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OVERZICHT.
Zowel solo als met zijn tweeën, ongeacht hoe ver: de BMW R 1250 RT 
is voor elke reis optimaal uitgerust. Daarbij doet hij ook elke kilometer 
recht aan zijn reputatie als dynamische toermotor. Het krachtige en 
toch elegante design onderstreept de soepele kwaliteiten op de lange 
afstand van een machine die het segment van de klassieke reismo-
torfietsen als geen ander heeft beïnvloed. Op het gebied van comfort, 
functionaliteit en bescherming tegen alle weersomstandigheden komen 
bestuurder en passagier daarom volledig aan hun trekken, omdat 
een elektrische kuipruit, een cockpit met TFT-display en klassieke 
instrumenten, koffers, een bagagerek en handvatverwarming stan-
daard zijn ingebouwd. Naast het grote aanbod aan fabrieksopties en 
accessoires, zoals comfort-, toer- en dynamiekpakket, biedt Option 
719 aantrekkelijke mogelijkheden om de machine verder te individua-
liseren. Dankzij de stoere boxermotor met 1.254 cm³ en de variabele 
klepbediening BMW ShiftCam zijn 100 kW (136 pk) en een koppel van 
143 Nm beschikbaar. In combinatie met het moderne onderstel met 
BMW Telelever voor en BMW Paralever achter weet de RT te overtuigen 
met een zeer aantrekkelijke toerervaring. De bestuurder kan beschik-
ken over de rijmodi ROAD en RAIN, de stabiliteitscontrole ASC en de 
hellingassistent HSC. Optioneel blijven van het elektronische onderstel 
Dynamic ESA met automatische rijstandaanpassing, de rijmodi Pro met 
HSC Pro (Hill Start Control) en DBC (Dynamic Brake Control) tot aan de 
intelligente noodoproep geen wensen over.

Sommige originele BMW Motorrad Accessoires zijn als voorbeeld op de BMW R 1250 RT en/of vorige 
modellen afgebeeld. Afbeeldingen tonen een aantal kleuren van de vorige modellen. 
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:  
Alpine White uni 751 / buddyseat zwart 

BMW R 1250 RT Sport:  
Mars Red metallic / Dark Slate metallic mat N1L / buddyseat zwart

KLEUREN.

BMW R 1250 RT Elegance:  
Manhattan metallic N2V / buddyseat zwart

BMW R 1250 RT:  
Option 719 Blueplanet metallic / Ivory H0D / buddyseat zwart

 De afbeeldingen kunnen fabrieksopties bevatten.

BMW R 1250 RT:  
Option 719 Stardust metallic H08 / buddyseat zwart 
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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
• Kleppendeksels van aluminium
• 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)  1.405 mm – 1.570 mm / 

boven windscherm bij DIN-leeggewicht:  (1.360 mm – 1.480 mm)
• Breedte incl. spiegels / (incl. koffers): 985 mm / (990 mm)
• Wielbasis: 1.485 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/u
• Verbruik per 100 km conform WMTC 

(worldwide-harmonized motorcycle testcycle):  4,75 l
• CO2-uitstoot conform WMTC:  110 g/km
• 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
• Eenzijdige 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

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

Afbeeldingen kunnen fabrieksopties bevatten.

Elektrische installatie
• In hoogte verstelbaar dimlicht
• Boordcomputer Pro met multifunctioneel 5,7 inch 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 alle sloten
• Voetsteunen en handgrepen voor duopassagier
• Rem- en koppelingshendel en schakelpedaal instelbaar
• Instructieboekje en boordgereedschap

Bijzonderheden
• Hill Start Control (hellingassistent)
• Opbergvak afsluitbaar

Kleuren
• Lakkleur Alpine White uni 751 / buddyseat zwart /  

afdekking tank midden en kniecover Dark slate metallic mat / remklauw zwart / 
bugspoiler Night Black uni mat / aandrijflijn zilver

• Lakkleur Mars Red metallic / Dark slate metallic mat N1L / buddyseat zwart / 
afdekking tank midden en kniecover Dark slate metallic mat / bugspoiler Mars Red 
metallic / aandrijflijn zwart 
Alleen in combinatie met uitrustingsvariant BMW R 1250 RT Sport tegen een  
meerprijs van € 710,00.

• Lakkleur Manhattan metallic N2V / buddyseat zwart /  
afdekking tank midden en kniecover Mineral Grey metallic mat/ bugspoiler 
Manhattan metallic / aandrijflijn zilver 
Alleen in combinatie met uitrustingsvariant BMW R 1250 RT Elegance tegen een  
meerprijs van € 509,00.

• Lakkleur Option 719 Blueplanet metallic / Ivory H0D / buddyseat zwart /  
handbeschilderde belijning ivoorkleurig
Option 719 lak tegen een meerprijs van € 2.219,00.

• Lakkleur Option 719 Stardust metallic H08 / buddyseat zwart / handbeschilderde 
belijning ivoorkleurig
Option 719 lak tegen een meerprijs van € 2.219,00.

