesbak
een gemiddeld brandstofverbruik van 6,3 – 6,0 l/100 km en een CO2-emissie van 144 –
138 g/km* (met zeventraps Steptronic DCT een gemiddeld brandstofverbruik van 6,2 –
5,9 l/100 km en CO2-emissie van 141 – 135 g/km*). De BMW X2 xDrive20i heeft 141
kW (192 pk), een gemiddeld brandstofverbruik van 6,2 – 6,1 l/100 km en een
CO2-emissie van 142 – 138 g/km*. De BMW X2 sDrive18d met 110 kW (150 pk) sterke
dieselmotor heeft in combinatie met een handgeschakelde zesbak een gemiddeld
brandstofverbruik van 4,6 – 4,5 l/100 km en een CO2-emissie van 121 – 119 g/km* (met
achttraps Steptronic-automaat een gemiddeld brandstofverbruik van 4,7 – 4,5 l/100 km
en CO2-emissie van 124 – 118 g/km*). De versie met vierwielaandrijving (X2 xDrive18d)
heeft een gecombineerd brandstofverbruik van 5,2 – 4,8 l/100 km en een CO2-emissie
van 137 – 128 g/km*.
Op de optielijst van de nieuwe BMW X2 staat onder meer de nieuwste versie van BMW
ConnectedDrive en de meest recente update van de BMW Connected App. Optionele
functies zoals Apple CarPlay en een reeks rijhulpsystemen zorgen voor een ongekende
connected rijervaring. Een van de vele optionele uitrustingsmogelijkheden die uitsluitend
door de BMW X2 in dit segment worden aangeboden is het full-colour BMW Head-Up
Display.

**Cijfers volgens EU testcyclus, kunnen variëren afhankelijk van de bandenmaat. Alle
specificaties onder voorbehoud.
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