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OVERZICHT.
Reizen is beleven. Niet pas bij aankomst op je bestemming, maar 
al onderweg. Volg je intuïtie en sla nieuwe wegen in. Geniet van het 
rijgevoel en laat nieuwe werelden binnenkomen. Ver weg zijn en toch 
bij jezelf blijven. Verzamel meer indrukken per kilometer en beleef 
deze zo intens mogelijk. Dat is het grote idee achter een reis maken. 
Met de BMW R 1250 RT wordt elke reis een onvergetelijke toertocht. 
Of je nu alleen of met z’n tweeën onderweg bent. 

De getoonde Originele BMW Motorrad Accessoires zijn deels op de R 1200 RT afgebeeld.
De verstralers zijn geschikt als mistlampen en mogen alleen onder slechte weersomstandigheden 
worden gebruikt. De nationale regelgeving dient nageleefd te worden.
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BMW R 1250 RT:  
Alpinewhite uni 751 / buddyseat zwart

BMW R 1250 RT Sport:  
Marsred metallic / Slate dark metallic matt N1L / buddyseat zwart

KLEUREN.

BMW R 1250 RT Elegance:  
Carbonblack metallic N1K / buddyseat zwart

BMW R 1250 RT:  
Option 719 Blueplanet metallic H03  / Option 719 buddyseat

Afbeeldingen kunnen fabrieksopties bevatten.

BMW R 1250 RT:  
Option 719 Sparkling Storm metallic H04 / Option 719 buddyseat



*Adviesprijs af fabriek zonder kosten rijklaar maken, incl. 21% btw. 

Afbeeldingen kunnen fabrieksopties bevatten.

STANDAARDUITRUSTING.

BMW R 1250 RT
Bestelnummer 0J61

Motor/aandrijving
• Lucht-/vloeistofgekoelde 2-cilinder 4-takt boxermotor met 2 bovenliggende, 
door tandwiel met rechte vertanding aangedreven nokkenassen en balansas

• Cilinderkop met 4 kleppen en BMW ShiftCam-technologie
• Cilinderinhoud: 1.254 ccm
• Vermogen: 100 kW (136 pk) bij 7.750 t/min
• Koppel: 143 Nm bij 6.250 t/min
• Korteslag gashendel met E-gas (elektronische gasklepaansturing)
• Geregelde 3-wegkatalysator
• Uitlaatsysteem van edelstaal met akoestische klep
• Aluminium kleppendeksels
• Oliebadkoppeling met meerdere schijven en anti-hoppingfunctie, 
 hydraulisch  bediend 

• Klauwengeschakelde 6-versnellingsbak met schuine vertanding
• Cardan-aandrijving
• Voldoet aan Euro 4-emissienorm

Maten/gewichten
• Lengte (boven kentekenplaathouder):  2.222 mm
• Hoogte / (hoogte BMW R 1250 RT Sport)   1405 mm – 1570 mm / 
boven windscherm bij DIN-leeggewicht:   (1360 mm – 1480 mm)

• Breedte (met spiegel):  985 mm
• Wielbasis:  1485 mm
• Rijklaargewicht met volle tank:  279 kg
Volgens EU-richtlijn 168/2013, d.w.z. met alle vloeistoffen en smeermiddelen en de bruikbare 
tankinhoud voor minstens 90% gevuld.

• Max. toelaatbaar totaalgewicht:  505 kg
• Max. belading bij standaarduitrusting:  226 kg
• Tankinhoud (waarvan reserve):  25 l (ca. 4 l)

Prestaties/verbruik
• Topsnelheid:   hoger dan 200 km/h
• Verbruik per 100 km conform WMTC  
(worldwide-harmonized motorcycle testcycle):   4,75 l

• Brandstof: super loodvrij, octaangetal 95 (RON); 
aanpassing door motorregeling 91-98 (RON)

Rijwielgedeelte
• BMW Motorrad Integral ABS (deels integraal), uitschakelbaar 
• ABS Pro
• ASC (Automatic Stability Control), uitschakelbaar
• BMW Motorrad Telelever voor met stuurdemper,  
diameter standbuis 37 mm

• Eénzijdige swingarm van gegoten aluminium met BMW Motorrad Paralever achter 
– Veervoorspanning met handwiel traploos hydraulisch instelbaar 
– Schokdemper met handwiel instelbaar 
– Veerpoot met slagafhankelijke demping

• Dubbele schijfrem met zwevend gelagerde remschijven voor (Ø 320 mm),  
radiale remklauw met 4 zuigers

• Enkele remschijf achter (Ø 276 mm), zwevende 2-zuiger remklauwen
• Uit 1 stuk gegoten stuur
• Aluminium gietwielen met 10 spaken  
(120/70 ZR 17 voor, 180/55 ZR 17 achter)

• Zijstandaard met startonderbreking
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Elektrische installatie
• In hoogte verstelbaar dimlicht
• Boordcomputer Pro met multifunctioneel 5,7" TFT-scherm met hoge resolutie: 
kilometerteller, dubbele dagtellers en automatische dagteller (reset zichzelf bij 
pauze), buitentemperatuur met vorstwaarschuwing, gemiddeld en actueel verbruik, 
actieradius, actuele en gemiddelde snelheid, olieniveau, bandenspanningcontro-
lesysteem, spanningaanduiding boordnet, datum, rittijden, service interval indicatie 
en resterende afstand tot service

• Instrumentenpaneel met snelheidsmeter en toerenteller 
• Boordspanningscontactdoos
• CAN-bus met Single-Wire-System (SWS)
• Elektronische wegrijbeveiliging (EWS)
• Diagnose-aansluiting 
• Alarmknipperlichten
• Dynamo 508 W 
• LED-richtingaanwijzers wit en LED-achterlicht met dynamisch remlicht

Uitrusting
• 2 rijmodi “Rain” en “Road” elk met ASC (automatische stabiliteitscontrole) 
• Elektrisch verstelbaar windscherm
• Tweedelige buddyseat met in hoogte verstelbare berijdersbuddyseat 
( zithoogte: 805 / 825 mm / binnenbeencurve: 1.810/1.850 mm) 

• In kleur gespoten, geïntegreerde zijkoffers
• Verwarmbare handvatten
• Boordcomputer Pro
• Bagagerek
• Middenstandaard
• Eén-sleutelsysteem voor contact-, stuur-, tank- en buddyseatslot
• Voetsteunen en handgrepen voor duopassagier
• Rem- en koppelingshendel en schakelpedaal instelbaar
• Instructieboekje en boordgereedschap

Bijzonderheden
• Hill Start Control (hellingassistent)
• Opbergvak afsluitbaar

Kleuren
• Lakkleur Alpinewhite uni 751 / buddyseat zwart /  
afdekking tank midden en kniecover Slate dark metallic matt / remklauw zwart / 
bugspoiler en motorspoiler Nightblack uni matt / aandrijflijn zilver

• Lakkleur Marsred metallic / Slate dark metallic matt N1L /  
buddyseat zwart / afdekking tank midden en kniecover Slate dark metallic matt / 
aandrijflijn zwart 
Alleen in combinatie met uitrustingsvariant BMW R 1250 RT Sport tegen een  
meerprijs van € 695,00.