Prijs: vanaf € 21.700,00*
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FABRIEKSOPTIES. 

Uitrustingspakketten optioneel tegen meerprijs* EURO
Comfortpakket  SA-nr. 230 € 1.050,00 
(in combinatie met verchroomd uitlaatsysteem)
Comfortpakket  SA-nr. 230 € 1.015,00 
(in combinatie met verchroomd uitlaatspruitstuk)
• Centrale vergrendeling SA-nr. 417 € 461,00
• Diefstalbeveiligingsinstallatie met afstandsbediening SA-nr. 603 € 276,00
• Bandenspanningscontrole (RDC)  SA-nr. 530  € 271,00
• Extra contactdoos ABS SA-nr. 764 € 35,00
• Verchroomd uitlaatsysteem  SA-nr. 350 € 176,00 

Niet in combinatie met SA-nr. 19A “HP sportuitlaat” (zie pagina 11).

 of alternatief
• Uitlaatspruitstuk verchroomd SA-nr. 340 € 129,00

Alleen in combinatie met SA-nr. 19A “HP sportuitlaat” (zie pagina 11).

Prijsvoordeel (in combinatie met uitlaatsysteem verchroomd) € 169,00 
Prijsvoordeel (in combinatie met uitlaatspruitstuk verchroomd) € 157,00

Touring pakket SA-nr. 233 € 1.630,00
• Dynamic ESA  

(Electronic Suspension Adjustment)  SA-nr. 191 € 973,00
Functie bevat automatische rijstandaanpassing  
en automatische dempingsafstemming.

• Navigatievoorbereiding  SA-nr. 272  € 236,00
• Stoelverwarming SA-nr. 518 € 271,00
• Cruise control  SA-nr. 538  € 407,00
Prijsvoordeel  € 257,00

Dynamic SA-nr. 235 € 509,00
• Dagrijlicht SA-nr. 202 € 123,00
• Headlight Pro SA-nr. 219 € 241,00
• Rijmodi Pro incl. HSC Pro, DTC en DBC SA-nr. 224 € 218,00 

(rijmodus Dynamic) 
(zie detailinformatie)  

Uitrustingspakketten optioneel tegen meerprijs* EURO
BMW R 1250 RT Elegance  SA-nr. 455  € 509,00
• Exclusieve kleurstelling in Manhattan metallic N2V / buddyseat zwart /afdekking 

tank midden en kniecover Mineralgrau metallic mat /bugspoiler Manhattan metallic
• Remklauwen goud geanodiseerd
• Verchroomde afdekplaten windscherm
• Verchroomde sierlijst op de kofferdeksels
• Verchroomde stuurgewichten
• Bugspoiler Manhattan metallic

BMW R 1250 RT Sport  SA-nr. 451  € 710,00
• Exclusieve lakkleur Mars Red metallic / Dark slate metallic mat N1L /  

buddyseat zwart / afdekking tank midden en kniecover Dark slate metallic mat / 
aandrijflijn zwart

• Windscherm Sport of indien gewenst standaard windscherm (SA-nr. 553)
• Remklauwen goud geanodiseerd
• Kleppendeksels Achat Grey metallic mat
• Wielen Asphalt Grey metallic mat 
• Bugspoiler Mars Red metallic

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

* 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.com/ecall.

Fabrieksopties optioneel zonder meerprijs
• Vermogensreductie (79 kW/107 pk) SA-nr. 703
• Lage buddyseat (zithoogte: 760 / 780 mm / 

binnenbeencurve: 1.740 / 1.780 mm) SA-nr. 776 
• Hoge buddyseat (zithoogte: 830 / 850 mm /  

binnenbeencurve: 1.875 / 1.915 mm) SA-nr. 610

Fabrieksopties optioneel tegen meerprijs* EURO
• Rijmodi Pro incl. HSC Pro, DTC en DBC SA-nr. 224 € 218,00 

(rijmodus Dynamic) 
(zie detailinformatie) 

• Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment)  SA-nr. 191  € 973,00
Functie inclusief automatische Load Levelling  
en automatische dempingsinstellingen.

• Bandenspanningscontrole (RDC)  SA-nr. 530  € 271,00
• Cruise control  SA-nr. 538  € 407,00
• Schakelassistent Pro  SA-nr. 222  € 514,00
• Uitlaatspruitstuk verchroomd SA-nr. 340 € 129,00

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 € 176,00
Niet in combinatie met SA-nr. 19A “HP sportuitlaat” (zie pagina 11).

