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Prijsinformatie en aanwijzingen:
De vermelde prijs is een adviesprijs af fabriek inclusief kosten rijklaar maken, incl. 21% btw. 

Alle prijsinformatie met betrekking tot de speciale uitrusting betreft adviesprijzen af fabriek, incl. 21% btw.  
Prijzen gelden per stuk en alleen voor montage in de fabriek.

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 kan indien gewenst worden gebruikt
 – = geen afbeelding

Afbeeldingen kunnen speciale uitrustingen bevatten.  
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 noodhulpcentrale. Snelheidsgegevens worden niet 
doorgegeven. Meer informatie vindt u op bmw-motorrad.com/ecall

De BMW F 900 R biedt het perfecte roadster-gevoel en overtuigt met soepele rijprestaties, een 
dynamische besturing en een innovatieve technologie. Het opvallende design met de agressief 
ogende voorkant en de korte achterkant zorgt ervoor dat de focus op de essentie wordt gelegd. 
Deze sportieve middenklasse-roadster toont zijn dynamische kwaliteiten met name op bochtige 
wegen of in bruisend stadsverkeer. De basis voor het pure rijplezier wordt gevormd door de 
krachtige maar zuinige tweecilinder-lijnmotor met 77 kW (105 pk) en het soepele rijwielgedeelte 
met upside-downtelescoopvork. Door de naar voren gerichte zitpositie wordt de berijder één met 
de motorfiets.  
Bochten kunnen hierdoor intuïtief en met gemak worden genomen. Naast de standaarduitrusting 
met ABS en ASC, de rijmodi RAIN en ROAD en een uitstekend afleesbaar TFT-display inclusief Con-
nectivity, kan de sportieve roadster perfect worden aangepast aan de persoonlijke wensen van de 
berijder. BMW Motorrad heeft daarvoor een ruim aanbod aan speciale uitrustingen en accessoires, 
waaronder tal van buddyseatvarianten. Tot de technische hoogtepunten behoren opties zoals de 
rijmodi Pro met ABS Pro, DTC, DBC en MSR, Dynamic ESA, de schakelassistent Pro en de adaptieve 
bochtverlichting.
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4 MODELKLEUREN 4

BMW F 900 R SPORT 
Hockenheim Silver metallic / Racingred uni N3A / buddyseat zwart 

MODELKLEUREN
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BMW F 900 R  
San Marino Blue metallic N2X / buddyseat zwart

BMW F 900 R  
Blackstorm metallic ND2 / buddyseat zwart



STANDAARDUITRUSTING 6

BMW F 900 R bestelnr. 0K11 / (BMW F 900 R A2 bestelnr. 0K31) 
Afbeeldingen kunnen speciale uitrustingen bevatten.

MOTOR/AANDRIJVING
• Vloeistofgekoelde tweecilinder-viertaktmotor met vier  

door sleeptuimelaars bediende kleppen per cilinder, twee 
bovenliggende nokkenassen en dry-sump-smering

• Cilinderinhoud: 895 cc
• Nominaal vermogen: 77 W (105 pk) bij 8.500 t/min  

(BMW F 900 R A2: 70 kW (95 pk) bij 8.000 t/min,  
met vermogensreductie: 35 kW (48 pk) bij 6.500 t/min)

• Maximaal koppel: 92 Nm bij 6.500 t/min, 
(BMW F 900 R A2: 88 Nm bij 6.750 t/min,  
met vermogensreductie: 66 Nm bij 4.500 t/min)

• Elektronische inspuiting
• Geregelde 3-wegkatalysator
• Onderlangs aangebracht uitlaatsysteem van edelstaal 
• Klauwgeschakelde zesversnellingsbak,  

in motorblok geïntegreerd
• Secundaire aandrijving via eindeloze O-ringketting  

met schokdemping in de achterwielnaaf
• Oliebadkoppeling met meerdere schijven en anti-hopping-

functie, mechanisch bediend 
• Voldoet aan emissienorm Euro 5 

 

AFMETINGEN/GEWICHT
• Lengte: 2.140 mm
• Hoogte (zonder spiegels):  1.130 mm 
• Breedte (zonder spiegels): 815 mm
• Wielbasis: 1.518 mm
• Rijklaar leeggewicht met volle tank: 211 kg

Volgens verordening (EU) 168/2013 met alle bedrijfsstoffen, met standaarduit-
rusting en met de bruikbare tankinhoud voor minstens 90% gevuld.

• Max. toelaatbaar totaalgewicht: 430 kg
• Max. belading bij standaarduitrusting: 219 kg
• Tankinhoud (waarvan reserve): 13 l (ca. 3,5 l) 

 

PRESTATIES/VERBRUIK
• Topsnelheid:  Meer dan 200 km/u  

met vermogensreductie:  162 km/u
• Verbruik per 100 km conform WMTC:  4,2 l
• CO2-uitstoot conform WMTC:  99 g/km
• Brandstof: Euro 95, loodvrij, RON 95  

(BMW F 900 R A2:  
normale benzine, loodvrij, RON 91 
 

STANDAARDUITRUSTING
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RIJWIELGEDEELTE
• BMW Motorrad ABS 
• ASC (Automatic Stability Control), uitschakelbaar
• Upside-down-vork met stuurdemping voor  

(Ø 43 mm, veerweg 135 mm/met verlaging 115 mm)
• Tweezijdige swingarm van gegoten aluminium achter 

– rechtstreeks aangestuurde centrale veerpoot  
(veerweg 142 mm/met verlaging 122 mm),  
veervoorspanning hydraulisch instelbaar

– uitgaande demping instelbaar
De veer van de veerpoot is bij alle kleurstellingen zwart. 

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

• Enkele schijfrem achter (Ø 265 mm),  
zwevende remklauw met 1 zuiger

• Aluminium stuur, conisch
• Aluminium gietwielen (120/70 ZR 17 voor, 180/55 ZR 17 achter)
• Zijstandaard met startonderbreking 

 

ELEKTRISCHE INSTALLATIE
• LED-koplamp (dim-/grootlicht)
•  TFT-display met BMW Motorrad Connectivity en  

boordcomputer1 
Multifunctioneel instrumentenpaneel, bedienbaar via de Multi-Controller, met 
6,5" full-colour TFT-display en media- en telefoonfuncties.  
Kleurendisplay met hoge resolutie en innovatieve weergave van voertuiggege-
vens en media-informatie. 
Intuïtieve, functionele Multi-Controller voor de  
bediening van alle beschikbare voertuigfuncties (afhankelijk van de gekozen  
speciale uitrusting). 
Meer informatie en basisnavigatie via BMW Motorrad  
Connected App. 

