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De BMW RR is de ultieme superbike van BMW Motorrad. De unieke 
race-intelligentie van DTC, DDC, Race-ABS en schakelassistent PRO 
ontmoet de meest overtuigende motor in zijn klasse. De vloeistofge-
koelde viercilinder-lijnmotor met BMW ShiftCam (schakelnok) heeft 
een vermogen van 152 kW (207 pk) bij 13.500 t/min en overtuigt met een 
adembenemende acceleratie. Met de schakelnok wordt een hoger koppel 
in het onderste toerentalbereik gegenereerd en tegelijkertijd wordt het 
maximaal vermogen met 8 pk verhoogd. Dankzij Race-ABS en Dynamic 
Traction Control (DTC) brengt de RR deze prestaties op elk soort wegdek 
over. DTC past in milliseconden het vermogen aan de grip aan en zorgt 
voor maximale controle en tractie. Dankzij de elektronische gashendel 
kunnen de enorme krachten nog fijner en beter gedoseerd worden en de 
Dynamic Damping Control (DCC) stelt het elektronische onderstel binnen 
milliseconden in op de rijsituatie. Het systeem reageert volautomatisch op 
alle manoeuvres en garandeert te allen tijde optimaal contact met het weg-
dek. Dankzij de optionele rijmodi Pro is de RR uitermate geschikt voor 
gebruik op het circuit. Naast de standaard vier rijmodi bieden deze drie 
volledig individueel configureerbare RACE Pro 1 – 3-modi en exclusieve 
extra opties zoals Launch Control, Pitlane Limiter, Hill Start Control Pro en 
Dynamic Brake Control. Deze unieke sportiviteit is uniek en ook op het 
eerste gezicht visueel aanwezig.

OVERZICHT.

Sommige originele BMW Motorrad Accessoires zijn op vorige modellen afgebeeld.
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BMW S 1000 RR met M pakket:  
Lightwhite uni / Racingblue metallic / Racingred uni N2E / M Sport buddyseat zwart

KLEUREN.

BMW S 1000 RR:  
Hockenheim Silver metallic N2W / buddyseat zwart 

BMW S 1000 RR:  
Racingred uni NA5 / buddyseat zwart 

Afbeeldingen kunnen fabrieksopties bevatten. 
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STANDAARDUITRUSTING.

BMW S 1000 RR 
Bestelnummer 0E21

Motor/aandrijving
• Vloeistof-/oliegekoelde 4-cilinder 4-takt lijnmotor
• 4-kleppentechniek met vier holle titanium inlaatkleppen per cilinder, toerentalvaste 

sleeptuimelaars en BMW ShiftCam-technologie
• Cilinderinhoud: 999 ccm
• Vermogen: 152 kW (207 pk) bij 13.500 t/min
• Koppel: 113 Nm bij 11.000 t/min
• Elektronische inspuiting (twee verstuivers per cilinder), digitale motorelektronica 

met geïntegreerde klopregeling, variabele luchtinlaatlengte
• Voll-E-Gas (Ride-by-Wire), elektronische gashendel
• Roestvrijstalen uitlaatsysteem met voorste uitlaatdemper en compacte einddemper
• 2 geregelde 3-wegkatalysatoren
• Schakelassistent Pro (met tussengasfunctie)
• Klauwengeschakelde 6-versnellingsbak met rechte vertanding
• Zelfbekrachtigende meervoudige oliebadkoppeling met slipper clutch 
• Kettingaandrijving
• Voldoet aan Euro 4-emissienorm

Maten/gewichten
• Lengte:  2.073 mm
• Hoogte (zonder spiegels) / breedte (incl. spiegels): 1.151 mm / 848 mm
• Wielbasis: 1.441 mm
• Rijklaargewicht met volle tank / (met M pakket):  197 kg / (193,5 kg)

Volgens EU-richtlijn 168/2013, d.w.z. met alle vloeistoffen en smeermiddelen en de bruikbare 
tankinhoud voor minstens 90% gevuld.