• Stoelverwarming SA-nr. 518 € 271,00
• Dagrijlicht SA-nr. 202 € 123,00
• Headlight Pro SA-nr. 219 € 241,00
• LED-verstralers  SA-nr. 562 € 431,00
• Audiosysteem SA-nr. 268 € 1.304,00
• Navigatievoorbereiding  SA-nr. 272  € 236,00
• Extra contactdoos ABS SA-nr. 764 € 35,00
• Keyless Ride (toegang zonder sleutel)  SA-nr. 193  € 372,00
• Diefstalalarmsysteem  SA-nr. 603  € 276,00
• Centrale vergrendeling SA-nr. 417 € 461,00

Alleen in combinatie met SA-nr. 603 “Diefstalalarmsysteem”

• eCall (Intelligent Emergency Call) 1 SA-nr. 6AC € 383,00
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),snelheidsregeling, schakelassistent 
Pro, buddyseat berijder laag en hoog, stoelverwarming, LED-verstralers, extra 
contactdoos, voorbereiding voor navigatietoestel en diefstalbeveiligingsinstallatie 
kunnen ook naderhand als originele BMW Motorrad Accessoires worden gemonteerd.
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OPTION	719.

MAAK VAN JE TOERMACHINE EEN HIGHLIGHT 
MET	OPTION	719.
Met Option 719 bieden we reeds af fabriek hoogwaardige opties voor individualisering. 
Door elegante en zeer chique lakkering met traditionele handbeschilderde belijning of de 
hoogwaardige buddyseat met stiksels wordt de bike uniek.

1

3

2

4

5 6

OPTION	719. EURO*

1 Lakkleur: Option 719 Blueplanet Metallic / ivoor
De lakkleur Option 719 Blueplanet metallic/ivoor geeft de motorfiets een 
exclusieve, schitterende glans. Het goudkleurige remzadel, de ivoorkleurige 
handgeschilderde belijning op de kuip, zijdelen, tankafdekking en koffers 
evenals de stuuruiteinden, windschermkap en kofferlijsten in chroom zorgen 
voor individuele accenten.

SA-nr. H0D € 2.219,00

2 Lakkleur: Option 719 Stardust metallic
De lakkleur Option 719 Stardust metallic geeft de motorfiets een exclusieve, 
chique glans, die afhankelijk van de lichtinval steeds weer opnieuw voor fasci-
nerende effecten zorgt. Het chique effect wordt afgerond door de uitgebreide 
handgeschilderde belijning in de kleur ivoor uni.

SA-nr. H08 € 2.219,00

Option 719 buddyseat / buddyseat II
De chique buddyseat van Option 719 is uitgevoerd in klassiek zadelbruin of 
donkerbruin. Hij wordt gekenmerkt door een fijne haptiek, een fraaie marmering, 
luxueuze siernaden en een aantrekkelijk stiksel. Het geborduurde RT-opschrift 
rondt het exclusieve design af. De buddyseat kan worden verwarmd en heeft de 
standaard zithoogte. Uitsluitend mogelijk in combinatie met stoelverwarming.

3 • Option 719 buddyseat (zadelbruin) SA-nr. 317 € 247,00

• Option 719 buddyseat II (donkerbruin) SA-nr. 31B € 247,00

Option 719 gefreesde onderdelen Classic / Storm
De gefreesde onderdelen Classic van de exclusieve Option 719 met hoogwaar-
dige componenten in zilverkleurige look en de gefreesde onderdelen Storm in 
zilvergrijze rough-look zetten designaccenten. De gefreesde onderdelen van 
geanodiseerd aluminium tonen veel liefde voor detail en stralen exclusiviteit uit. 
De Option 719 branding onderstreept bovendien de hoogwaardige uitstraling van 
de machine. Meer afbeeldingen op pagina 16. 

4 • Option 719 gefreesde onderdelen Classic SA-nr. 796 € 2.100,00

• Option 719 gefreesde onderdelen Storm SA-nr. 797 
(levering voorzien vanaf 1e kwartaal 2020) 

n.n.b.

De Option 719 gefreesde onderdelen voor de BMW R 1250 RT bevatten 
kleppendeksels, olievulpluggen, motorvoordeksels, remhendel 5-voudig en 
koppelingshendel 3-voudig verstelbaar en expansiereservoirafdekkingen.  
Alle 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.

5 • Option 719 wiel Classic SA-nr. 505 € 1.085,00

6 • Option 719 wiel Sport SA-nr. 506 € 1.085,00

Meer detailafbeeldingen voor Option 719 op de volgende pagina’s.
* Adviesprijzen af fabriek, incl. 21% btw.  

Prijzen gelden per stuk en alleen voor montage in de fabriek.
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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 via de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nl.

HP PARTS. EURO*

1 HP sportuitlaat
High-end tot in de perfectie: De hoogwaardige slip-on-uitlaat van titanium 
met eindkap van carbon zorgt voor een krachtig geluid en een sportieve look. 
Bovendien is de samen met Akrapovič ontwikkelde sportuitlaat qua gewicht 
geoptimaliseerd ten opzichte van de standaard uitlaat. Tevens als fabrieksoptie 
verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren. 
Niet in combinatie met SA-nr. 350 “Uitlaatsysteem verchroomd”.