• Lakkleur Carbonblack metallic N1K / buddyseat zwart /  
afdekking tank midden en kniecover Granitegrey metallic matt  
Alleen in combinatie met uitrustingsvariant BMW R 1250 RT Elegance tegen een  
meerprijs van € 495,00.

• Lakkleur Option 719 Blueplanet metallic H03 / buddyseat zwart  
(Sattelbrown optioneel mogelijk) / handgeschilderde belijning platinakleurig
BMW Motorrad Spezial lakkleur tegen een meerprijs van € 2.006,00.

• Lakkleur Option 719 Sparkling Storm metallic H04 / buddyseat zwart 
(Sattelbrown optioneel mogelijk) / handgeschilderde belijning platinakleurig
BMW Motorrad Spezial lakkleur tegen een meerprijs van € 2.006,00.

Prijs: vanaf € 21.434,00*
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FABRIEKSOPTIES.

Uitrustingspakketten optioneel tegen meerprijs* EURO
Comfort pakket   SA-nr. 230  € 1.015,00 
(in combinatie met verchroomd uitlaatsysteem)
• Centrale vergrendeling  SA-nr. 417
• Diefstalbeveiligingsinstallatie met afstandsbediening  SA-nr. 603
• Bandenspanningscontrole (RDC)   SA-nr. 530
• Extra contactdoos ABS  SA-nr. 764
• Verchroomd uitlaatsysteem   SA-nr. 350 
Niet in combinatie met SA-nr. 19A “HP sportuitlaat” (zie pagina 11).

 of alternatief
• Uitlaatspruitstuk verchroomd  SA-nr. 340
Alleen in combinatie met SA-nr. 19A “HP sportuitlaat” (zie pagina 11).

Touring pakket SA-nr. 233  € 1.605,00
• Dynamic ESA  
(Electronic Suspension Adjustment)   SA-nr. 191
Functie bevat automatische rijstandaanpassing  
en automatische dempingsafstemming.

• Navigatievoorbereiding   SA-nr. 272
• Stoelverwarming  SA-nr. 518
• Cruise control   SA-nr. 538

Dynamic pakket  SA-nr. 235  € 495,00
• Dagrijlicht  SA-nr. 202
• Headlight Pro  SA-nr. 219
• Rijmodi Pro incl. HSC Pro, DTC en DBC  SA-nr. 224 

(rijmodi Dynamic en Dynamic Pro) 
(Zie detailinformatie)  

Uitrustingspakketten optioneel tegen meerprijs* EURO
BMW R 1250 RT Elegance   SA-nr. 455   € 495,00
• Exclusieve lakkleur Carbonblack metallic N1K / buddyseat zwart /  

afdekking tank midden en kniecover Granitegrey metallic matt
• Remklauwen goud geanodiseerd
• Verchroomde afdekplaten windscherm
• Verchroomde sierlijst op de kofferdeksels
• Verchroomde stuurgewichten
• Motorspoiler Carbonblack metallic

BMW R 1250 RT Sport   SA-nr. 451   € 695,00
• Exclusieve lakkleur Marsred metallic / Slate dark metallic matt N1L /  
buddyseat zwart / afdekking tank midden en kniecover Slate dark metallic matt / 
aandrijflijn zwart

• Windscherm Sport of indien gewenst standaard windscherm (SA-nr. 553)
• Remklauwen goud geanodiseerd
• Kleppendeksels Agate grey metallic matt
• Wielen Aphaltgrey metallic matt 
• Motorspoiler Marsred metallic

Detailinformatie rijmodi Pro incl. HSC Pro, DTC en DBC
Rijmodi Rain en Road zijn standaard.  
De speciale uitrusting rijmodi Pro bevat de extra rijmodi “Dynamic” en “Dynamic 
Pro” met DTC (Dynamic Traction Control) en de Hill Hold-assistent van HSC Pro (Hill 
Start Control) die de rem automatisch tijdens het stoppen op hellingen activeert en 
de dynamische remassistent (DBC) voor ondersteuning bij noodstops.

Fabrieksopties optioneel zonder meerprijs
• Lage buddyseat (zithoogte: 760 / 780 mm / 
binnenbeencurve: 1740 / 1780 mm)  SA-nr. 776 

• Hoge buddyseat (zithoogte: 830 / 850 mm /  
binnenbeencurve: 1875 / 1915 mm)  SA-nr. 610

*Adviesprijzen af fabriek, incl. 21% btw.  
Prijzen gelden per stuk en alleen voor montage in de fabriek.

1  Voor het gebruik van de intelligente noodoproep zijn de identificatie en de lokalisering van 
het voertuig nodig en moet de voor de hulp vereiste informatie worden doorgegeven aan de  
verantwoordelijke centrale. Snelheidsgegevens worden niet doorgegeven. Nadere aanwijzingen  
op bmw-motorrad.nl/ecall.

Bij BMW Motorrad ontvang je standaard 3 jaar garantie. De BMW Motorrad 
dealer helpt je graag.

Fabrieksopties optioneel tegen meerprijs* EURO
• Rijmodi Pro incl. HSC Pro, DTC en DBC  SA-nr. 224  € 212,00 

(rijmodi Dynamic en Dynamic Pro) 
(zie detailinformatie) 

• Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment)   SA-nr. 191   € 962,00
Functie bevat automatische rijstandaanpassing  
en automatische dempingsafstemming.