• 12V-contactdoos
• Elektronische wegrijbeveiliging (EWS)
• Diagnose-aansluiting 
• Alarmknipperlichten
• LED-richtingaanwijzers en LED-achterlicht met dynamisch 

remlicht 
 

UITRUSTING
• 2 rijmodi RAIN en ROAD
• Eendelige buddyseat  

(zithoogte: 815 mm / binnenbeencurve: 1.820 mm) 
• Eén-sleutelsysteem voor alle sloten
• Voetsteunen en handgrepen voor duopassagier
• Rem- en koppelingshendel instelbaar
• Instructieboekje en boordgereedschap 

 

KLEUREN
• BMW F 900 R   

Lak Blackstorm metallic ND2 / buddyseat zwart /  
tankmiddenafdekking en radiateurpaneel Granite grey  
metallic mat / voorspatbord Night black uni mat /  
binnenpoten zwart geanodiseerd / velgen blank aluminium-
kleurig

• BMW F 900 R   
Lak San Marino Blue metallic N2X / buddyseat zwart /  
tankmiddenafdekking en radiateurpaneel Granite grey  
metallic mat / voorspatbord Night black uni mat /  
binnenpoten zwart geanodiseerd / velgen Night black
Metallic lak tegen een meerprijs van € 118,-*

• BMW F 900 R Sport  
Lak Hockenheim Silver metallic / Racingred uni N3A / buddy-
seat zwart /  
tankmiddenafdekking en radiateurpaneel Racingred uni /  
voorspatbord Hockenheim Silver metallic /  
binnenpoten goudkleurig geanodiseerd / velgen Night black 
(meer details over de uitrusting vindt u op pagina 8)
Alleen in combinatie met uitrustingsvariant BMW F 900 R Sport tegen  
een meerprijs van € 239,-*

Prijs:
BMW F 900 R   vanaf € 9.772,00*
BMW F 900 R A2 vanaf € 9.772,00*

* Algemene prijsinformatie en aanwijzingen zijn te vinden op pagina 2. 

1 Helm met BMW Motorrad communicatiesysteem en smartphone nodig (apart 
verkrijgbaar). Er ontstaan eventueel kosten in verband met uw mobiele data-abon-
nement. Meer informatie over data- en roamingtarieven krijgt u bij uw mobiele 
provider. Telefonie (HFP), Mediaplayer (A2DP en AVRCP) en navigatie (SPP/iAP) 
worden door de meeste nieuwere smartphones ondersteund.  

De BMW Motorrad Connected App werkt op Apple iOS- of Android-apparaten 
met actuele besturingssysteemsoftware. Type en omvang van de navigatie zijn 
afhankelijk van zowel de technische omgeving als het apparaat van de gebruiker.  
De navigatie blijft als onderdeel van de BMW Motorrad Connected App bruikbaar 
tot 3 jaar na de datum van afgifte van het eerste verstrekte kentekenbewijs, zo-
lang BMW Motorrad kaartgegevens en navigatiediensten van derden ontvangt.  
Meer details vindt u op www.bmw-motorrad.com/connectivity



SPECIALE UITRUSTING 

BMW F 900 R SAN MARINO BLUE METALLIC BMW F 900 R SPORT

BMW F 900 R SPORT
• Lak Hockenheim Silver metallic / Racingred uni N3A / buddy-

seat zwart /  
tankmiddenafdekking en radiateurpaneel Racingred uni /  
voorspatbord Hockenheim Silver metallic /  
binnenpoten goudkleurig geanodiseerd / velgen Night black 

• Gewijzigd tape-design
• Afdekking van de duo-buddyseat in Hockenheim Silver metallic 

Prijs:
BMW F 900 R  
incl. SU-nr. 451 "F 900 R Sport" vanaf € 10.011,–*

SPECIALE UITRUSTING
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UITRUSTINGSPAKKETTEN OPTIONEEL  EURO*

ACTIEF-PAKKET  SU-nr. 236  € 755,–
• Rijmodi Pro   SU-nr. 224 € 413,–

(zie gedetailleerde informatie) 
• Schakelassistent Pro SU-nr. 222 € 426,–
(Prijsvoordeel: € 84,–)

DYNAMIEKPAKKET  SU-nr. 235  € 769,–
Niet mogelijk in combinatie met SU-nr. 499 "Verlaging". 
De veer van de veerpoot is bij alle lakkleuren rood.

• Dynamic ESA (Electronic  
Suspension Adjustment) SU-nr. 191 € 461,–
(zie speciale uitrusting voor details)

• Headlight Pro  SU-nr. 219 € 389,–
(zie speciale uitrusting voor details)

(Prijsvoordeel: € 81,–)

COMFORTPAKKET  SU-nr. 230  € 436,–
• Keyless Ride  

(toegang zonder sleutel) SU-nr. 193 € 271,–
• Handvatverwarming SU-nr. 519 € 218,–
(Prijsvoordeel: € 53,–)

TOERPAKKET SU-nr. 233  € 719,–
(in combinatie met middenbok)
Niet mogelijk in combinatie met SU-nr. 499 "Verlaging".
• Voorbereiding voor navigatietoestel SU-nr. 272 € 201,–
• Cruise control SU-nr. 538 € 342,–
• Kofferhouders links en rechts SU-nr. 681 € 113,–
• Middenbok SU-nr. 636 € 142,–
(Prijsvoordeel: € 79,–)

TOERPAKKET SU-nr. 233  € 719,–
(in combinatie met verlaging)
Niet mogelijk in combinatie met SU-nr. 191 "Dynamic ESA" of SU-nr. 636  
"Middenbok". Omvat SU-nr. 774 "Lage buddyseat". 

• Voorbereiding voor navigatietoestel SU-nr. 272 € 201,–
• Cruise control SU-nr. 538 € 342,–
• Kofferhouders links en rechts SU-nr. 681 € 113,–
• Verlaging  SU-nr. 499 € 201,–

(zie speciale uitrusting voor details) 
(Prijsvoordeel: € 138,–)

SPECIALE UITRUSTING OPTIONEEL  EURO* 

• Lage buddyseat  SU-nr. 774  0,– 
(zithoogte: 790 mm / binnenbeencurve: 1.785 mm) 

• Extra hoge buddyseat  SU-nr. 220  0,– 
(zithoogte: 865 mm / binnenbeencurve: 1.890 mm) 

• Vermogensreductie  
35 kW (48 pk) SU-nr. 800 0,– 
Alleen mogelijk voor BMW F 900 R A2 met 70 kW (95 pk).