• HP sportuitlaat € 1.243,00

HP gefreesde onderdelen
De gefreesde onderdelen HP onderstrepen met hoogwaardige componenten 
in tweekleurige look en HP branding het exclusieve sportieve karakter van de 
machine. De gefreesde speciale onderdelen van geanodiseerd aluminium 
stralen pure exclusiviteit uit. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de  
BMW Motorrad dealer.

2 • HP kleppendeksels (links en rechts) € 1.248,00

3 • HP motorblokafdekking voor € 624,00

4 • HP handhendel instelbaar (links en rechts) € 245,00

5 • HP afdekkingen voor expansiereservoir (links en rechts) € 180,00

BAGAGEPROGRAMMA.

Stootlijst voor tourkoffer 
De stootlijst van stabiel kunststof beschermt de tourkoffers voor, opzij en onder 
tegen krassen en schade.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.

• Stootlijst voor tourkoffer (links en rechts) € 182,00

Beschermfolie voor tourkoffer 
De zelfklevende en transparante beschermfolie beschermt de oppervlakken 
van de tourkoffers opzij en bovenop tegen lichte krassen.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de  
BMW Motorrad dealer.

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

BAGAGEPROGRAMMA. EURO*

Tourtopkoffer, 49 l
De hoogwaardige tourtopkoffer met rugkussen en volledige uitrusting biedt 
een opbergruimte van 49 liter. De waterdichte bagagebox met gelakt deksel 
beschikt over twee gasdrukveren, binnenverlichting en tapijtbekleding. Het slot 
is te bedienen via de centrale vergrendeling. De maximale belading bedraagt 
10 kg. 
• Tourtopkoffer, 49 l € 947,00

6 Tourtopkoffer Light, 49 l
De hoogwaardige tourtopkoffer met rugkussen biedt een opbergruimte van 49 
liter. Zonder elektrische uitvoering en tapijtbekleding. De maximale belading 
bedraagt 10 kg. 
• Tourtopkoffer Light witaluminium metallic, 49 l € 947,00

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

• Derde remlicht voor topkoffer € 161,00

8 Opbergvak voor topkoffer
Een praktische oplossing voor documenten, schrijfattributen of zelfs een note-
book: dit praktische opbergvak is door middel van 4 snelsluitingen gemakkelijk 
in het deksel van de topkoffer te bevestigen. Het 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 topkoffer € 75,00

Binnentas voor topkoffer en tourkoffer
De bijpassende binnentassen voor de topkoffer en tourkoffers brengen orde 
in de bagage en vergemakkelijken het in- en uitladen. Door de handgreep en 
schouderband kan de tas snel gepakt en eenvoudig getransporteerd worden.  

9 • Binnentas voor topkoffer € 110,00

10 • Binnentassen voor tourkoffer (links en rechts) € 220,00
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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 waterdichte topkoffer biedt met een inhoud van 28 liter voldoende ruimte 
voor een helm en overtuigt zowel bij alledaags gebruik als tijdens kleinere 
tochten. Hij is in dubbelschalige bouwwijze uitgevoerd en gemaakt van een 
duurzame kunststofmix. Het gewicht is circa 5,5 kilo.
Montage bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.

1 • Topkoffer klein, 28 l € 325,00

(+) Bevestigingsmateriaal € 45,00

2 Binnentas voor topkoffer klein
De bijpassende binnentas voor de kleine topkoffer schept orde in de bagage 
en vergemakkelijkt het in- en uitladen.
• Binnentas voor topkoffer klein € 93,00

3 Tas voor bagagerek
De tas voor het bagagerek is met een volume van 4,5 liter een praktische 
uitbreiding van of alternatief voor de tankrugzak.
• Tas voor bagagerek, 4,5 l € 103,00

4 Tanktas, 11 l
De 11 liter kleine tankrugzak met riembevestiging van robuust polyesterweefsel 
is de ideale begeleider op korte ritten. Het waterdichte hoofdvak met binnen-
zak, de buitentas met fleshouder, de draaggreep en de afneembare schouder-
riem zijn praktische features die nauwelijks te wensen overlaten.
• Tankrugzak, 11 l € 242,00

5 Vario-inzet voor tankrugzak 
Het praktische vario-inzetstuk schept orde in de tankrugzak. Je kunt zelf bepa-
len hoe je hem van binnen indeelt.
• Vario-inzet voor tankrugzak € 44,00

6 Softbag groot
De grote softbag met waterdicht hoofdvak en waterafstotende buitenvakken 
biedt een opbergruimte van 50 tot 55 liter. De opgevulde draaggreep en schou-
derriem verlichten het transport. De tas wordt aan de motorfiets bevestigd d.m.v. 
kliksluitingen en draagriemen die in lengte verstelbaar zijn.
• Softbag groot, 50 l – 55 l € 202,00

BAGAGEPROGRAMMA. EURO*

7 Softbag klein
De kleine softbag met waterdicht hoofdvak en waterafstotende buitenvakken 
biedt een opbergruimte van 30 tot 35 liter. De opgevulde draaggreep en schou-
derriem verlichten het transport. De tas wordt aan de motorfiets bevestigd d.m.v. 
kliksluitingen en draagriemen die in lengte verstelbaar zijn.
• Softbag klein, 30 l – 35 l € 150,00

