
Prisliste pr. 01. mars 2022

Prisene er inkl. reg.omk. kr 16.900,-. 
Forbehold om prisendringer fra importør. Sjekk bilia.no for lokal veibeskrivelse og åpningstider.

Ring oss på telefon 915 08555
Facebook.com/bilianorgebmw
Chat med oss på bilia.no

bilia.no/bmw
Oslo/Viken: Drammen, Follo, Gol, Hønefoss, Skøyen
Innlandet: Kongsvinger
Vestfold og Telemark: Skien, Tønsberg

BILIA PRISLISTE
BMW 8-SERIE



Modell
M850i xDrive G B 1 893 800

Steptronic
M8 Competition Coupé G B 2 304 800

Steptronic

Viktig om BMW M Carbon keramiske bremser:
Avhengig av forhold og bruk kan egenskaper spesifikke for materialene som benyttes innebære bremsestøy, spesielt ved våte forhold like før kjøretøyet stopper. Virkningen av fuktighet og 
veisalt kan føre til at bremsekraften tilsvarer et konvensjonelt bremsesystem. Dette kan under kort tid oppleves som en reduksjon i bremsekraft og kan balanseres ut med større trykk på 
bremsepedalen ved behov.

CO2 klassifisering (g/km) A 0 B C D E F G > 181

NOX klassifisering (mg/km) A 0 B C D E

For komplett oversikt over tilgjengelige modellalternativer se konfiguratoren på www.bmw.no eller besøk din autoriserte BMW forhandler. Tekniske data og engangsavgift 
nevnt i denne prislisten gjelder standard bil uten ekstrautstyr. Omfanget av valgt ekstrautstyr påvirker bilens endelige CO2-utslipp og elektriske rekkevidde, og følgelig 
beregningen av engangsavgiften. Dette medfører at engangsavgiften blir høyere jo mer omfattende ekstrautstyr man velger. 
BMW Norge AS tar derfor forbehold om at engangsavgiften kan øke av de nevnte eller andre grunner.

En oversikt over drivstofføkonomi og CO2-utslipp med data om samtlige nye personbiler finnes tilgjengelig på www.vegvesen.no (Nybilvelgeren). Tilgang til oversikten fås gratis på alle utsalgssteder. 
Et kjøretøys drivstofforbruk, CO2-utslipp og rekkevidde bestemmes ikke bare av dets energieffektivitet, men også av kjørestil og andre ikke-tekniske faktorer. CO2 er den viktigste drivhusgassen 
som er ansvarlig for den globale oppvarmingen. Oppgitt NOX-utslipp representerer ikke reelle utslipp da disse vil påvirkes av ulike faktorer, eksempelvis kjørestil og temperatur. Dette gjelder 
spesielt for dieselkjøretøy. NOX påvirker lokal luftkvalitet og har en negativ effekt på helsen.

Verdiene for CO2-utslipp, drivstofforbruk og elektrisk rekkevidde er beregnet i henhold til den nye WLTP-reguleringen. Mer info om WLTP finnes på www.bmw.no/wltp
I tillegg til bilens kjøpesum dekker kjøper engangsavgift ved registrering av bilen, samt eventuelle endringer av denne som tilkommer i tiden mellom kontraktsinngåelse og registreringstidspunktet. 

Prisene er ferdig registrert og inkl. vrakpant. Frakt og leveransekostnader (16900) levert til forhandler (Oslo) er inkludert.
Prisliste gyldig fra 1. mars 2022

Bilia Norge AS
PB 154 Skøyen
212 Oslo
Tel.: 91508555
www.bilia.no

Grunnpriser - BMW 8-serie Coupé
Maks. effekt 
og moment

Elektrisk
rekkevidde

Elektrisk
forbruk CO2 utslipp

Drivstoff
forbruk

NOX
utslipp Veil grunnpris 

ink mva
Engangs-   

avgift(Hk) (Nm) (km) (kWt/ 100 km) (g/km) (l/ 100 km) (mg/ km)
15,1 489 018530 750 - - - - - - 258 - 246 11,4 - 10,8

625 750 - - - - - - 259 - 259 11,3 - 11,3 11,5 530 768

< 50 50-85 86-100 101-130 131-180

1-20 21-40 41-60 61-80

 Denne prislisten erstatter alle tidligere prislister. BMW Norge AS tar forbehold om trykkfeil og forbeholder seg retten til å endre priser og spesifikasjoner uten forvarsel. OBS: Kombinasjonskrav kan forekomme .