• Rijmodi Pro SU-nr. 224 € 413,00
incl. ABS Pro, DTC (Dynamic Traction Control), motorremmoment- 
regeling MSR en de dynamische remassistent DBC; 
rijmodi Dynamic en Dynamic Pro (zie gedetailleerde informatie)

• Dynamic ESA (Electronic  
Suspension Adjustment) SU-nr. 191 € 461,00
Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment) regelt de demping  
van de veerpoot automatisch afhankelijk van de rijtoestand. 
Niet mogelijk in combinatie met SU-nr. 499 "Verlaging". 
De veer van de veerpoot is bij alle lakkleuren rood.

• RDC (bandenspanningscontrole) SU-nr. 530 € 225,–
• Cruise control SU-nr. 538 € 342,–
• Schakelassistent Pro SU-nr. 222 € 426,–
• Kofferhouders links en rechts SU-nr. 681 € 113,–
• Verlaging SU-nr. 499  € 201,– 

(zithoogte: 770 mm / binnenbeencurve: 1.755 mm)
Niet mogelijk in combinatie met SU-nr. 191 "Dynamic ESA" of SU-nr. 636  
"Middenbok". Omvat SU-nr. 774 "Lage buddyseat". 

• Headlight Pro  SU-nr. 219  € 389,–
Met Headlight Pro beschikt de koplamp over extra  
LED-lichtelementen voor stads-/dagrijlicht en adaptieve bochtverlichting.

• Handvatverwarming  SU-nr. 519 € 218,–
• Voorbereiding voor navigatietoestel SU-nr. 272 € 201,–
• Hoog stuur SU-nr. 611 € 118,–
• Kuipruit Pure SU-nr. 558 € 100,–
• Middenbok SU-nr. 636 € 142,–

Niet mogelijk in combinatie met SU-nr. 499 "Verlaging".
• Keyless Ride  

(toegang zonder sleutel) SU-nr. 193 € 271,–
• Diefstalalarmsysteem SU-nr. 603 € 225,–
• Intelligente noodoproep  SU-nr. 6AC € 313,–

De intelligente noodoproep neemt bij een ongeval automatisch contact op met 
het BMW callcenter om de reddingsoperatie zo snel mogelijk in gang te zetten.  
Daarbij wordt de positie van het voertuig doorgegeven en indien mogelijk een 
eerste gesprek met het slachtoffer tot stand gebracht. Het systeem kan ook 
handmatig worden geactiveerd om bijv. andere verkeersdeelnemers te helpen. 

 
Vermogensreductie, lage en extra hoge buddyseats, rijmodi 
Pro, RDC (bandenspanningcontrole), cruise control, schakelas-
sistent Pro, kofferhouders, verlaging, voorbereiding voor navi-
gatietoestel, handvatverwarming, hoog stuur, kuipruit Pure,  
middenbok en diefstalalarmsysteem kunnen ook achteraf als 
originele BMW Motorrad Accessoires worden aangebracht.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE RIJMODI PRO
Met de rijmodi Pro wordt het toepassingsgebied van de motor-
fiets aanzienlijk uitgebreid. Bovendien worden de regelsystemen 
gevoelig voor de grondspeling. Naast de gasaanname worden 
ook het regelgedrag van ABS Pro, MSR en de dynamische trac-
tiecontrole DTC evenals de standaardinstellingen voor Dynamic 
ESA in het kader van de gekozen modus aangepast.

* Algemene prijsinformatie en aanwijzingen zijn te vinden op pagina 2. 
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BAGAGEPROGRAMMA10

ACCESSOIRES

TOPCASE KLEIN, 30 L EN RUGKUSSEN

De hoogwaardige, waterdichte kunststof topcase met gelakt 
deksel en een inhoud van 30 liter biedt voldoende ruimte voor 
een helm. Het comfortabele rugkussen voor de kleine topcase 
zorgt voor meer comfort voor de duopassagier, zowel tijdens 
korte ritten als tijdens lange tochten. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten 
uitvoeren. 
Topcase klein alleen in combinatie met bagagerek.

Prijs:
3 Topcase klein, 30 l
 – Blackstorm metallic  vanaf € 398,00
 – Asfaltgrijs metallic mat  vanaf € 398,00
3 – Racingred uni vanaf € 392,00
 – Lightwhite uni vanaf € 392,00
4 Rugkussen voor topcase klein € 68,00

SOFTCASE EN KOFFERHOUDER

De hoogwaardige softcases van zeer robuust polyester overtuigen 
door de handige details en een inhoud van elk 20 liter. Features 
zoals de waterdichte binnentas, de rondom lopende ritssluiting, 
de draaggreep en de snelsluiting voor een eenvoudige montage 
aan de motorfiets zorgen voor een stevige bevestiging en een-
voudig gebruik.  
Op de fraai vormgegeven kofferhouders kunnen de softcases 
eenvoudig en stevig worden bevestigd. Als de cases niet zijn 
aangebracht, vallen de subtiele houders amper op.
Softcases naar verwachting verkrijgbaar vanaf het 3e kwartaal van 2020; 
alleen in combinatie met de kofferhouders. 
Softcasehouder ook verkrijgbaar als speciale uitrusting;  
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer  
laten uitvoeren.

Prijs:
1 Softcases, elk 20 l (links en rechts) € 628,00
 (+) Aanbouwdelen € 121,00
2 Softcasehouders (links en rechts) € 211,00
 (+) Aanbouwdelen € 55,00

Raadpleeg voor informatie over beperkingen van de snelheid en de belading  
de handleiding.

3 Topcase klein, 30 l 

1 Softcase 

4 Rugkussen voor topcase klein

2 Softcasehouder 
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5 Binnentas voor topcase klein

TAS VOOR BAGAGEREK

De tas voor het bagagerek heeft een waterdicht hoofdvak en 
biedt met een inhoud van 4,5 liter voldoende ruimte voor een 
dagtocht of een rit naar het werk. Hierdoor is de tas een handige 
aanvulling op of een praktisch alternatief voor de tankrugzak. 
De aan drie zijden aangebrachte ritssluiting maakt een snelle 
toegang tot de inhoud van de tas mogelijk en dankzij de draag-
greep kan de tas eenvoudig worden gedragen.
Alleen in combinatie met bagagerek.

Prijs:
7 Tas voor bagagerek, 4,5 l € 103,00

BINNENTAS VOOR TOPCASE KLEIN

De op maat gemaakte binnentas voor de topcase schept orde 
in de bagage en vergemakkelijkt het in- en uitladen.

Prijs:
5 Binnentas voor topcase klein € 67,00

BAGAGEREK

Op het stevige bagagerek van gepoedercoat gegoten aluminium 
kunnen een topcase of andere bagagestukken stevig worden 
bevestigd.
Naar verwachting verkrijgbaar vanaf het 2e kwartaal van 2020. 
Alleen in combinatie met kofferhouders. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten 
uitvoeren.

Prijs:
6 Bagagerek € 158,00
 (+) Aanbouwdelen € 85,00

7 Tas voor bagagerek

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nlAlgemene prijsinformatie en aanwijzingen zijn te vinden op pagina 2. 