8 Bagagerol
De waterdichte bagagerol met grote opening is universeel inzetbaar en heeft 
een inhoud van 50 liter. De binnentas met ritssluiting en het kleine net aan de 
buitenkant bieden ruimte voor kleinere spullen. De afneembare schouderriem 
en opgevulde draaggrepen vereenvoudigen het vervoeren van en naar de 
motorfiets.
• Bagagerol, 50 l € 158,00

Bagagerol Atacama, 40 l
De bagagerol Atacama is gemaakt van een robuuste materiaalmix en overtuigt 
met slimme details en een inhoud van 40 liter. Naast de waterdichte binnentas 
bieden diverse opbergvakken extra ruimte. Het veelzijdige bevestigingsconcept, 
de drie draaggrepen en de rugtasfunctie zorgen voor stevige bevestiging en 
praktische hantering.

9 • Bagagerol Atacama, 40 l € 271,00

10 • Spanband voor bagagerol Atacama, afsluitbaar 1,8 m € 51,00

11 Opvouwbare rugzak
De lichte, opvouwbare rugzak is handig wanneer je onderweg ineens meer 
opbergruimte nodig hebt. De rugzak kan onder de buddyseat worden opge-
borgen.
• Opvouwbare rugzak € 15,00

12 Set tassen met trekkoord
De praktische set van tassen met trekkoord zorgt voor orde in de BMW Motor-
rad koffer.  
De set bestaat uit vijf tassen in drie grootten en een waszak. 
• Set tassen met trekkoord € 47,00

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 gefreesde onderdelen
De Option 719 gefreesde onderdelen 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 Option 719 is te vinden op pagina 10 – 11.

De Option 719 gefreesde onderdelen Classic 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.

6 • Option 719 kleppendeksels Classic (links en rechts) € 1.217,00

7 • Option 719 motorblokafdekking voor Classic € 624,00

8 • Option 719 handhendels instelbaar Classic (links en rechts) € 245,00

9 • Option 719 afdekkingen voor expansiereservoir Classic 
(links en rechts)

€ 180,00

Levering van Option 719 gefreesde onderdelen Storm is voorzien vanaf 1e kwartaal 2020. 
Kleppendeksels, motorblokafdekking en handhendel: Montage en/of  
vrijschakeling bij voorkeur door een officiële BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Option 719 kleppendeksels Storm (links en rechts) n.n.b.
• Option 719 motorblokafdekking voor Storm n.n.b.
• Option 719 handhendels instelbaar Storm (links en rechts) n.n.b.
• Option 719 afdekkingen voor expansiereservoir Storm (links 

en rechts)
n.n.b.

Achterasafdekking
• Achterasafdekking € 159,00

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.
Topkofferdeksels, einddemper en kofferlijsten: Montage en/of  
vrijschakeling bij voorkeur door een officiële BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

1 • Topkofferdekselpaneel verchroomd € 230,00

2 • Stuurgewichten verchroomd € 78,00

(+) Bevestigingsmateriaal € 5,00
3 • Kofferlijsten verchroomd (links en rechts) € 112,00

• Uitlaatspruitstuk verchroomd € 1.528,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 24,00

• Einddemper verchroomd € 954,00

Option 719 wiel Classic / Sport
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Meer informatie over Option 719 is te vinden op pagina 10 – 12.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

4 • Option 719 wiel Classic (voor en achter) € 1.511,00

5 • Option 719 wiel Sport (voor en achter) € 1.586,00

Gedetailleerde informatie via 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 windscherm Comfort biedt maximale bescherming tegen weer en wind 
voor bestuurder en duopassagier.  
Het windscherm kort is met 681 mm korter dan het standaard windscherm en 
geeft de machine een sportief uiterlijk. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

1 • Windscherm Comfort € 307,00
(+) Bevestigingsmateriaal

2 • Windscherm kort € 307,00

3 Hoge buddyseat, zwart
De circa 20 mm hogere buddyseat (zithoogte: 830/850 mm / binnenbeen-
curve: 1.875/1.915 mm) in zwart biedt bijzonder lange rijders extra zitcomfort. 
Optioneel met buddyseatverwarming mogelijk. Tevens als fabrieksoptie 
verkrijgbaar.
• Buddyseat hoog met stoelverwarming, zwart € 410,00

Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren. 
Alleen in combinatie met stoelverwarming.

• Buddyseat hoog, zwart € 287,00

Buddyseat zwart
De buddyseat in klassiek zwart is verstelbaar en heeft dezelfde zithoogte als de 
standaard buddyseat. Zithoogte: 805/825 mm / binnenbeencurve: 1810 / 1850 
mm. Optioneel met buddyseatverwarming mogelijk.
• Buddyseat met stoelverwarming, zwart € 410,00

Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren. 
Alleen in combinatie met stoelverwarming.