Modell
M850i xDrive G B 2 013 800

Steptronic
M8 Competition Cabriolet G B 2 437 800

Steptronic

Viktig om BMW M Carbon keramiske bremser:
Avhengig av forhold og bruk kan egenskaper spesifikke for materialene som benyttes innebære bremsestøy, spesielt ved våte forhold like før kjøretøyet stopper. Virkningen av fuktighet og 
veisalt kan føre til at bremsekraften tilsvarer et konvensjonelt bremsesystem. Dette kan under kort tid oppleves som en reduksjon i bremsekraft og kan balanseres ut med større trykk på 
bremsepedalen ved behov.

CO2 klassifisering (g/km) A 0 B C D E F G > 181

NOX klassifisering (mg/km) A 0 B C D E

For komplett oversikt over tilgjengelige modellalternativer se konfiguratoren på www.bmw.no eller besøk din autoriserte BMW forhandler. Tekniske data og engangsavgift 
nevnt i denne prislisten gjelder standard bil uten ekstrautstyr. Omfanget av valgt ekstrautstyr påvirker bilens endelige CO2-utslipp og elektriske rekkevidde, og følgelig 
beregningen av engangsavgiften. Dette medfører at engangsavgiften blir høyere jo mer omfattende ekstrautstyr man velger. 
BMW Norge AS tar derfor forbehold om at engangsavgiften kan øke av de nevnte eller andre grunner.

En oversikt over drivstofføkonomi og CO2-utslipp med data om samtlige nye personbiler finnes tilgjengelig på www.vegvesen.no (Nybilvelgeren). Tilgang til oversikten fås gratis på alle utsalgssteder. 
Et kjøretøys drivstofforbruk, CO2-utslipp og rekkevidde bestemmes ikke bare av dets energieffektivitet, men også av kjørestil og andre ikke-tekniske faktorer. CO2 er den viktigste drivhusgassen 
som er ansvarlig for den globale oppvarmingen. Oppgitt NOX-utslipp representerer ikke reelle utslipp da disse vil påvirkes av ulike faktorer, eksempelvis kjørestil og temperatur. Dette gjelder 
spesielt for dieselkjøretøy. NOX påvirker lokal luftkvalitet og har en negativ effekt på helsen.

Verdiene for CO2-utslipp, drivstofforbruk og elektrisk rekkevidde er beregnet i henhold til den nye WLTP-reguleringen. Mer info om WLTP finnes på www.bmw.no/wltp
I tillegg til bilens kjøpesum dekker kjøper engangsavgift ved registrering av bilen, samt eventuelle endringer av denne som tilkommer i tiden mellom kontraktsinngåelse og registreringstidspunktet. 

Prisene er ferdig registrert og inkl. vrakpant. Frakt og leveransekostnader (16900) levert til forhandler (Oslo) er inkludert.
Prisliste gyldig fra 1. mars 2022

Bilia Norge AS
PB 154 Skøyen
212 Oslo
Tel.: 91508555
www.bilia.no

Grunnpriser - BMW 8-serie Cabriolet
Maks. effekt 
og moment

Elektrisk
rekkevidde

Elektrisk
forbruk CO2 utslipp

Drivstoff
forbruk

NOX
utslipp Veil grunnpris 

ink mva
Engangs-   

avgift(Hk) (Nm) (km) (kWt/ 100 km) (g/km) (l/ 100 km) (mg/ km)
15,1 522 335530 750 - - - - - - 262 - 247 11,5 - 10,8

625 750 - - - - - - 263 - 263 11,5 - 11,5 11,5 576 718

< 50 50-85 86-100 101-130 131-180

1-20 21-40 41-60 61-80

 Denne prislisten erstatter alle tidligere prislister. BMW Norge AS tar forbehold om trykkfeil og forbeholder seg retten til å endre priser og spesifikasjoner uten forvarsel. OBS: Kombinasjonskrav kan forekomme .