6 Bagagerek



BAGAGEPROGRAMMA 12

1 Tanktas groot 2 Tanktas klein 3 Softbag groot 

4 Softbag klein

SOFTBAG GROOT/SOFTBAG KLEIN

De softbags met waterdicht hoofdvak en waterafstotende buiten
vakken bieden variabele opbergruimte.  
De gevoerde draaggreep en de schouderband vergemakkelijken 
het dragen. De tassen worden aan de motorfiets bevestigd 
door middel van kliksluitingen en draagriemen die in lengte ver
stelbaar zijn.

Prijs:
3 Softbag groot, 50 l – 55 l € 202,00
4 Softbag klein, 30 l – 35 l € 150,00

BAGAGEROL ATACAMA

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.

Prijs:
5 Bagagerol Atacama, 40 l € 271,00
6 Spanband voor bagagerol Atacama, afsluitbaar  € 51,00

TANKTAS GROOT

De grote tanktas van zeer robuust polyester biedt slimme de
tails en de inhoud is indien gewenst uit te breiden van 11 liter 
naar een inhoud van 16 liter.
Naar verwachting verkrijgbaar vanaf het 1e kwartaal van 2020. 

Prijs:
1 Tanktas groot, 11 l – 16 l € 218,00
 (+) Aanbouwdelen € 30,00

TANKTAS KLEIN

De kleine tanktas heeft een inhoud van 5,5 liter en een water
dichte binnentas. Dit maakt de tas perfect voor korte ritten.
Naar verwachting verkrijgbaar vanaf het 1e kwartaal van 2020. 

Prijs
2 Tanktas klein, 5,5 l € 124,00
 (+) Aanbouwdelen € 30,00

5 Bagagerol Atacama

Raadpleeg voor informatie over beperkingen van de snelheid en de belading  
de handleiding.
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10 Set opbergtassen8 Tas voor smartphone 9 Opvouwbare rugzak

6 Spanband voor bagagerol Atacama,  
afsluitbaar

OPVOUWBARE RUGZAK

De lichte, opvouwbare rugzak is handig wanneer u onderweg 
ineens meer opbergruimte nodig hebt. De rugzak kan onder de 
buddyseat worden opgeborgen.

Prijs:
9 Opvouwbare rugzak, 12 l € 15,00

SET OPBERGTASSEN

De handige set opbergtassen zorgt voor orde. De set bestaat 
uit vijf tassen in drie maten en een waszak.

Prijs:
10 Set opbergtassen € 47,00

BAGAGEROL

De waterdichte bagagerol met grote opening is universeel in
zetbaar en heeft een inhoud van 50 liter.  
De binnentas met ritssluiting en het kleine net aan de buiten
kant bieden ruimte voor kleinere spullen. De afneembare  
schouderband en de gevoerde draaggrepen vergemakkelijken 
het dragen van en naar de motorfiets. 

Prijs:
7 Bagagerol, 50 l € 158,00

TAS VOOR SMARTPHONE

In de gevoerde, waterdichte smartphonetas kunnen smartphones 
veilig opgeborgen en tijdens het rijden opgeladen of als navigatie 
gebruikt worden.

Prijs:
8 Tas voor smartphone € 21,00

7 Bagagerol

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nlAlgemene prijsinformatie en aanwijzingen zijn te vinden op pagina 2. 



DESIGN 14

3 Remhendel, inklapbaar 
Koppelingshendel, inklapbaar

4 Remhendelprotector 
Koppelingshendelprotector

HANDHENDELS, INKLAPBAAR 

De remhendel kan voor de gewenste greepbreedte in vijf standen 
en de koppelingshendel in drie standen worden ingesteld. Beide 
handhendels hebben dankzij het inklapmechanisme een gedefi-
nieerd inklapmoment. 
Naar verwachting verkrijgbaar vanaf het 2e kwartaal van 2020.

Prijs:
3 Remhendel, inklapbaar n.n.b.
3 Koppelingshendel, inklapbaar n.n.b.

REMHENDEL- EN KOPPELINGSHENDELPROTECTOR

De protectors beschermen de handhendels tegen ongewenste 
aanraking tijdens het rijden en ook bij het omvallen van de  
motorfiets. 
Naar verwachting verkrijgbaar vanaf het 2e kwartaal van 2020.

Prijs:
4 Remhendelprotector € 137,00
4 Koppelingshendelprotector € 137,00

HP SPIEGELS

De hoogwaardige zwart-/zilverkleurige spiegels zijn gemaakt 
van gefreesd aluminium en benadrukken het sportieve karakter 
van de motorfiets. De spiegels trillen nagenoeg niet en zijn ae-
rodynamisch vormgegeven, waardoor ze voor uitstekend zicht 
zorgen. Het fraaie design met het opschrift "BMW Motorrad" 
geeft de motorfiets een zeer uitgesproken, individuele uitstraling.

Prijs:
1 HP spiegels (links en rechts) € 497,00

OPTION 719 SPIEGELS, ZILVERKLEURIG 

De zilverkleurige spiegels bieden uitstekend zicht en benadrukken 
het hoogwaardige karakter van de motorfiets.

Prijs:
2 Option 719 spiegels, zilverkleurig € 476,00

1 HP spiegels 

5 Voetsteunen voor berijder, instelbaar

2 Option 719 spiegels, zilverkleurig
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9 Afdekking duo-buddyseat  
Hockenheim Silver metallic

11 Afdekking duo-buddyseat  
San Marino Blue metallic

8 Motorspoiler San Marino Blue metallic6 Motorspoiler Racingred uni 7 Motorspoiler Granietgrijs metallic mat

AFDEKKING DUO-BUDDYSEAT

De fraai vormgegeven afdekking van de duo-buddyseat in de 
kleur van de motorfiets benadrukt het dynamische karakter van 
de motorfiets. De afdekking is gemaakt van slagvaste en uv- 
bestendige kunststof, kan eenvoudig met koorden worden  
gemonteerd (plug-and-play) en geeft de motorfiets bij soloritten 
de sportieve uitstraling van een éénzitter. 

Prijs:
9 Afdekking duo-buddyseat  

Hockenheim Silver metallic € 166,00
10 Afdekking duo-buddyseat  

Blackstorm metallic € 166,00
11 Afdekking duo-buddyseat   

San Marino Blue metallic € 166,00

VOETSTEUNEN VOOR BERIJDER, INSTELBAAR

De instelbare voetsteunen van geanodiseerd aluminium combi-
neren een dynamische uitstraling met ergonomie en sportiviteit 
van het hoogste niveau. 
Naar verwachting verkrijgbaar vanaf het 2e kwartaal van 2020.