• Buddyseat zwart € 287,00

4 Lage buddyseat, zwart
De ca. 45 mm lagere buddyseat (zithoogte: 760/780 mm / binnenbeencurve: 
1.740/1.780 mm) in zwart vergemakkelijkt het op- en afstappen en verbetert de 
bereikbaarheid van de grond. Optioneel met buddyseatverwarming mogelijk. 
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
• Buddyseat laag met stoelverwarming, zwart € 410,00

Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren. 
Alleen in combinatie met stoelverwarming.

• Buddyseat laag, zwart € 287,00

ERGONOMIE EN COMFORT. EURO*

5 Duo-buddyseat zwart
• Duo-buddyseat met stoelverwarming, zwart € 290,00

(+) Bevestigingsmateriaal € 28,00
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren. 
Alleen in combinatie met stoelverwarming.

• Duo-buddyseat zwart € 258,00

Duo-buddyseat met stoelverwarming, zwart (met RT-stiksel)
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Duo-buddyseat met stoelverwarming, zwart (met RT-stik-
sel)

€ 369,00

(+) Bevestigingsmateriaal € 28,00

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

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

Uitbreidingsset cruise control 
De elektronische cruise control kan vanaf 30 km/h worden geactiveerd en 
houdt de rijsnelheid constant. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Uitbreidingsset cruise control n.n.b.
(+) Bevestigingsmateriaal

Uitbreidingsset Schakelassistent Pro 
De schakelassistent Pro maakt comfortabel op- en terugschakelen mogelijk, 
zonder de koppelingshendel te gebruiken. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Uitbreidingsset Schakelassistent Pro € 437,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 43,00

Gedetailleerde informatie via 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 flashgeheugen en een vijf inch groot touchscreen wijst altijd 
de goede weg. Dankzij het circulaire polarisatiefilter (CPOL) is het waterdichte 
scherm zelfs bij direct invallend zonlicht uitstekend afleesbaar. Het scherm en 
zijn hoge resolutie in een smartphone-achtige behuizing levert alle belangrijke 
informatie en zorgt in elke situatie voor het benodigde overzicht. De talrijke 
extra functies maken de planning en de tocht tot 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 naar het beginpunt 
terugbrengt. 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. Met de voorbereiding voor de navigatie staan 
nog meer functies zoals “Mijn motorfiets” ter beschikking, als alternatief is de 
bediening met de Multi-Controller op het stuur mogelijk. 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 € 854,00
(o) BMW Motorrad Navigator VI (zonder kaartgegevens) € 759,00

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

• Uitbreidingsset voorbereiding voor navigatietoestel € 274,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 277,00

NAVIGATIE EN COMMUNICATIE. EURO*

2 Carkit voor BMW Motorrad Navigator VI
Wanneer de motor thuisblijft, kun je de BMW Motorrad Navigator VI ook in een 
handomdraai in de auto gebruiken dankzij de carkit.
• Carkit voor BMW Motorrad Navigator VI € 101,00

3 BMW Motorrad dual-USB-oplader
Met de BMW Motorrad dual-USB-oplader kunnen tijdens het rijden twee 
mobiele apparaten comfortabel via de 12V-stekkerdoos van de motorfiets op-
geladen worden. Dankzij de automatische herkenning van de laadtechnologie 
levert het apparaat automatisch de maximale laadstroom en zorgt er zo voor dat 
apparaten zo snel mogelijk opgeladen worden.
• BMW dual-USB-oplader met kabel, 60 cm € 45,00
• BMW Motorrad dual-USB-oplader met kabel, 120 cm € 45,00

USB-poorten
Alleen in combinatie met dual-USB-oplader.  
BMW adapterkabel voor Apple iPhone/iPod / BMW adapterkabel voor micro-USB:  
alleen met oplaadfunctie, geen multimediafunctie.

• Music Adapter Lightning (iPhone-adapter) € 73,00
• BMW adapterkabel voor Apple iPhone/iPod € 37,00
• BMW adapterkabel voor micro-USB € 21,00

*  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 via de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nl.
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
VEILIGHEID. EURO*

1 LED-verstralers
De krachtige LED-verstralers zorgen bij slecht zicht dankzij een extra verlichting 
voor het nodige zicht en vormen daardoor een perfecte aanvulling op de 
koplamp. De LED-technologie garandeert een vrijwel onverslijtbare werking. 
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• LED-verstralers (links en rechts) € 240,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 333,00

2 Kleppendekselbescherming
De kleppendekselbescherming van roestvrij staal beschermt het kleppen-
deksel tegen krassen en steenslag. Hij is perfect afgestemd op het voertuig, 
voorzien van een grote rubberen demper en accentueert het design en de 
lijnen van de boxermotor optimaal.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Kleppendekselbescherming (links en rechts) € 208,00

Afsluitbare olievuldop 
De afsluitbare olievuldop beschermt tegen diefstal en vreemde deeltjes in de 
olie. Daarnaast zorgt de dop voor een unieke look.