Modell
M850i xDrive G B 1 891 800

Steptronic
M8 Competition Gran Coupé G B 2 306 800

Steptronic

Viktig om BMW M Carbon keramiske bremser:
Avhengig av forhold og bruk kan egenskaper spesifikke for materialene som benyttes innebære bremsestøy, spesielt ved våte forhold like før kjøretøyet stopper. Virkningen av fuktighet og 
veisalt kan føre til at bremsekraften tilsvarer et konvensjonelt bremsesystem. Dette kan under kort tid oppleves som en reduksjon i bremsekraft og kan balanseres ut med større trykk på 
bremsepedalen ved behov.

CO2 klassifisering (g/km) A 0 B C D E F G > 181

NOX klassifisering (mg/km) A 0 B C D E

For komplett oversikt over tilgjengelige modellalternativer se konfiguratoren på www.bmw.no eller besøk din autoriserte BMW forhandler. Tekniske data og engangsavgift 
nevnt i denne prislisten gjelder standard bil uten ekstrautstyr. Omfanget av valgt ekstrautstyr påvirker bilens endelige CO2-utslipp og elektriske rekkevidde, og følgelig 
beregningen av engangsavgiften. Dette medfører at engangsavgiften blir høyere jo mer omfattende ekstrautstyr man velger. 
BMW Norge AS tar derfor forbehold om at engangsavgiften kan øke av de nevnte eller andre grunner.

En oversikt over drivstofføkonomi og CO2-utslipp med data om samtlige nye personbiler finnes tilgjengelig på www.vegvesen.no (Nybilvelgeren). Tilgang til oversikten fås gratis på alle utsalgssteder. 
Et kjøretøys drivstofforbruk, CO2-utslipp og rekkevidde bestemmes ikke bare av dets energieffektivitet, men også av kjørestil og andre ikke-tekniske faktorer. CO2 er den viktigste drivhusgassen 
som er ansvarlig for den globale oppvarmingen. Oppgitt NOX-utslipp representerer ikke reelle utslipp da disse vil påvirkes av ulike faktorer, eksempelvis kjørestil og temperatur. Dette gjelder 
spesielt for dieselkjøretøy. NOX påvirker lokal luftkvalitet og har en negativ effekt på helsen.

Verdiene for CO2-utslipp, drivstofforbruk og elektrisk rekkevidde er beregnet i henhold til den nye WLTP-reguleringen. Mer info om WLTP finnes på www.bmw.no/wltp
I tillegg til bilens kjøpesum dekker kjøper engangsavgift ved registrering av bilen, samt eventuelle endringer av denne som tilkommer i tiden mellom kontraktsinngåelse og registreringstidspunktet. 

Prisene er ferdig registrert og inkl. vrakpant. Frakt og leveransekostnader (16900) levert til forhandler (Oslo) er inkludert.
Prisliste gyldig fra 1. mars 2022

Bilia Norge AS
PB 154 Skøyen
212 Oslo
Tel.: 91508555
www.bilia.no

(mg/ km)

Grunnpriser - BMW 8-serie Gran Coupé
Maks. effekt 
og moment

Elektrisk
rekkevidde

Elektrisk
forbruk CO2 utslipp

(Hk) (Nm) (km) (kWt/ 100 km) (g/km) (l/ 100 km)

Drivstoff
forbruk

NOX
utslipp Veil grunnpris 

ink mva
Engangs-   

avgift
15,1 520 098530 750 - - - - - - 265 - 249 11,6 - 10,9

625 750 - - - - - - 262 - 262 11,6 - 11,5 11,5 565 538

< 50 50-85 86-100 101-130 131-180

1-20 21-40 41-60 61-80

 Denne prislisten erstatter alle tidligere prislister. BMW Norge AS tar forbehold om trykkfeil og forbeholder seg retten til å endre priser og spesifikasjoner uten forvarsel. OBS: Kombinasjonskrav kan forekomme .