• Bandenspanningscontrole (RDC)   SA-nr. 530   € 266,00
• Cruise control   SA-nr. 538   € 401,00
• Schakelassistent Pro   SA-nr. 222   € 501,00
• Uitlaatspruitstuk verchroomd  SA-nr. 340  € 107,00
Niet in combinatie met SA-nr. 350 “Verchroomd uitlaatsysteem”;  
alleen in combinatie met SA-nr. 19A “HP sportuitlaat” (zie pagina 11).

• Uitlaatsysteem verchroomd  SA-nr. 350  € 172,00
Niet in combinatie met SA-nr. 19A “HP sportuitlaat” (zie pagina 11).

• Verwarmbare buddyseat  SA-nr. 518  € 266,00
• Dagrijlicht  SA-nr. 202  € 118,00
• Koplamp Pro  SA-nr. 219  € 236,00
• LED-verstralers   SA-nr. 562  € 407,00
• Audiosysteem  SA-nr. 268  € 1.281,00
• Navigatievoorbereiding   SA-nr. 272   € 236,00
• 12 V aansluiting  SA-nr. 764  € 29,00
• Keyless Ride (toegang zonder sleutel)   SA-nr. 193   € 367,00
• Diefstalalarmsysteem   SA-nr. 603   € 266,00
• Centrale vergrendeling  SA-nr. 417  € 448,00
Alleen in combinatie met SA-nr. 603 “Diefstalalarmsysteem”

• eCall (Intelligent Emergency Call) 1  SA-nr. 6AC  € 367,00
De eCall-optie biedt extra veiligheid.  
Systeem is vast ingebouwd in het stuur en zet bij een noodgeval automatisch en zelfstandig de 
reddingsoperatie in gang. 

Rijmodi Pro, RDC (bandenspanningscontrole), Cruise Control, schakelassistent Pro, 
lage en hoge buddyseat, verwarmbare buddyseat, LED-verstralers, 12 V aansluiting, 
Navigatievoorbereiding en diefstalalarmsysteem kunnen ook naderhand als Originele 
BMW Motorrad Accessoires worden gemonteerd.



BMW MOTORRAD SPEZIAL.

MAAK VAN JE TOERMACHINE EEN HIGHLIGHT  
MET BMW MOTORRAD SPEZIAL.
Met Option 719 van de BMW Motorrad Spezial bieden wij hoogwaardige individualeringsmoge-
lijkheden al af fabriek aan. Dankzij de elegante en zeer chique speciale lakkleuren met traditionele 
handgeschilderde belijning of de hoogwaardige buddyseat met stiksel wordt jouw motorfiets 
een unicum.
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1 BMW MOTORRAD SPEZIAL. EURO*

1 Lakkleur: Option 719 Blueplanet Metallic
De speciale lakkleur Option 719 Blueplanet metallic geeft jouw machine een 
exclusieve, schitterende glans. De platinakleurige handgeschilderde belijning 
op de tank, zijdelen en koffers evenals de stuuruiteindes en windschermkap 
in chroom zorgen voor individuele accenten. De goudkleurige remklauwen 
zorgen voor net dat beetje extra exclusiviteit.

SA-nr. H03 € 2.006,00

2 Lakkleur: Option 719 Sparkling Storm Metallic
De speciale lakkleur Option 719 Sparkling Storm metallic geeft jouw machine 
een exclusieve, schitterende glans. De platinakleurige handgeschilderde belij-
ning op de tank, zijdelen en koffers evenals de stuuruiteindes en windscherm-
kap in chroom zorgen voor individuele accenten. De goudkleurige remklauwen 
zorgen voor net dat beetje extra exclusiviteit.

SA-nr. H04 € 2.006,00

3 Option 719 buddyseat
Exclusieve uitstraling, statig karakter: De combinatie van verfijnde siernaden 
en markant stiksel verlenen de Option 719 buddyseat een heel bijzondere 
uitstraling. Het hoogwaardige materiaal heeft een subtiel donkerbruin patina, 
wat prachtig contrasteert met de espressokleur van de buddyseat. Alleen in 
combinatie met Option 719 lakkleuren naar keuze en alleen mogelijk in combi-
natie met stoelverwarming

SA-nr. 317 € 241,00

Nog meer detailafbeeldingen van BMW Motorrad Spezial op de volgende pagina’s.
*Adviesprijzen af fabriek, incl.21% btw.  
Prijzen gelden per stuk en alleen voor montage in de fabriek.



1

BMW MOTORRAD SPEZIAL.

LIEFDE VOOR DETAIL BEWIJZEN –  
MET BMW MOTORRAD SPEZIAL.
Met BMW Motorrad Spezial zijn de ontwerpmogelijkheden reeds af fabriek onbegrensd. De HP 
sportuitlaat straalt zowel visueel als akoestisch op de weg topprestaties uit. Onze  gefreesde 
onderdelen worden met liefde voor detail gemaakt in de twee designvarianten  Classic en HP, 
die de motorfiets elk een eigen karakter geven. De exclusieve tweekleurige Option 719 wielen 
zetten het ultieme accent. En het beste: veel van de BMW Motorrad Spezial uitrustingen zijn 
ook los als Originle BMW Motorrad Accessoires verkrijgbaar. Meer informatie hierover op de 
volgende pagina’s.
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Nog meer detailafbeeldingen van BMW Motorrad Spezial op de volgende pagina’s.
*Adviesprijzen af fabriek, incl. 21% btw.  
Prijzen gelden per stuk en alleen voor montage in de fabriek.

BMW MOTORRAD SPEZIAL. EURO*

1 HP sportuitlaat
De titanium HP sportuitlaat met carbon afsluitkap levert een krachtig geluid en 
maakt van elke rit een visuele en akoestische belevenis.
Optioneel in combinatie met SA-nr. 340 “Uitlaatspruitstuk verchroomd” mogelijk.

SA-nr. 19A € 1.003,00

2 Option 719 Stijlvariant Classic
Elegant en karaktervol: De Option 719 Stijlvariant Classic onderscheidt zich 
door zijn puristische karakter. Liefdevol uitgewerkte gefreesde contouren en 
het exclusieve logo beloven esthetiek en charme.  
De geanodiseerde laag beschermt het oppervlak.
Levering voorzien vanaf 1e kwartaal 2019.