3 • Afsluitbare olievuldop € 28,00

• Afsluitbare olievuldop zwart € 33,00

Uitbreidingsset RDC (bandenspanningscontrole) 
De bandenspanningscontrole (RDC) kan achteraf worden ingebouwd door 
middel van een stuurapparaat. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Uitbreidingsset RDC € 255,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 14,00

VEILIGHEID. EURO*

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

• Uitbreidingsset diefstalalarmsysteem € 262,00

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

EHBO-set
De uitgebreide EHBO-set groot van BMW Motorrad voldoet aan de DIN-norme-
ring voor verbandtassen voor motoren en mag in geen enkele motor ontbreken. 
De compacte EHBO-set klein van BMW Motorrad past in iedere motor en bevat 
de basis voor het verzorgen van kleine verwondingen.
• 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 via de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nl.



3

5

6 7

2 21

4

8

24 | 25

ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
ONDERHOUD EN TECHNIEK. EURO*

Paddockstand
Met de paddockstand kunnen achter- en voorwiel snel en veilig opgebokt 
worden. Verkrijgbaar voor voor- en achterwiel.
De afbeeldingen tonen de BMW R 1200 RS. 
Paddockstand Sport voor alleen in combinatie met paddockstand achter.

1 • Montagestandaard Sport voor € 201,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 42,00

2 • Paddockstand achter € 225,00

Gereedschapset 
Met de gereedschapset kunnen eenvoudige onderhoudswerkzaamheden ook 
onderweg worden uitgevoerd.
Wordt geleverd zonder batterijen voor LED-zaklamp; vereist 4 knoopcellen van 1,5 V type 
LR-41.

• Gereedschapset € 157,00
(+) Adapter boordgereedschap voor staafbobine € 3,00

3 Multifunctioneel gereedschap
Het multifunctionele gereedschap van BMW Motorrad heeft alles onder con-
trole – en wel precies 40 bruikbare tools voor onderweg en thuis. Van zakmes, 
schroevendraaier en tang, tot ratel met verlengd bit en 9 bitinzetten.
• Multifunctioneel gereedschap € 247,00

4 Reisset bandenspanning
Voor het checken van de bandenspanning zit er in de reisset een klein digitaal 
meetapparaat, evenals CO2-patronen voor navulling. 
• Reisset bandenspanning € 60,00

Bandenpechset voor tubeless banden 
De bandenpechset voor tubeless banden bevat simpelweg alles wat je nodig 
kunt hebben voor een noodreparatie bij bandenpech onderweg. 
• Reparatieset voor tubeless banden € 29,00

ONDERHOUD EN TECHNIEK. EURO*

5 Mini-voetpomp
Of het nu gaat om een motorfiets, auto, fiets, voetbal of luchtbed: de BMW 
mini-voetpomp past op alle ventielen en pompt extreem precies dankzij de 
manometer.
• Mini-voetpomp € 57,00

6 Motorfietshoes
De waterdichte motorfietshoes voor buiten beschermt de motorfiets betrouw-
baar tegen regen, vuil en andere weersinvloeden.
• Motorfietshoes € 81,00

7 Beschermhoes Indoor
Die beschermhoes voor binnen beschermt de motorfiets betrouwbaar tegen 
vuil en krassen.
Afbeelding toont BMW R 1200 GS modeljaar 2015.

• Beschermhoes Indoor € 161,00

Extra contactdoos 
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
• Extra contactdoos € 66,00

8 LED-zaklamp 
De heroplaadbare LED-zaklamp overtuigt met zijn lichtstroom van meer dan 80 
lumen, enorme lichtbundel en batterij die lang meegaat.
• LED-zaklamp € 45,00

* 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 via 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 plus
Met de hoogwaardige BMW Motorrad acculader plus kunnen naast het oplad-
en van conventionele loodzuuraccu’s en onderhoudsvrije accu’s (gel/AGM) ook 
alle originele BMW Motorrad lithium-ion-startaccu’s met 12 V en een capaciteit 
van 6 tot 60 Ah volledig automatisch en via een microprocessor aangestuurd 
opgeladen en onderhouden worden.
• BMW Motorrad acculader plus € 130,00
• BMW Motorrad acculader plus € 130,00
• BMW Motorrad acculader plus € 130,00

2 Motorfietstapijt
Het hoogwaardige motorfietstapijt beschermt de vloer onder de motor op 
betrouwbare wijze tegen zowel vuil als olie- en benzinevlekken. 
• Motorfietstapijt € 159,00

3 Original BMW Engine Oil ADVANTEC
De motorolie ADVANTEC Ultimate met viscositeit 5W-40 is perfect afgestemd 
op de krachtige motoren van BMW Motorrad.
• 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 en binnenbanden 
De belangrijkste verbinding tussen de motorfiets en de weg. Door BMW Mo-
torrad geteste banden garanderen de best mogelijke rijeigenschappen. Bij vragen 
over de voor het betreffende BMW Motorrad model vrijgegeven banden 
en evt. bijpassende, hoogwaardige binnenbanden geven onze BMW Motorrad 
dealers je graag uitgebreid advies.