Prijs:
5 Voetsteunen voor berijder, instelbaar  

(links en rechts) n.n.b.

MOTORSPOILER

De motorspoiler van slagvaste en uv-bestendige kunststof  
in Racingred uni, Granietgrijs metallic mat of San Marino  
Blue metallic zorgt voor een individuele sportieve uitstraling. 
Niet in combinatie met motorbeschermbeugel. 
Naar verwachting verkrijgbaar vanaf het 3e kwartaal van 2020.

Prijs:
6 Motorspoiler Racingred uni € 268,00
7 Motorspoiler Granietgrijs metallic mat € 268,00
8 Motorspoiler San Marino Blue metallic € 268,00

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nlAlgemene prijsinformatie en aanwijzingen zijn te vinden op pagina 2. 

10 Afdekking duo-buddyseat  
Blackstorm metallic
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1 Kuipruit hoog 2 Kuipruit Pure

3 Stuur hoog

STUUR HOOG 

Met het 19 mm hogere stuur bevinden de uiteinden van het 
stuur zich 43 mm dichter bij de berijder, die daardoor meer 
rechtop zit. In combinatie met de lage buddyseat wordt boven-
dien de volledige ergonomie verbeterd, wat bijvoorbeeld bij  
het manoeuvreren met een volledige stuuruitslag voor extra  
veiligheid zorgt. 
Tevens verkrijgbaar als speciale uitrusting. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer  
laten uitvoeren.

Prijs:
3 Stuur hoog € 243,00

KUIPRUIT HOOG 

De kuipruit met krasvaste coating verbetert de bescherming  
tegen weer en wind aanzienlijk.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer  
laten uitvoeren.

 
Prijs:
1 Kuipruit hoog € 129,00
 (+) Aanbouwdelen € 87,00

KUIPRUIT PURE 

De getinte kuipruit Pure onderstreept als cockpitbekleding de 
sportieve uitstraling van de motorfiets. 
Tevens verkrijgbaar als speciale uitrusting. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer  
laten uitvoeren.

Prijs:
2 Kuipruit Pure € 76,00
 (+) Aanbouwdelen n.n.b.
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5 Buddyseat hoog

6 Buddyseat laag

4 Comfort-buddyseat

BUDDYSEAT EXTRA HOOG, HOOG OF LAAG 

De extra hoge en de hoge buddyseat bieden voelbaar meer  
zitcomfort, met name voor lange rijders.  
De lagere buddyseat vergemakkelijkt het op- en afstappen  
en zorgt ervoor dat de grond beter bereikbaar is. 
De extra hoge en de lage buddyseat zijn ook verkrijgbaar als speciale uitrusting. 
Informatie over de montage vindt u in de handleiding. 

Prijs:
– Buddyseat extra hoog  € 325,00 

(zithoogte: 865 mm / binnenbeencurve: 1.890 mm)
5 Buddyseat hoog € 310,00 

(zithoogte: 835 mm / binnenbeencurve: 1.860 mm)
6 Buddyseat laag € 310,00 

(zithoogte: 790 mm / binnenbeencurve: 1.785 mm)

COMFORT-BUDDYSEAT 

De comfort-buddyseat biedt dankzij de extra voering voelbaar 
meer zitcomfort voor de berijder en de duopassagier. 
Informatie over de montage vindt u in de handleiding. 

Prijs:
4 Comfort-buddyseat € 358,00 

(zithoogte: 840 mm / binnenbeencurve: 1.870 mm)

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nlAlgemene prijsinformatie en aanwijzingen zijn te vinden op pagina 2. 
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1 Middenbok

VERLAGING

De wijzigingen aan het rijwielgedeelte, die bij een verlaging 
worden doorgevoerd, verkleinen de hoogte van de motorfiets 
en de zithoogte. Hierdoor profiteren ook minder lange rijders 
van meer stabiliteit, waardoor ze de motorfiets bij het manoeu-
vreren beter onder controle hebben. 
Tevens verkrijgbaar als speciale uitrusting. 
Vorkpoten verkrijgbaar in zwart of goudkleurig geanodiseerd.  
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer  
laten uitvoeren. 
Niet mogelijk in combinatie met motorbeschermbeugels, middenbok of SU-nr. 191 
"Dynamic ESA". 
Aangegeven zithoogte in combinatie met buddyseat laag.

Prijs:
–  Verlaging € 871,00 

(zithoogte: 770 mm / binnenbeencurve: 1.755 mm)
 (+) Aanbouwdelen € 1699,00

MIDDENBOK

De stabiele middenbok zorgt ervoor dat de motorfiets stevig 
staat, maakt verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden aan 
de motorfiets gemakkelijker en ontlast de banden en veerele-
menten.
Tevens verkrijgbaar als speciale uitrusting. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer  
laten uitvoeren. 
Niet mogelijk in combinatie met een verlaging.

Prijs:
1 Middenbok € 164,00
 (+) Aanbouwdelen € 86,00
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Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nlAlgemene prijsinformatie en aanwijzingen zijn te vinden op pagina 2. 

Uitbreidingssets zijn technische speciale uitrustingen die ook 
op verzoek achteraf kunnen worden aangebracht.
• De elektronische cruise control kan vanaf 30 km/u worden 

geactiveerd en houdt de rijsnelheid constant. 
• De schakelassistent Pro maakt comfortabel op- en terug-

schakelen mogelijk, zonder de koppelingshendel te gebruiken.
• De handvatverwarming houdt handen en vingers ook op  

koudere of regenachtige dagen aangenaam warm en zorgt 
op die manier voor meer comfort en extra veiligheid.

Tevens verkrijgbaar als speciale uitrusting. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer  
laten uitvoeren.

 

UITBREIDINGSSETS 

Prijs:
– Uitbreidingsset rijmodi Pro € 216,00

Gedetailleerde informatie op pagina 8.
– Uitbreidingsset cruise control € 356,00
 (+) Aanbouwdelen n.n.b.
– Uitbreidingsset schakelassistent Pro € 492,00
 (+) Aanbouwdelen € 43,00
– Uitbreidingsset handvatverwarming € 248,00
 (+) Aanbouwdelen vanaf € 214,00
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Met de voorbereiding voor de navigatie staan nog meer functies 
ter beschikking, zoals "Mijn motorfiets". De bediening is eventueel 
ook mogelijk via de Multi-Controller op het stuur.  
Wie gekozen heeft voor de vooraf geïnstalleerde kaartgegevens, 
is dankzij de levenslange gratis kaartupdates altijd up-to-date. 
Alleen in combinatie met de navigatievoorbereiding.