SA-nr. 796 € 2.065,00

3 HP stijlpakket
De HP gefreesde onderdelen onderstrepen met hoogwaardige aluminium 
componenten in tweekleurige look het sportieve karakter van de machine. 
Levering voorzien vanaf 1e kwartaal 2019.

SA-nr. 799 € 2.065,00

HP stijlpakket voor de BMW R 1250 RT bevat kleppendeksels, olievulpluggen, 
motorvoordeksels, remhendel 5-voudig en koppelingshendel 3-voudig verstel-
baar en expansiereservoirafdekkingen. Alle afzonderlijke onderdelen zijn ook 
als Originele BMW Motorrad Accessoires verkrijgbaar.

Option 719 wiel Classic / Sport
De exclusieve en glanzend gefreesde tweekleurige Option 719 wielen zetten  
designaccenten.

4 • Option 719 wielen Classic  SA-nr. 505 € 1.062,00

5 • Option 719 wielen Sport  SA-nr. 506 € 1.062,00
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.

*Originele BMW Motorrad Accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer.  
Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. 21% btw, excl. montagekosten. 
Raadpleeg voor beperkingen van de topsnelheid en de belading de gebruikershandleiding. 
 
(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld 
(o) = “of”-teken is als alternatief bruikbaar

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer 
of online op bmw-motorrad.nl.

HP PARTS. EURO*

1 HP sportuitlaat
De titanium HP sportuitlaat met carbon afsluitkap levert een krachtig geluid en 
maakt van elke rit een visuele en akoestische belevenis. Tevens als fabrieksop-
tie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer. 
Niet in combinatie met SA-nr. 350 “Uitlaatsysteem verchroomd”. 
Levering voorzien vanaf 1e kwartaal 2019.

• HP sportuitlaat € 1.080,00

HP gefreesde onderdelen
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Meer informatie over BMW Motorrad Spezial is te vinden op  
pagina 10 – 13.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de  
BMW Motorrad dealer.

2 • HP kleppendeksels (links en rechts) n.n.b.

• HP schuurblokjes voor kleppendeksels links en rechts n.n.b.
3 • HP motorblokafdekking voor n.n.b.

4 • HP handhendel instelbaar (links en rechts) n.n.b.

2 • HP olievulplug n.n.b.

5 • HP afdekkingen voor expansiereservoir links en rechts n.n.b.

BAGAGEPROGRAMMA.

Valbescherming voor zijkoffers
Gemaakt van stevig kunststof, beschermt de koffer van opzij, onder en voor.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.

• Valbescherming voor zijkoffers (links en rechts) € 174,00

Beschermfolie voor toerkoffers
Zelfklevend en transparant, beschermt de koffer boven en opzij tegen lichte 
krassen.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.

• Beschermfolie voor toerkoffers (links en rechts) € 104,00

BAGAGEPROGRAMMA. EURO*

Toertopcase 49 l en toertopcase Light 49 l 
De grote, waterdichte topcase biedt met een inhoud van 49 l zeer veel plaats 
en is standaard uitgerust met een rugkussen. Hij kan moeiteloos direct op het 
standaard bagagerek bevestigd worden. Naar wens leverbaar met één-sleutel-
systeem.
• Toertopcase, 49 l € 1.000,00

6 • Toertopcase Light, 49 l (afbeelding: wit-aluminium) € 1.000,00

7 Derde remlicht voor toertopcase
Het derde LED-remlicht achter helder glas verhoogt de passieve veiligheid en 
past perfect in het aanwezige topcasedeksel.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer. 
Niet in combinatie met toertopcase Light 49 l mogelijk.

• Derde remlicht voor toertopcase € 161,00

8 Opbergvak voor toertopcase
Een praktische oplossing voor documenten, schrijfattributen of zelfs een 
notebook: Door middel van 4 snelsluitingen gemakkelijk in het deksel van de 
topkoffer te bevestigen. Dit praktische opbergvak zorgt voor orde en geeft snel 
toegang tot alles wat belangrijk is.
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad.

• Opbergvak voor toertopcase € 72,00

Binnentassen voor de toertopcase en toerkoffers
De praktische en hoogwaardige binnentas voor de toertopcase is waterafsto-
tend en benut het volledige volume. Het gelijktijdig gebruik van het opbergvak 
voor de toertopcase is beperkt mogelijk.  
De robuuste binnentassen voor de toerkoffers vergemakkelijken het laden en 
lossen en zijn waterafstotend. De praktische indeling maakt opbergen van 
bijvoorbeeld kleding mogelijk, in de vakken aan de buitenkant passen kleine 
spullen. Met handgrepen en afneembare schouderriem. 

9 • Binnentas voor toertopcase € 111,00

10 • Binnentassen voor toerkoffers (links en rechts) € 222,00
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.

*Originele BMW Motorrad Accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer.  
Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. 21% btw, excl. montagekosten. 
Raadpleeg voor beperkingen van de topsnelheid en de belading de gebruikershandleiding. 
 
(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld 
(o) = “of”-teken is als alternatief bruikbaar

BAGAGEPROGRAMMA. EURO*

Topkoffer klein, 28 l en rugkussen
De kleine, waterdichte topcase biedt met een inhoud van 28 l plaats voor een 
helm. Rugkussen en één-sleutelsysteem zijn leverbaar. De topkoffer is in een 
handomdraai op het standaard bagagerek te bevestigen.
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad. 

1 • Topkoffer klein, 28 l € 345,00

(+) Bevestigingsmateriaal € 41,50
• Rugkussen voor topkoffer klein  € 72,00

2 Binnentas voor topkoffer klein
De binnentas vereenvoudigt het in- en uitladen van de topkoffer.  
Met de praktische handgreep kan de binnentas snel gepakt en eenvoudig 
getransporteerd worden.
• Binnentas voor topkoffer klein n.n.b.

3 Tas voor bagagerek
Deze tas is op alle BMW Motorrad bagagerekken te plaatsen en beschikt 
 dankzij een binnenzak met ritssluiting over een waterdicht hoofdvak.  
Met 4,5 l inhoud ideaal voor een dagje uit.
•  Tas voor bagagerek, 4,5 l € 100,00

Tanktas, 11 l
De tanktas biedt in het afsluitbare binnengedeelte (inhoud ca. 11l) en in het 
kaartvak de hoogste mate van waterbescherming. In de waterafstotende bui-
tentas past een 0,5 l PET-fles. Met draaggreep en afneembare schouderriem. 
Levering voorzien vanaf 1e kwartaal 2019.