BMW MOTORRAD CARE PRODUCTS.

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.
• Motorglansspray, 300 ml € 20,00
• Motorfietsreiniger, 500 ml € 8,00
• Insectenverwijderaar, 500 ml € 10,00
• Velgenreiniger, 500 ml € 16,00
• Glansmiddel, 250 ml € 10,00
• Douchegel Body + Bike, 250 ml € 10,00
• Metaalpoets, 75 ml € 15,00

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

1 Motorpak TourShell
Alleen wie zich prettig voelt op zijn machine kan veilig en ontspannen van 
de rit genieten. Het motorpak TourShell biedt een goede bescherming 
tegen het weer, is prettig te dragen en voldoet tegelijkertijd aan de 
veiligheidseisen van sportieve toerrijders. De van slijtvast Dynatec 
gemaakte kleding is dankzij Z-liner met BMW klimaatmembraan 
winddicht, waterafstotend en actief ventilerend. Opdat ook het 
draagcomfort klopt, zorgen breedte-instellingen en gevoerde elastische 
inzetstukken voor een optimale pasvorm en maximale bewegingsvrijheid. 
De waterdichte buitenzakken bieden voldoende bergruimte voor allerlei 
kleine voorwerpen. Gecertificeerde NP2-protectoren op heupen, knieën, 
rug en ellebogen evenals NPL-protectoren op de schouders zorgen 
voor hoge veiligheidsnormen. Grote reflecterende strepen garanderen 
de zichtbaarheid van de toerrijder ook bij slecht licht. De broek kan met 
een ritssluiting met het jack worden verbonden.

2 Handschoen Atlantis
De waterdichte leren handschoenen komen vooral bij 
overgangstemperaturen goed op koers. Het robuuste materiaal uit rund-
veloursleer en actief ventilerend GORE-TEX® X-TRAFIT-membraan past 
optisch perfect bij het gelijknamige motorpak Atlantis. En is ook op lange 
toerritten je beste compagnon.

3 Laars ProTouring
Voorjaar of herfst – met de laars ProTouring zit je altijd goed. Aangenaam 
soepel, gehydrofobeerd zacht rundleer, een actief ventilerend GO-
RE-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 perfor-
mance voelt. Zelfs bij het wandelen blijft de laars ondanks alle veiligheids-
voorzieningen comfortabel dankzij de vele verstelmogelijkheden.

Deze en andere motorkleding vind je bij de BMW Motorrad dealer en op 
bmw-motorrad.nl/ride

SERVICE INCLUSIVE.

BMW Motorrad Service Inclusive
Met de BMW Motorrad Service Inclusive-pakketten krijgt je motorfiets
de best mogelijke service. Want originele BMW Motorrad onderdelen,
originele ADVANTEC BMW motorolie evenals de service en diagnose
bij de BMW Motorrad-specialist garanderen het behoud van de waarde
en een lange levensduur van de motorfiets. Met de rondom-zorgeloos-
pakketten van BMW Motorrad betaal je eenmalig een vast bedrag en
profiteer je van aanzienlijke prijsvoordelen en het wereldwijde netwerk
van erkende BMW Motorrad dealers.

* Adviesprijzen af fabriek, incl. 21 % btw 
Alle Service Inclusive-pakketten gelden voor nieuwe en tweedehands 
BMW Motorrad motorfietsen van maximaal 10 jaar oud.

Service Inclusive-pakketten* EURO
• Service Inclusive 3 jaar / 30.000 km SA-nr. 7A2 € 920,00
• Service Inclusive 5 jaar / 50.000 km SA-nr. 7A3 € 1.367,00
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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 reserveonderdelen, 
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 fascine-
rende wereld van BMW motorfietsen 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 informatie 
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, motorrijtuigenbelasting 
en vervangend vervoer na 24 uur. Alleen brandstof en eventuele bekeurin- 
gen 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 financie-
ren, 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 aanschaf-
waarde vergoeding. Bereken uw verzekeringspremie eenvoudig op 
bmw-motorrad.nl/verzekeringen.

Meer weten?
Op bmw-motorrad.nl/financialservices leest u meer over de  
mogelijkheden op het gebied van leasing, financiering en verzekering.  
Uw BMW Motorrad dealer maakt graag een offerte op maat en informeert 
u over wat financieel en fiscaal voor u het meest interessant is. U kunt 
ook contact opnemen met de medewerkers van onze klantenservice via 
telefoonnummer 0800-0992234 (gratis).



Drukfouten, vergissingen en (prijs)wijzigingen voorbehouden. Op afbeeldingen van gehele voertuigen kunnen ook zonder specifieke vermelding fabrieksopties te zien zijn.  
© BMW Motorrad, EX-VB-1, München, Duitsland. Nadruk, ook als samenvatting, alleen met schriftelijke toestemming van BMW AG, München.  
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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.