Prijs:
1 BMW Motorrad Navigator VI € 854,00
1 BMW Motorrad Navigator VI  

(zonder kaartgegevens) € 759,00

UITBREIDINGSSET NAVIGATIEVOORBEREIDING

De uitbreidingsset omvat de navigatievoorbereiding met houder 
en Mount Cradle voor het navigatietoestel.
Ook verkrijgbaar als speciale uitrusting 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer  
laten uitvoeren. 
Niet in combinatie met houder voor Smartphone Cradle.

Prijs:
2 Uitbreidingsset navigatievoorbereiding € 140,00
 (+) Aanbouwdelen vanaf 68,00

Met de multifunctionele Navigator VI wordt het plannen van 
routes 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 
display zelfs bij direct invallend zonlicht uitstekend afleesbaar.  
Het scherm met hoge resolutie in een smartphone-achtige  
behuizing levert alle belangrijke informatie en zorgt in elke situatie 
voor het benodigde overzicht. De tal van extra functies maken 
een spannende belevenis van het plannen en van de tocht.  
Zo zijn routes volgens persoonlijke voorkeuren in te stellen om  
te kunnen genieten van ritten op bochtige en verkeersarme  
secundaire wegen. In een onbekende omgeving kan de optie 
"Rondreis" worden gebruikt, die ervoor zorgt dat u aan het  
einde van de rit weer bij het startpunt uitkomt. Dankzij de  
Bluetooth-koppeling met het communicatiesysteem van  
BMW Motorrad en de optionele Smartphone Link-app kunt  
u ook onderweg gebruikmaken van multimedia: navigatie- 
instructies, telefoongesprekken, het streamen van muziek en  
het opvragen van weersvoorspellingen of file-informatie zijn 
daarmee geen probleem.  

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

1 BMW Motorrad Navigator VI 2 Uitbreidingsset navigatievoorbereiding

5 BMW Motorrad dual-USB-lader4 BMW Motorrad Smartphone Cradle3 Carkit voor  
BMW Motorrad Navigator VI

21

USB-POORTEN

Met de BMW Motorrad dual-USB-oplader kunnen tijdens het 
rijden twee mobiele apparaten comfortabel via de 12V-contact-
doos van de motorfiets worden opgeladen. 
Met de optionele BMW adapterkabels kunt u mobiele apparaten 
tijdens het rijden probleemloos aan de BMW dual-USB-lader 
opladen.
BMW adapterkabel: alleen oplaadfunctie, geen multimediafunctie.

Prijs:
5 BMW Motorrad dual-USB-lader  

met kabel, 60 cm € 45,00
5 BMW Motorrad dual-USB-lader  

met kabel, 120 cm € 45,00
– BMW adapterkabel voor micro-USB € 21,00
– BMW adapterkabel voor Apple iPhone/iPod € 37,00
– BMW adapterkabel voor USB-type-C € 40,00

CARKIT VOOR BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

Als u niet met de motor op pad gaat, kunt u de  
BMW Motorrad Navigator VI dankzij de carkit ook  
heel eenvoudig in de auto gebruiken.

Prijs:
3 Carkit voor BMW Motorrad Navigator VI € 101,00

BMW MOTORRAD SMARTPHONE CRADLE

In de robuuste Smartphone Cradle van BMW Motorrad kan  
uw smartphone veilig worden opgeborgen. Hierdoor kunnen 
nuttige functies, zoals de navigatie-instructies en online infor-
matie, ook onderweg worden gebruikt. Dankzij de praktische 
oplaadfunctie kan de smartphone zelfs bij lange toeren op  
de motorfiets altijd gebruikt worden. De houder voor de  
BMW Motorrad Smartphone Cradle wordt op het stuurklemblok 
of op de stuurbuis binnen het gezichtsveld van de berijder  
bevestigd.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten 
uitvoeren. 
Niet mogelijk in combinatie met voorbereiding voor navigatietoestel.

Prijs:
4 BMW Motorrad Smartphone Cradle € 214,00
– Houder voor Smartphone Cradle € 91,00

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nlAlgemene prijsinformatie en aanwijzingen zijn te vinden op pagina 2. 
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UITBREIDINGSSET DIEFSTALALARMSYSTEEM

Het diefstalalarmsysteem reageert middels een duidelijk hoor-
baar geluidssignaal en knipperende alarmlichten op veranderin-
gen van de positie en op trillingen. 
Tevens verkrijgbaar als speciale uitrusting. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer  
laten uitvoeren.

Prijs:
– Uitbreidingsset diefstalalarmsysteem € 282,00

REMSCHIJFSLOT MET DIEFSTALALARMSYSTEEM

Dubbele bescherming tegen diefstal: het remschijfslot met  
diefstalalarmsysteem is de ideale bescherming tegen diefstal 
voor onderweg. Het slot van gehard staal beschermt betrouw-
baar tegen manipulatie en kan dankzij de compacte afmetingen  
gemakkelijk worden opgeborgen. Het diefstalalarmsysteem  
reageert op de kleinste bewegingen en trillingen met een 
akoestisch alarm.

Prijs:
2 Remschijfslot met diefstalalarmsysteem € 212,00

MOTORBESCHERMBEUGEL

De robuuste motorbeschermbeugel van edelstaal beschermt 
het motorblok tegen beschadigingen, zonder de grondspeling 
te beperken.
Niet mogelijk in combinatie met een verlaging of motorspoiler. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer  
laten uitvoeren.

Prijs:
1 Motorbeschermbeugels (links en rechts) € 354,00
 (+) Aanbouwdelen € 22,00

1 Motorbeschermbeugel

2 Remschijfslot  
met diefstalalarmsysteem

3 Beschermfolie voor  
6,5 inch TFT-display
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EHBO-SET

De uitgebreide, grote EHBO-set van BMW Motorrad voldoet  
aan de DIN-norm voor verbanddozen voor motorfietsen en  
mag in geen enkele motorfiets ontbreken. De compacte,  
kleine EHBO-set van BMW Motorrad past in iedere motorfiets 
en bevat een basisuitrusting voor het verzorgen van kleine  
verwondingen.

Prijs:
– EHBO-set, groot € 24,00
– EHBO-set, klein € 11,00

UITBREIDINGSSET RDC

De bandenspanningscontrole (RDC) kan achteraf worden inge-
bouwd door middel van een stuurapparaat. De RDC geeft de 
huidige bandenspanning betrouwbaar weer en waarschuwt  
de berijder tijdig als de bandenspanning laag is. De meldingen 
worden door de boordcomputer in de cockpit weergegeven. 
Tevens verkrijgbaar als speciale uitrusting. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer  
laten uitvoeren.

Prijs:
– Uitbreidingsset RDC € 247,00
 (+) Aanbouwdelen € 342,00

BESCHERMFOLIE VOOR 6,5 INCH TFT-DISPLAY

De beschermfolie beschermt het 6,5 inch grote TFT-display  
tegen vuil, steenslag en beschadigingen. Het geharde glas  
heeft een ontspiegeld en antireflecterend oppervlak, waardoor 
het TFT-display uitstekend kan worden afgelezen. Met opschrift 
"BMW Motorrad".