•  Tanktas, 11 l € 246,00

4 Vario-inzet voor tanktas 
Met de praktische vario-inzet is de binnenruimte van de tanktas zelf in te delen 
en dat zorgt ervoor dat alle spullen ook bij bochtenwerk op de gewenste plaats 
blijven zitten.
• Vario-inzet voor tanktas € 43,50

BAGAGEPROGRAMMA. EURO*

5 Softbag groot
De hoogwaardig afgewerkte, grote softbag heeft een waterdicht hoofdvak van 
50 l en kan middels extra vakken met 5 l worden uitgebreid. De stabiele bodem 
past zich aan de verschillende BMW Motorrad modellen aan en is voorzien van 
antislip coating. Met snelsluiting.
• Softbag groot, 50 l – 55 l € 188,00

6 Softbag klein
Deze softbag biedt extra veel opbergruimte dankzij zijn inhoud van 30 l, eventu-
eel te vergroten met 5 l. De softbag heeft een waterdicht hoofdvak van  
robuust, eenvoudig te onderhouden materiaal en is met een snelsluiting op 
zowel bagagerek als duo-buddyseat te bevestigen.
•  Softbag klein, 30 l – 35 l € 145,00

7 Bagagerol
Robuuste, waterdichte bagagerol met stabiele, uitneembare bodem en een 
volume van 50 l. Rolsluiting voor eenvoudige toegang, netvak aan de buiten-
kant en een kleine, waterdichte binnentas met ritssluiting. In lengte verstelbare 
compressieriem om volume aan te passen. Afneembare, instelbare schouder-
riem en gevoerde handgrepen.
• Bagagerol, 50 l € 158,00

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer 
of online op bmw-motorrad.nl.
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*Originele BMW Motorrad Accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer.  
Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. 21% btw, excl. montagekosten. 
 
(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld 
(o) = “of”-teken is als alternatief bruikbaar

ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
DESIGN. EURO*

Option 719 HP onderdelen
De Option 719 HP onderdelen van BMW Motorrad Spezial transformeren 
de BMW R 1250 RT op unieke wijze. Als accessoires zijn ze vrij te kiezen en 
zetten ze opvallende accenten. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Meer informatie over BMW Motorrad Spezial is te vinden op pagina 10 – 13.

Option 719 HP onderdelen Classic
Levering voorzien vanaf 1e kwartaal 2019.  
De Option 719 gefreesde onderdelen zijn deels op de BMW R 1250 GS afgebeeld. 
Kleppendeksels, motorblokafdekking en handhendel: Montage en/of  
vrijschakeling bij voorkeur door een officiële BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Option 719 kleppendeksels Classic  
(afbeelding zie pagina 13)

n.n.b.

• Option 719 motorblokafdekking voor Classic n.n.b.
4 • Option 719 handhendel instelbaar Classic n.n.b.

• Option 719 olievulplug Classic n.n.b.
5 • Option 719 afdekkingen voor expansiereservoir Classic n.n.b.

DESIGN. EURO*

Chromen onderdelen
Aan jou de keuze: de hoogwaardige en stijlvolle chromen onderdelen, 
die onderling te combineren zijn, geven de BMW R 1250 RT een 
persoonlijke en geraffineerde uitstraling.
Topcasedeksels, einddemper en kofferlijsten: Montage en/of  
vrijschakeling bij voorkeur door een officiële BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

•  Topcasedeksels verchroomd 
(afbeelding zie pagina 14)

€ 103,00

•  Einddemper verchroomd € 982,00
• Stuurgewichten verchroomd € 76,50

1 • Kofferlijsten verchroomd (links en rechts) € 110,00

Option 719 wielen Classic / Sport
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Meer informatie over BMW Motorrad Spezial is te vinden op pagina 10 – 13.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer. 
Levering voorzien vanaf 1e kwartaal 2019. 

2 • Option 719 wielen Classic n.n.b.

3 • Option 719 wielen Sport n.n.b.

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer 
of online op bmw-motorrad.nl.
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*Originele BMW Motorrad Accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer.  
Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. 21% btw, excl. montagekosten. 
 
(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld 
(o) = “of”-teken is als alternatief bruikbaar

ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
ERGONOMIE EN COMFORT. EURO*

Windscherm Comfort en windscherm kort
Het hogere en bredere windscherm Comfort biedt optimaal toercomfort bij 
weer en wind. Hij schittert door de uitstekende aero-akoestische eigenschap-
pen en zijn krasvaste coating zorgt altijd voor goed en helder zicht. Het korte 
windscherm geeft de BMW R 1250 RT een sportieve uitstraling en een goede 
weer- en windbescherming. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.

1 • Windscherm Comfort  n.n.b.

2 • Windscherm kort € 301,00

3 Buddyseat hoog, zwart
De hoge verstelbare buddyseat (zithoogte: 830/850 mm / binnenbeencurve: 
1.875/1.915 mm) optimaliseert de kniehoek voor grotere rijders en biedt op lan-
gere afstanden extra comfort. Optioneel met buddyseatverwarming mogelijk. 
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
•  Verwarmbare buddyseat hoog, zwart € 321,00

Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren. 

• Buddyseat hoog, zwart € 287,00

Buddyseat zwart
Zithoogte: 805/825 mm / binnenbeencurve: 1810 / 1850 mm.
•  Verwarmbare buddyseat, zwart € 321,00

Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren. 

• Buddyseat zwart € 287,00

4 Buddyseat laag, zwart
De 45 mm lagere instelbare buddyseat (zithoogte: 760/780 mm / binnenbeen-
curve: 1.740/1.780 mm) maakt opstappen en handling gemakkelijker. Optioneel 
met buddyseatverwarming mogelijk. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
• Buddyseat laag met stoelverwarming, zwart € 321,00

Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren. 

• Buddyseat laag, zwart € 287,00

ERGONOMIE EN COMFORT. EURO*

5 Duo-buddyseat zwart

•  Verwarmbare duo-buddyseat, zwart € 316,00
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren. 

• Duo-buddyseat zwart € 264,00

Uitbreidingsset Rijmodi Pro 
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.