Kombinasjonskrav og -priser kan forekomme. Utstyrspriser kan variere avhengig av modellvalg. Omfang av valgt utstyr påvirker endelig CO2 utslipp, rekkevidde og engangsavgift.
UTSTYRSPAKKER

M Performance (7ML) (M850i xDrive) 14 400 kr
M Sport bremser svartlakkerte (3M3), BMW M sikkerhetsbelter (4GQ) og BMW Individual high-gloss Shadow Line utvidet (7M9)

(Coupé: Lakkfarge hekkspoiler endres til Black Sapphire)

M Carbon exterior (71C)

M8 Competition: Speilhus, Air Curtain detaljer, hekkspoiler og diffusorelementer i karbonfiber 59 600 kr
M850i xDrive: Speilhus, Air Curtain detaljer og diffusorelementer i karbonfiber (Coupé: Ink M Carbon hekkspoiler) 54 600 kr

M Driver (7ME) (M8 Competition) 27 100 kr
Sertifisert føreropplæring og heving av toppfartssperre på 305 km/t, kontakt din BMW forhandler for mer informasjon.

EKSTERIØRDESIGN
Non-metallic lakk Alpine White (300) Standard
Metallic lakk (M850i xDrive) Black Sapphire (475) / M Carbon Black (416) / M Portimao Blue (C31) / Mineral White (A96) / 12 700 kr

Sanremo Green (C4E) / Skyscraper Grey (C4W) / Sunset Orange (C1X)

Metallic lakk (M8 Competition) Black Sapphire (475) / M Brooklyn Grey (C4P) / M Isle of Man Green (C4G) / M Marina Bay Blue (C1K) / 0 kr
Skyscraper Grey (C4W)

BMW Individual metallic lakk (M850i xDrive) Dravit Grey (C36) / Tanzanite Blue (C3Z) / Aventurine Red (C57) 26 500 kr
Brilliant White (490) 38 700 kr
Frozen Pure Grey (C5A) / Frozen Tanzanite Blue (X1G) / Frozen Dark Silver (490) 42 000 kr
Frozen Brilliant White (490) 53 000 kr

BMW Individual metallic lakk (M8 Competition) Dravit Grey (C36) / Tanzanite Blue (C3Z) / Aventurine Red (C57) 26 500 kr
Brilliant White (490) 38 700 kr
Frozen Pure Grey (C5A) / Frozen Tanzanite Blue (X1G) / Frozen Dark Silver (490) / 42 000 kr
Frozen Marina Bay Blue (490) 

Frozen Brilliant White (490) / Frozen Brands Hatch Grey (490) / Frozen Motegi Red (490) / 53 000 kr
Frozen Daytona Beach Blue (490)

Pure Metal Silver (490) (Kun M8 Competition) 88 300 kr

20" Lettmetallfelger (Dekk 245/35 | 275/30) Double-spoke 895M Bicolour (1E3) (Performance dekk) Standard
(M850i xDrive) Double-spoke 895M Bicolour (1E4) (RunFlat dekk) 0 kr

Double-spoke 895M Bicolour (1E5) (Tradisjonelle dekk) 0 kr
Y-spoke 728M Bicolour (1N6) (Performance dekk) 0 kr
Y-spoke 728M Bicolour (1N7) (RunFlat dekk) 0 kr
Y-spoke 728M Bicolour Jet Black (1N0) (Performance dekk) 4 500 kr
Y-spoke 728M Bicolour Jet Black (1N1) (RunFlat dekk) 0 kr
V-spoke 730I (1W9) (RunFlat dekk)(BMW Individual) 0 kr

20" Lettmetallfelger (Dekk 275/35 | 285/35) Star-spoke 813M Bicolour (1TH) Standard
(M8 Competition) Double-spoke 810M Black (1P9) 0 kr

Star-spoke 811M Bicolour (1TG) 0 kr
Star-spoke 813M Bicolour Black Grey (1YZ) (OBS: Dekk 245/35 | 275/30) 0 kr

Chrome Line eksteriør (346) Nyregrill ramme og ruteinnramming 1 500 kr
M high-gloss Shadowline (760) Sideruteinnramming high-gloss Black Standard
BMW M 50 Years emblemer (3MQ) Felger, bakluke og panser 2 300 kr

INTERIØRDESIGN
Skinn Merino (M850i xDrive) Black/ M piping (LKMI) Standard
BMW Individual skinn Merino (M850i xDrive) Black (VASW) / Cognac (VARI) / Ivory White (VAEX) 0 kr

Fiona Red/ Black (VAHZ) / Night Blue/ Black (VAHX) / Tartufo/ Black (VAHY) 5 600 kr
BMW Individual helskinn Merino (M850i xDrive) Black (ZBSW) / Cognac (ZBRI) / Ivory White (ZBEX) 39 800 kr