Prijs:
3 Beschermfolie voor 6,5 inch TFT-display € 45,00

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nlAlgemene prijsinformatie en aanwijzingen zijn te vinden op pagina 2. 
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3 Bandenpechset voor tubeless banden

1 Multifunctioneel gereedschap 2 Reisset bandenspanning

REISSET BANDENSPANNING

Voor het checken van de bandenspanning zit er in de reisset 
een klein digitaal meetapparaat, evenals CO2-patronen voor  
navulling.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer  
laten uitvoeren.

Prijs:
2 Reisset bandenspanning € 60,00

BANDENPECHSET VOOR TUBELESS BANDEN

De bandenpechset voor tubeless banden bevat simpelweg alles 
wat u nodig kunt hebben voor een noodreparatie bij banden-
pech onderweg.

Prijs:
3 Bandenpechset voor tubeless banden € 29,00

MINIVOETPOMP

Of het nu gaat om een motor, auto, fiets, voetbal of luchtbed:  
de BMW mini-voetpomp past op alle ventielen en pompt  
extreem precies dankzij de manometer.

Prijs:
4 Minivoetpomp € 39,00

VERMOGENSREDUCTIE 35 KW (48 PK)

De achteraf aan te brengen vermogensreductie tot 35 kW (48 pk) 
is een aantrekkelijke optie voor motorrijders die net hun rijbewijs 
hebben of die na lange tijd weer op de motor stappen.
Alleen mogelijk voor BMW F 900 R A2 met 70 kW (95 pk). 
Tevens verkrijgbaar als speciale uitrusting.

Prijs:
– Vermogensreductie 35 kW (48 pk) € 13,00

MULTIFUNCTIONEEL GEREEDSCHAP

Het multifunctionele gereedschap van BMW Motorrad heeft  
alles onder controle – en wel precies 40 bruikbare tools voor 
onderweg en thuis. Van zakmes, schroevendraaier en tang,  
tot ratel met verlengd bit en 9 bitinzetten.

Prijs:
1 Multifunctioneel gereedschap € 166,00

4 Minivoetpomp
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5 LED-zaklamp

MOTORMAT

De hoogwaardige motormat beschermt de vloer onder de  
motorfiets op betrouwbare wijze tegen zowel vuil als olie- en 
benzinevlekken.

Prijs:
7 Motormat € 159,00

LED-ZAKLAMP

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

Prijs:
5 LED-zaklamp € 45,00

BESCHERMHOES

De waterdichte beschermhoes voor buiten beschermt  
de motorfiets betrouwbaar tegen regen, vuil en andere  
weersinvloeden.

Prijs:
6 Beschermhoes € 81,00

6 Beschermhoes

7 Motormat

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nlAlgemene prijsinformatie en aanwijzingen zijn te vinden op pagina 2. 
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ORIGINAL BMW ENGINE OIL ADVANTEC

De motorolie ADVANTEC Ultimate met de viscositeit 5W-40 is 
perfect afgestemd op de krachtige motoren van BMW Motorrad.

Prijs:
2 Original BMW Engine Oil ADVANTEC  

Ultimate 5W-40, 1 l € 22,00 
Original BMW Engine Oil ADVANTEC  
Ultimate 5W-40, 500 ml € 12,00

BMW MOTORRAD ACCULADER PLUS

Met de hoogwaardige BMW Motorrad acculader Plus kunnen 
niet alleen conventionele loodzuuraccu's en onderhoudsvrije  
accu's (gel/AGM) worden opgeladen, maar ook alle originele 
BMW Motorrad lithium-ion-startaccu's met 12 V en een capa-
citeit van 6 tot 60 Ah volledig automatisch en via een micro-
processor aangestuurd worden opgeladen en onderhouden.
Wordt geleverd zonder batterijen voor de LED-zaklamp; er zijn 4 knoopcellen van 
1,5 V, type LR-41 nodig.

Prijs:
1 BMW Motorrad acculader Plus € 132,00

1 BMW Motorrad acculader Plus 2 Original BMW Engine Oil ADVANTEC 
Ultimate 5W-40, 1 l

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

5 Toilettasset Atacama4 Original BMW Care Products
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TOILETTASSET ATACAMA

De toilettasset Atacama heeft precies het juiste formaat  
voor onderweg en is reeds voorzien van de belangrijkste  
BMW Motorrad Care-producten voor de lichaamsverzorging.  
De aantrekkelijke tas kan ruimtebesparend worden ingepakt  
en heeft een handige ophanghaak.

Prijs:
5 Toilettasset Atacama € 50,00

BANDEN EN BINNENBANDEN

De belangrijkste verbinding tussen de motorfiets en de weg.  
Door BMW Motorrad geteste banden garanderen optimale rijei-
genschappen. In geval van vragen over de voor het betreffende 
BMW Motorrad model vrijgegeven banden en evt. bijpassende, 
hoogwaardige binnenbanden geven onze BMW Motorrad dealers 
u graag uitgebreid advies.

BMW MOTORRAD CARE PRODUCTS

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 uw 
motorfiets.
(Afbeeldingen v.l.n.r.)

Prijs:
4 Motorglansspray, 300 ml € 7,00
4 Motorfietsreiniger, 500 ml € 6,00
4 Velgenreiniger, 500 ml € 15,00
4 Glans-polijstmiddel, 250 ml € 5,00
4 Kettingspray, 300 ml € 12,00
4 Kettingreiniger, 300 ml € 10,00
4 Douchegel Body + Bike, 250 ml € 10,00
4 Metaalpolijstmiddel, 75 ml € 15,00

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nlAlgemene prijsinformatie en aanwijzingen zijn te vinden op pagina 2. 
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MOTORPAK ROADSTER

 
Het motorpak Roadster voor heren van extreem slijtvast en valbestendig rundnappaleer 
combineert een hoog draagcomfort met een veiligheidspakket. Een hoog aandeel 
elastisch textiel en leren stretch-inzetstukken bij de schouders, armen en knieën ga-
randeren optimale bewegingsvrijheid in elke zitpositie.

Deze en andere onderdelen van de rijdersuitrusting vindt u bij de BMW Motorrad dealer 
of op bmw-motorrad.nl/ride

LAARZEN FLOW

 
De gelinieerde, bedrukte laarzen Flow 
voor dames en heren zijn superlichte  
laarzen met korte schacht voor de zomer.  
De geselecteerde stoffen zorgen voor 
een extreem goede ventilatie. De verster-
kingen op scheenbeen en enkels en de 
neus- en hakverstevigingen bieden vol-
doende bescherming.