• Uitbreidingsset Schakelassistent Pro € 216,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 56,00

Uitbreidingsset cruise control 
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.

Uitbreidingsset Schakelassistent Pro 
Naadloos op- en terugschakelen zonder gas terugdraaien en de  
koppelingshendel te gebruiken. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer. Gedetailleerde 
informatie via de BMW Motorrad dealer.

• Uitbreidingsset Schakelassistent Pro € 427,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 43,00

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer 
of online op bmw-motorrad.nl.
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
NAVIGATIE EN COMMUNICATIE. EURO*

1 BMW Motorrad Navigator VI
Met de multifunctionele navigator VI wordt routeplanning kinderspel. Het 
systeem met 16 GB flash-opslag en 5" groot touchscreen wijst altijd de goede 
weg, waarbij het waterdichte scherm zelfs bij rechtstreeks invallend zonlicht 
uitstekend afleesbaar is. Het scherm en zijn hoge resolutie levert alle belangrijke 
informatie en zorgt in elke situatie voor het benodigde overzicht. De talrijke 
extra functies maken de planning en de toerrit een spannende belevenis. 
Zo zijn routes volgens persoonlijke voorkeuren instelbaar, om ritten op bochtige 
en verkeersarme secundaire wegen te maken. Op onbekend terrein kun je de 
optie “Rondreis” gebruiken, die je aan het eind betrouwbaar op het beginpunt 
terug brengt. Dankzij de Bluetooth-koppeling met het communicatiesysteem 
van BMW Motorrad en de optionele Smartphone Link-app kun je ook 
onderweg van multimedia genieten: routebeschrijvingen, telefoongesprekken 
en het streamen van muziek evenals het oproepen van weersvoorspellingen of 
file-informatie zijn daarmee geen probleem. De bediening vindt plaats met de 
stabiele Mount Cradle, waarbij je de vier toetsen ook met handschoenen aan 
perfect kunt bedienen. Wie gekozen heeft voor de vooraf geïnstalleerde 
kaartgegevens, is dankzij de levenslange gratis kaart-updates altijd up-to-date. 
Alleen i.c.m. voorbereiding voor navigatieapparatuur.

• BMW Motorrad Navigator VI € 837,00
• BMW Motorrad Navigator VI (zonder kaartgegevens) € 744,00

Uitbreidingsset voorbereiding voor navigatietoestel 
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.

• Uitbreidingsset voorbereiding voor navigatietoestel € 272,00
(+)  Bevestigingsmateriaal € 228,00

NAVIGATIE EN COMMUNICATIE. EURO*

2 Carkit voor BMW Motorrad Navigator VI
Dankzij de optionele carkit kan de BMW Motorrad Navigator VI ook makkelijk in 
de auto gebruikt en opgeladen worden.
• Carkit voor BMW Motorrad Navigator VI € 99,00

3 USB-poorten
BMW USB-adapter Lightning/Micro-USB: alleen in combinatie met dual-USB-oplader.

•  BMW Motorrad dual-USB-oplader met kabel, 120 cm € 44,50
• BMW dual-USB-oplader met kabel, 60 cm € 44,50
• BMW USB-adapter Lightning € 37,00
• BMW micro-USB-adapter: € 20,50
• Music Adapter Lightning (iPhone-adapter) € 73,00

*Originele BMW Motorrad Accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer.  
Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. 21% btw, excl. montagekosten. 
 
(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld 
(o) = “of”-teken is als alternatief bruikbaar

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nl.
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
VEILIGHEID. EURO*

1 Kleppendekselbescherming
Indien nodig biedt de kleppendekselbescherming een goede bescherming 
tegen schade. De kunststof beschermer is vervangbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.

• Kleppendekselbescherming (links en rechts) € 208,00

Afsluitbare olievuldop 
Klein maar fijn: de uit aluminium gefreesde olievuldop voorkomt ongewenste 
toegang.

2 • Afsluitbare olievuldop € 28,00

• Afsluitbare olievuldop zwart € 32,50

3 LED-verstralers
De krachtige LED-verstralers zorgen bij slecht zicht dankzij een extra verlichting 
voor het nodige zicht. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.

• LED-verstralers (links en rechts) € 240,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 317,00

Uitbreidingsset diefstalalarmsysteem 
Het diefstalalarmsysteem reageert op veranderingen in positie en trillingen met 
een duidelijk hoorbaar geluidssignaal en het knipperen van de alarmknipper-
lichten. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.

• Uitbreidingsset diefstalalarmsysteem € 262,00

VEILIGHEID. EURO*

4 Remschijfslot met diefstalalarmsysteem
Dubbele bescherming tegen diefstal: het remschijfslot met diefstalalarmsys-
teem is de ideale bescherming tegen diefstal voor onderweg. Het slot van 
gehard staal beschermt betrouwbaar tegen manipulatie en kan dankzij de com-
pacte afmetingen gemakkelijk worden opgeborgen. Het diefstalalarmsysteem 
reageert op de kleinste bewegingen en trillingen met een akoestisch alarm.
• Remschijfslot met diefstalalarmsysteem € 208,00

Uitbreidingsset RDC (bandenspanningscontrole) 
De uitgebreide RDC met gradiëntenbewaking van BMW Motorrad informeert de 
berijder betrouwbaar over de actuele bandenspanning. Met actieve waarschu-
wingsfunctie bij ernstig drukverlies. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer. Gedetailleerde 
informatie via de BMW Motorrad dealer.

EHBO-set
Plaatsbesparend en waterdicht verpakt verbandmateriaal. Voldoet bovendienaan 
de DIN-norm voor EHBO-sets voor verbandkisten op motorfietsen.
• EHBO-set groot € 23,00
• EHBO-set klein € 10,00

*Originele BMW Motorrad Accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer.  
Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. 21% btw, excl. montagekosten. 
 
(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld 
(o) = “of”-teken is als alternatief bruikbaar

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer 
of online op bmw-motorrad.nl.
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
ONDERHOUD EN TECHNIEK. EURO*

Paddockstand
De stabiele paddockstand houdt de motorfiets veilig in positie en  
maakt onderhoud eenvoudiger. Verkrijgbaar voor voor- en achterwiel.
De afbeeldingen tonen de BMW R 1200 RS. 
Paddockstand voor voor alleen in combinatie met paddockstand achter.