Fiona Red/ Black (ZBHZ) / Night Blue/ Black (ZBHX) / Tartufo/ Black (ZBHY) 45 300 kr
Ivory White/ Tartufo (ZBEJ) (ink Alcantara innertaktrekk) 58 500 kr
Ivory White/ Night Blue (ZBEI) (ink Alcantara innertaktrekk og BMW Individual skinnratt Night Blue) 69 000 kr

Helskinn Merino/ Alcantara (M8 Competition) Black/ Sakhir Orange (HDJI) / Black/ Midrand Beige (HEJA) Standard
Helskinn Merino (M8 Competition) Black (X3SW) / Midrand Beige (X3JQ) / Sakhir Orange (X3DA) / Silverstone (X3A9) / Taruma Brown (X3JT) 0 kr

Ivory White/ Tartufo (ZBEJ) / Ivory White/ Night Blue (ZBEI) (ink BMW Individual skinnratt Night Blue) 16 000 kr

Multifunksjonsseter fram (4FM + 494) Elektrisk oppvarmede og justerbare (Kun M850i xDrive) Standard
M Sportseter fram (711 / 712) Med integrerte nakkestøtter og korsryggstøtte (Standard M8 Competition, ink unik design) 15 500 kr
M Carbon bøtteseter fram (48C) Vektbesparende, med åpninger i ryggstøtter og synlige karbonoverflater (Kun M8 Competition) 49 700 kr
Seteventilasjon fram (453) Setedyne og ryggstøtte 9 400 kr

Interiørlister Aluminium Trace Dark (4L8) Standard
M Carbon Fibre (4MC) (Standard M8 Competition) 5 600 kr

Interiørlister Fine-wood Fineline' Copper effect (4KV) (M850i xDrive) / Ash grain Grey-metallic (4KW) 2 300 kr
BMW Individual interiørlister Fine-wood Ash Black Silver effect (4WX) / Piano Finish Black (4ML) 3 400 kr

M Sport ratt skinn (710) Tykkere rattkrans, Walknappa (Unik design M8 Competition) Standard
Heat Comfort Package fram (4HB) Ink rattvarme og varme i armlener fram 4 500 kr
Glass applications 'CraftedClarity' (4A2) Omfatter girvelger, iDrive kontroller og start/stop bryter (Kun M850i xDrive) 8 300 kr
M Innertaktrekk Anthracite (775) Innertaktrekk, hattehylle, stolpebekledning og solskjermer (Coupé/ Gran Coupé)(Kun M850i xDrive) Standard
M Innertaktrekk Alcantara (XD5) Innertaktrekk, hattehylle, stolpebekledning og solskjermer, fargetilpasset valgt interiør (Coupé/ Gran Cou 13 300 kr
M Innertaktrekk Alcantara Anthracite (776) Innertaktrekk, hattehylle, stolpebekledning og solskjermer (Coupé/ Gran Coupé)(Standard M8 Competition) 13 300 kr

Ekstrautstyr - BMW 8-serie Veil. pris    ink 
mva

 Denne prislisten erstatter alle tidligere prislister. BMW Norge AS tar forbehold om trykkfeil og forbeholder seg retten til å endre priser og spesifikasjoner uten forvarsel. OBS: Kombinasjonskrav kan forekomme .



Kombinasjonskrav og -priser kan forekomme. Utstyrspriser kan variere avhengig av modellvalg. Omfang av valgt utstyr påvirker endelig CO2 utslipp, rekkevidde og engangsavgift.
INFOTAINMENT

BMW Live Cockpit Professional (6U3) 12,3+12,3" displayer, navigasjonssystem, Head-Up Display, Gesture Control og iDrive 7 Standard
Connected Package Professional (6C3) Digitale tjenester (visse tidsbegrensede), ink Apple CarPlay og Android Auto Standard
Bluetooth professional med trådløs lading (6NW) Ink QI ladeplate, tilkobling for 2 mobiltelefoner og doble takmikrofoner Standard
DAB+ radio (654) Digital radiomottaker Standard
Harman Kardon Surround Sound system (688) 16 høyttalere, 464 W effekt (Cabriolet: 12 høyttalere, 408 W effekt) Standard
B&W Diamond Surround Sound system (6F1) 16 høyttalere, 1.400 W effekt (Cabriolet: 12 høyttalere, 1.125 W effekt) 49 100 kr