HANDSCHOENEN AIRFLOW

Deze handschoenen zijn perfect afge-
stemd op het motorpak AirFlow, maar 
ondertussen ook geschikt voor zomerse 
toerritten.  
Ze bestaan uit een mix van dunne en zeer 
slijtvaste materialen, zoals geitenleer en 
AirTex, die grip en bescherming met  
elkaar combineren. Knokkelprotectors  
en schokabsorberend schuim beschermen 
de bovenhand. Perforaties tussen de vin-
gers optimaliseren de ventilatie. Kortom: 
met de handschoenen AirFlow kan de 
volgende zomerrit van start!

RIJDERSUITRUSTING
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BMW MOTORRAD SERVICE INCLUSIVE 

Met de BMW Motorrad Service Inclusive-pakketten krijgt  
uw motorfiets de best mogelijke service. Want originele  
BMW Motorrad onderdelen, originele ADVANTEC BMW motorolie 
en service en diagnose bij de BMW Motorrad specialist garan-
deren dat de motorfiets zijn waarde behoudt en lang meegaat. 
Met de rondom-zorgeloos-pakketten van BMW Motorrad  
betaalt u eenmalig een vast bedrag en profiteert u van aanzien-
lijke prijsvoordelen in het wereldwijde netwerk van erkende  
BMW Motorrad dealers. 

Pakketten Service Inclusive1

Service Inclusive 3 jaar/30.000 km   SU-nr. 7A2  € 1.152,00
Service Inclusive 5 jaar/50.000 km   SU-nr. 7A3  € 1.636,00

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

SERVICE INCLUSIVE
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BMW MOTORRAD SERVICE 

Dankzij een uitgebreid servicenetwerk 
garandeert BMW Motorrad de beste  
service voor uw motorfiets. Alleen al  
in Duitsland zijn er meer dan 140  
BMW servicepunten. En met een aanwe-
zigheid in ruim 100 landen zijn we altijd 
bij u in de buurt, hoe ver u ook van huis 
bent. U kunt bij ons terecht voor een  
betrouwbare en snelle levering van on-
derdelen, gedegen advies en kwalitatief 
hoogwaardig uitgevoerde werkplaats-
werkzaamheden. Deze punten worden  
in tests van onafhankelijke vakbladen  
altijd weer positief beoordeeld. 

BMW MOTORRAD ONLINE 

Alle informatie op internet –  
bmw-motorrad.nl 
Ontdek het BMW Motorrad VirtualCenter 
– onze virtuele showroom. Daar vindt u 
bijvoorbeeld de BikeConfigurator, waar  
u met enkele muisklikken uw eigen  
BMW motorfiets kunt samenstellen.  
Voor uw "droommotorfiets" kunt u online 
een vrijblijvende offerte opvragen, een 
afspraak voor een proefrit maken of  
nieuwe brochures bestellen. 
 
Reislustige motorliefhebbers vinden alles 
op het Travel Point: 
bmw-motorrad.nl/travelpoint 
 
Daarnaast biedt het Rider's Point een 
overzicht van de volledige rijdersuitrusting 
van BMW Motorrad:  
bmw-motorrad.nl/riderspoint 

BMW MOTORRAD 
MOBILITEITSDIENSTEN 

BMW Motorrad zet maatstaven, ook op 
het gebied van service. Voorbeeld met 
BMW Motorrad mobiliteitsservice. Met 
het gratis, omvangrijke mobiliteitsaanbod 
bent u ook bij pech uitstekend verzekerd. 
Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Onge-
acht of u een nieuwe of tweedehands 
motorfiets hebt gekocht. 

BMW Motorrad mobiliteitsdiensten staan 
voor onbeperkte mobiliteit. Niet alleen in 
eigen land, maar ook in de rest van Europa 
kunt u vertrouwen op professionele hulp. 
Gekwalificeerde specialisten doen er  
alles aan om uw BMW motorfiets ter 
plaatse te repareren. Als dat niet mogelijk 
is, zorgen wij er in het kader van de  
BMW Motorrad mobiliteitsdiensten voor 
dat u mobiel blijft, zodat u altijd op de 
plaats van bestemming komt. 
 
Meer informatie is verkrijgbaar bij de 
BMW Motorrad dealer of op 
bmw-motorrad.nl 
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BMW Select
Alle vrijheden die u wenst – BMW Select. Profiteer van de voor-
delen van een uiterst flexibel financieringsconcept – flexibele 
looptijden (12 tot 47 maanden) met een laag maandelijks ter-
mijnbedrag, omdat de reguliere maandelijkse termijnbedragen 
zijn gebaseerd op het gebruik van het voertuig.  
Volledige beslissingsvrijheid door drie opties: na afloop van de 
overeenkomst beslist u of u het voertuig houdt, blijft financieren 
of terugbrengt naar de BMW dealer.

BMW Leasing
Een prettige manier om uw budget te ontzien. In plaats van  
de totale koopsom betaalt u maandelijkse termijnbedragen.  
U bepaalt de hoogte van het maandbedrag aan de hand van  
de looptijd van de overeenkomst, de kilometerstand en - als  
u dat wenst - een speciaal leasebedrag.

Vrijheid op twee wielen. BMW Financial Services is uw partner 
voor grenzeloos rijplezier. Met financieringen is het net als met 
de motorfiets van uw dromen: de individuele oplossing is altijd 
de beste. Met name als het om uw mobiliteit gaat.

Financiering
De financieringsvormen van BMW Financial Services bieden al 
het comfort van een individuele oplossing.

BMW basisfinanciering
U past de looptijd (12 tot 72 maanden), de aanbetaling en de 
termijnbedragen precies aan uw budget aan. U ontvangt een 
persoonlijke offerte meteen bij de BMW Motorrad dealer. 

BMW doelfinanciering
U wilt uw financiële speelruimte behouden. Aan het begin doet 
u een aanbetaling. Tijdens de looptijd van 12 tot 54 maanden 
geniet u van bijzonder lage maandelijkse termijnbedragen. Het 
resterende bedrag, het "doeltermijnbedrag", betaalt u aan het 
einde van de looptijd.

BMW FINANCIAL SERVICES



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.  
Deze catalogus is gedrukt op 100% chloorvrij gebleekt papier.

bmw-motorrad.com
bmw-motorrad.nl

MAAK UW 
DROOM 
WERKELIJKHEID 
MET 3ASY RIDE.
BMW Financial Services.  
Bij BMW Financial Services ontwikkelen  
we individuele oplossingen om iets fascine-
rends te financieren: vrijheid. Neem voor 
meer informatie contact op met uw con-
tactpersoon bij BMW Financial Services op 
bmw-motorrad.nl/3asyride