1 • Paddockstand voor € 197,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 40,50

2 • Paddockstand achter € 220,00

Gereedschapset 
Klein, licht en multifunctioneel met alles wat je voor eenvoudige  
onderhoudswerkzaamheden bij de hand moet hebben.
Wordt geleverd zonder batterijen voor LED-zaklamp; vereist 4 knoopcellen van 1,5 V  
type LR-41

• Gereedschapset € 154,00
(+) Adapter boordgereedschap voor staafbobine € 3,00

3 Multifunctioneel gereedschap
Het BMW Motorrad multifunctioneel gereedschap is het ideale hulpmiddel 
voor eenvoudige onderhoudswerkzaamheden en ergonomische aanpassingen 
aan de motorfiets. Onderweg of thuis.
• Multifunctioneel gereedschap € 242,00

4 Reisset bandenspanning 
• Reisset bandenspanning € 59,00

Bandenpechset voor tubeless banden 
Essentieel voor onderweg – complete bandenpechset.
• Reparatieset voor tubeless banden € 28,00

5 Mini-voetpomp
Veelzijdig inzetbare luchtpomp met digitale manometer in klein formaat.  
Handig voor het controleren van de bandenspanning tijdens het reizen.
• Mini-voetpomp € 56,00

ONDERHOUD EN TECHNIEK. EURO*

6 Motorfietshoes
De waterdichte motorfietshoes voor buiten beschermt de motorfiets  
betrouwbaar tegen regen, vuil en andere weersinvloeden.
• Motorfietshoes € 79,00

7 Beschermhoes Indoor
Die beschermhoes voor binnen beschermt de motorfiets betrouwbaar  
tegen vuil en krassen.
Afbeelding toont BMW R 1200 GS

• Beschermhoes Indoor € 158,00

Extra contactdoos 
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
• Extra contactdoos € 65,00

LED-zaklamp 
Klein, stevig en betrouwbaar: de LED-zaklamp met zijn hoge verlichtings-
sterkte van meer dan 80 Lumen kan tot wel 3.000 keer geladen worden. 
Met adapter voor 12V-aansluitingen.
• LED-zaklamp € 44,00

*Originele BMW Motorrad Accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer.  
Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. 21% btw, excl. montagekosten. 
 
(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld 
(o) = “of”-teken is als alternatief bruikbaar

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer 
of online op bmw-motorrad.nl.
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.

*Originele BMW Motorrad Accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer.  
Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. 21% btw, excl. montagekosten.

ONDERHOUD EN TECHNIEK. EURO*

1 BMW Motorrad acculader
Microprocessorgestuurde acculader voor natte en onderhoudsvrije 12 Volt 
loodaccu’s. Aansluiting via boordcontactdoos. Adapterkabel voor direct aan-
sluiten op accupolen inbegrepen.
• BMW Motorrad acculader 110 V € 128,00
• BMW Motorrad acculader 230 V € 128,00

2 Motorfietstapijt
Het hoogwaardige motorfietstapijt beschermt de vloer onder de motor op 
betrouwbare wijze tegen zowel vuil als olie- en benzinevlekken. 
• Motorfietstapijt € 156,00

3 Original BMW Engine Oil ADVANTEC
De originele BMW Motorrad motorolie.
• Original BMW Engine Oil ADVANTEC 
Ultimate 5W-40, 1 l

€ 22,00

• Original BMW Engine Oil ADVANTEC 
Ultimate 5W-40, 500 ml

€ 15,00

BANDEN. EURO*

Banden 
De belangrijkste verbinding tussen de motorfiets en de weg. Door BMW  Motorrad 
geteste banden garanderen de best mogelijke rijeigenschappen. Vraag de 
BMW Motorrad dealer naar de bandenkeuzemogelijkheden voor dit model.

BMW MOTORRAD CARE PRODUCTEN.

4 BMW Motorrad Care Products (afbeeldingen v.l.n.r.)
De BMW Motorrad Care Products zijn speciaal ontwikkeld voor motorrijders 
en voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen van BMW Motorrad. Ze reinigen en 
verzorgen, gaan slijtage tegen en beschermen daarmee ook de waarde en 
veiligheid van je motorfiets.
• Buddyseatreiniger (voor glad kunstleer), 50 ml € 5,00
• Motorglansspray, 300 ml (geen afbeelding) € 21,00
• Motorfietsreiniger, 500 ml € 9,500
•  Insectenverwijderaar, 500 ml € 11,50
•  Velgenreiniger, 500 ml  € 17,00
• Glansmiddel, 250 ml € 10,50
• Douchegel Body + Bike, 250 ml € 11,50
• Metaalpoets, 75 ml € 16,00

5 Onderhoudsset
Alles voor een goed onderhouden motorfiets: insectenverwijderaar, motorfiets- 
en velgenreiniger, glansmiddel, functioneel reinigingsmiddel, 3 Body + Bike 
douchegeltesters (elk 20 ml), spons (130 x 105 x 40 mm) en microvezeldoekje 
(40 x 40 mm) in een handige, hersluitbare emmer van 10 l.
• Onderhoudsset € 56,00

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nl.
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BMW RIDER EQUIPMENT.

1 Motorpak StreetGuard
Wat er ook gebeurt – de StreetGuard is er klaar voor. Ongeacht het 
weer of de ondergrond. Het motorpak zet nieuwe maatstaven op het 
gebied van veiligheid en draagcomfort dankzij elastisch 3-Perform 
en uitneembare NP2-protectoren. Winddicht, waterdicht en actief 
ventilerend. Een echte allrounder met drie in het oog springende 
ontwerpen, naar keuze met een kort of lang jack.

2 Handschoen ProSummer
Robuust en solide om altijd alles in de hand te houden: de toerhandschoen 
ProSummer van geitenleer. Versterkt met een mix van nylonstretch en 
GORE-TEX® X-TRAFIT-membraan. De wind- en waterdichtheid en actieve 
ventilatie verhogen het rijplezier. De lichte binnenvoering en plooivrije 
pasvorm zorgen overigens voor nog meer comfort. Daarentegen zorgt de 
schokabsorberende dubbele leerlaag en het PORON®-schuim voor extra 
veiligheid. De rubberen vingerwisser en de reflecterende strepen maken 
de handschoen compleet.