FUNKSJONELT UTSTYR & FØRERASSISTANSE
Adaptive LED frontlykter LED for kjørelys, nærlys og BMW Selective Beam fjernlysassistent Standard
BMW Laserlight (5AZ) LED frontlykter med lasermodul for fjernlys (M8 Competition, ink M Shadowline frontlyktehus) 19 400 kr

Parking Assistant (5DM ) Ink Parkeringssensorer fram og bak, Ryggekamera og Reversing Assistant Standard
Parking Assistant Plus (5DN) Ink Surround View, in-car 3D view og Drive Recorder 12 700 kr

Integral Active Steering (2VH) Firehjulsstyring, ink Variable Sport Steering (Kun M850i xDrive) Standard
Adaptive M Suspension Professional (2VW) Ink Dynamic Drive 29 300 kr

Driving Assistant (5AS) Kamera og radarbasert ink Lane Change Warning og Lane Change Warning Standard
Driving Assistant Professional (5AU) Ink Active Cruise Control med Stop&Go, Steering and lane control guidance assist etc 21 600 kr

Alarmsystem (302) Overvåker dører, panser og bakluke, interiør og lutning. Standard
Panoramatak (402) Med løfte-/ åpnefunksjon (Kun M850i xDrive Gran Coupé) 23 200 kr
4-soners klimaautomatikk (4NB) Ink separat kontrollpanel for baksetet (Gran Coupé) Standard
Klimakomfort frontrute (358) Varmedempende med innbruddshemmende film 3 900 kr
Automatisk baklukebetjening (316) Ink fjernstyrt åpning/ lukking av bakluke Standard
BMW Display Key (3DS) Erstatter 1 stk normal fjernkontrollnøkkel Standard
Låsbare hjulbolter (2PA) 1 stk per hjul, ink adapter Standard
Comfort Access (322) Ink Smart Opener og Digital Key Standard
Soft close (323) Servolukking av dører Standard
Integrert universalfjernkontroll (319) HomeLink 2 900 kr
Solbeskyttende ruter (420) Tonede sideruter (fra B-stolpen) og bakrute (Coupé/ Gran Coupé) 5 800 kr
Dekktrykkmonitor (2VB) Overvåker og viser det individuelle trykket i hvert dekk Standard
Dekkreparasjonskit (2VC) Tetningsmiddel og kompressor 600 kr
Air Collar (4NH) Varmende luftstrøm fra nakkestøttene fram (Cabriolet) 7 200 kr
Softtop Anthracite Silver effect (3YA) Alternativ til standard sort softtop (Cabriolet) 4 500 kr
Solgardin bakrute (415) Elektrisk betjent (Gran Coupé) 5 600 kr
Solgardiner sideruter bak (416) Elektrisk betjente (Gran Coupé) 12 700 kr

M Hekkspoiler (754) I bilens lakkfarge Standard
M Sport bremser, blålakkerte (2NH) Med 'M' emblem fram (Kun M850i xDrive) Standard
M Kompositt bremser Rødlakkerte (3M5) Med 'M' emblem (Kun M8 Competition) 5 600 kr
M Kompositt bremser Sortlakkerte (3M6) Med 'M' emblem (Kun M8 Competition) 5 600 kr
M Carbon keramiske bremser (2NK) OBS: Les viktig info om kjøring under våte forhold på grunnprissiden 97 100 kr
M Sport differensial (2T4) Momentfordeling over bakaksel for optimalt grep og retningsstabilitet Standard
M Technology package (33T) Oppgradert kjølesystem for bremser og drivlinje (Kun M850i xDrive) Standard
M Carbon tak (40C) Reduserer vekt, kan ikke kombineres med soltak (Coupé/ Gran Coupé)(Standard M8 Competition) 33 100 kr
M Carbon motordeksel (1MD) Vektbesparende 13 300 kr

Ekstrautstyr - BMW 8-serie Veil. pris    ink 
mva

 Denne prislisten erstatter alle tidligere prislister. BMW Norge AS tar forbehold om trykkfeil og forbeholder seg retten til å endre priser og spesifikasjoner uten forvarsel. OBS: Kombinasjonskrav kan forekomme .
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