3 Laars ProTouring
Voorjaar of herfst – met de laars ProTouring zit je altijd veilig. Aangenaam 
soepel, gehydrofobeerd zacht rundleer, een actief ventilerend GORE-TEX®- 
membraan voor de beste ventilatie, en flexibele zones op hiel en wreef 
maken dit de ideale toerlaars voor het hele jaar. Zeker op lange ritten ervaar 
je hoe aangenaam deze geraffineerde ergonomische performance voelt. 
Zelfs bij het wandelen blijft de laars ondanks alle veiligheidsvoorzieningen 
comfortabel dankzij de vele verstelmogelijkheden.

Deze en andere motorkleding vind je bij de BMW Motorrad dealer en 
op bmw-motorrad.nl/ride
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BMW MOTORRAD SERVICE.
BMW Motorrad service 
Wij staan altijd voor u klaar: met meer dan 1.000 vestigingen in meer 
dan 100 landen zijn wij altijd bij u in de buurt. En wat de serviceverlening 
betreft bent u bij de BMW Motorrad dealer altijd in goede handen.  
U kunt er terecht voor betrouwbare en snelle levering van reserveonder-
delen, gedegen advies en een uitstekende werkplaats met door  
BMW opgeleide monteurs.

BMW Motorrad online
Voor meer informatie kunt u ook terecht op bmw-motorrad.nl. Daar 
vindt u bijvoorbeeld de BMW configurator, waar u met behulp van 
fabrieksopties uw eigen BMW motorfiets kunt samenstellen. Voor uw 
droommotor kunt u online een offerte of proefrit aanvragen en de  
documentatie downloaden.
Via een zoekfunctie vindt u ook snel een BMW Motorrad dealer bij u in 
de buurt. Daar beleeft u de fascinerende wereld van BMW motorfiet-
sen live. En met BMW eRide, onze digitale nieuwsbrief, waarop u zich 
via bmw-motorrad.nl/eride kunt abonneren, blijft u helemaal op de 
hoogte.
Uw eigen ervaringen delen met BMW Motorrad en andere liefhebbers 
kan natuurlijk ook op facebook.com/bmwmotorrad.nederland.

BMW Motorrad Service Card
Exclusief bij BMW Motorrad, bij aanschaf van een nieuwe motorfiets  
of een jong gebruikte uit de BMW Motorrad Premium Selection: 
de BMW Motorrad Service Card. Wie een nieuwe BMW motorfiets 
aanschaft, ontvangt automatisch de BMW Motorrad Service Card, 
waarmee u – mocht het onverhoopt nodig zijn – verzekerd bent van 
hulpverlening. De BMW Motorrad Service Centrale schakelt bij pech 
een professionele door BMW getrainde hulpverlener in, wanneer uw 
BMW niet op eigen kracht, veilig en verantwoord een BMW werkplaats 
kan bereiken. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Gedetailleerde infor-
matie over deze service kunt u verkrijgen via de BMW Motorrad dealer.

BMW Financial Services
BMW rijden doet u voor uw plezier. En dat moet ook op een plezierige 
manier te financieren zijn. Daarom heeft BMW Financial Services altijd 
een oplossing die past bij uw persoonlijke situatie. Of het nu om leasing, 
financiering of verzekering gaat.

Leasen of financieren?
Als u uw BMW motorfiets gaat leasen, zakelijk of privé, dan kiest u 
voor gemak en zekerheid. Voor een vast bedrag per maand rijdt u een 
nieuwe BMW motorfiets. In dit maandbedrag zijn vrijwel alle kosten 
inbegrepen: rente, afschrijving, onderhoud, banden, reparatie, motor-
rijtuigenbelasting en vervangend vervoer na 24 uur. Alleen brandstof 
en eventuele bekeuringen komen daar nog bij. En na afloop van het 
contract levert u de motorfiets gewoon weer in. U kunt er ook voor 
kiezen om uw motorfiets te financieren, zakelijk of privé. U geniet volop 
van uw motorfiets en lost elke maand een deel van uw financiering 
aan ons af. Heeft u alles betaald? Dan is de motorfiets van u. Kosten 
zoals reparatie, onderhoud, vervanging van banden en bijvoorbeeld uw 
motorverzekering zijn niet inbegrepen in het bedrag.

Uw rijplezier verzekerd met BMW Motor Cover
Met BMW Motor Cover, een all-risk verzekering speciaal voor  
BMW motorrijders, kunt u goed verzekerd en tegen een aantrekkelijk 
tarief de weg op. Heeft u schade en kunt u niet verder rijden? Dan  
kunt u rekenen op snelle en deskundige hulp en transport van uw 
motorfiets naar uw eigen BMW Motorrad dealer. Uw dealer zorgt voor 
schadeherstel en u krijgt gratis een vervangende motorfiets mee.  
U heeft bovendien geen eigen risico bij schadeherstel door uw  
BMW Motorrad dealer en bij diefstal of total loss bieden wij een  
uitstekende nieuw- of aanschafwaarde vergoeding. Bereken uw ver-
zekeringspremie eenvoudig op bmw-motorrad.nl/verzekeringen.

Meer weten?
Op bmw-motorrad.nl/financialservices leest u meer over de 
mogelijk heden op het gebied van leasing, financiering en verzekering. 
Uw BMW Motorrad dealer maakt graag een offerte op maat en infor-
meert u over wat financieel en fiscaal voor u het meest interessant is.  
U kunt ook contact opnemen met de medewerkers van onze klanten-
service via telefoonnummer 0800-0992234 (gratis).
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Drukfouten, vergissingen en (prijs)wijzigingen voorbehouden. Op afbeeldingen van gehele voertuigen kunnen ook zonder specifieke vermelding speciale uitrustingen 
te zien zijn. © BMW Motorrad, UX-VB-1, München, Duitsland. Nadruk, ook als samenvatting, alleen met schriftelijke toestemming van BMW AG, München.  
Deze catalogus is gedrukt op 100% chloorvrij gebleekt papier. 09/18

BMW Financial Services. Bij BMW Financial Services 
ontwikkelen we individuele oplossingen om iets fascinerends 
te financieren: vrijheid. Voor meer informatie ga je naar 
bmw-motorrad.nl/3asyride

MAAK JE
  DROMEN WAAR
	 MET	3ASY	RIDE.