• Drooggewicht / (met M pakket):  175 kg / (173,3 kg)
Leeggewicht zonder bedrijfsstoffen en zonder accu:

• Max. toelaatbaar totaalgewicht: 407 kg
• Max. belading (bij standaarduitrusting): 210 kg
• Tankinhoud (waarvan reserve): 16,5 l (ca. 4 l)

Prestaties/verbruik
• Topsnelheid:  299 km/u
• Verbruik per 100 km conform WMTC (worldwide-harmonized motorcycle 

testcycle):  6,4 l
• CO2-uitstoot conform WMTC:  149 g/km
• Brandstof: loodvrij, 95-98 (RON); klopregeling, nominaal vermogen bij 98 RON

Rijwielgedeelte
• BMW Motorrad Race-ABS (deel-integraal), uitschakelbaar, met ABS Pro in de 

rijmodi “Rain” en “Sport” 
• Dynamic Traction Control (DTC) met 6-assige sensorcluster, overhelsensoren en 

DTC-wheeliefunctie
• Aluminium hoofdframe in BMW “Flex Frame”-architectuur
• Volledig instelbare upside-down telescoopvork (∅ 45 mm) voor, binnenpoot zwart, 

met instelbare stuurdemper
• Achterwielophanging met Full Floater Pro-kinematika 

– Aluminium subframe 
– Volledig instelbare centrale veerpoot (veervoorspanning, trek- en drukstanden)

• Dubbele remschijf met radiaal geplaatste remklauw met 4 zuigers, voor (∅ 320 
mm, remschijf 4,5 mm dik)

• Enkele remschijf achter (∅ 220 mm), zwevende remklauw met 1 zuiger
• Aluminium gietwielen (banden 120/70 ZR 17 voor, 190/55 ZR 17 achter)
• Zijstandaard met startonderbreking

Afbeeldingen kunnen fabrieksopties bevatten.

Elektrische installatie
• Geheel-LED-koplamp (dim- en grootlicht) met verlicht stijlelement als stadslicht
• 6,5-inch fullcolour TFT-display met BMW Motorrad Connectivity en boordcom-

puter (beeldschermweergave Pure-Riding en drie Core-Screens) 1:  
Instrumentencombi, bedienbaar via de Multi-Controller  
met 6,5-inch fullcolour TFT-display en media- en telefoonfuncties.  
Kleurendisplay met hoge resolutie en innovatieve weergave van voertuiggegevens 
en media-informatie. Intuïtieve, functionele Multi-Controller voor de  
bediening van alle beschikbare voertuigfuncties (afhankelijk van de gekozen 
fabrieksoptie). Uitgebreidere informatie en basisnavigatie via BMW Motorrad 
Connected App. 

• CAN-bus met Single-Wire-System (SWS)
• Elektronische wegrijbeveiliging (EWS)
• Valsensor
• Dynamo 450 W
• Diagnose-aansluiting
• Alarmknipperlichten
• LED-knipperlichten met comfortfunctie voor in de spiegels geïntegreerd, 

LED-achterlicht met dynamisch remlicht en knipperlichten tot één eenheid gecom-
bineerd

Uitrusting
• 4 instelbare rijmodi: “Rain”, “Sport”, “Dynamic” en “Race”: BMW Motorrad Race 

ABS en dynamische tractiecontrole (DTC) aangepast aan de rijmodi 
• Transparant windscherm
• 2-delige buddyseat (zithoogte: 824 mm / binnenbeencurve: 1.827 mm)
• Afdekking duo-buddyseat in lakkleur (alleen voor solo rijden; naar keuze SA-nr. 413 

“Duopassagierpakket” mogelijk)
• Eén-sleutelsysteem voor alle sloten
• Rem- en koppelingshendel instelbaar
• Klein opbergvak met boordgereedschap onder buddyseat 
• Instructieboekje

Bijzonderheden
• Hill Start Control (hellingassistent) 
• Voorbereiding voor schakelpatroon omkering
• Aluminium tank
• Afneembare kentekenplaathouder

Kleuren
• Lakkleur Racingred uni NA5 / buddyseat zwart / frame en wielen zwart 
• Lakkleur Hockenheim Silver metallic N2W / buddyseat zwart /  

wielen zwart / achterframe koper metallic mat
Metallic lak tegen meerprijs van € 182,00. 

• BMW S 1000 RR met M pakket:  
Lakkleur Lightwhite uni / Racingblue metallic / Racingred uni N2E /  
M Sport buddyseat zwart / carbonvelgen / frame achter koper metallic mat
Alleen mogelijk i.c.m. M Pakket tegen een meerprijs van € 4.130,00. 

Prijs: vanaf € 22.450,00*

* Adviesprijs af fabriek inclusief kosten rijklaar maken, incl. 21% btw. 
1 Helm met BMW Motorrad communicatiesysteem en smartphone nodig (apart verkrijgbaar). Er zijn 

eventueel kosten aan verbonden in verband met je mobiele data-abonnement. Meer informatie over 
data- en roamingtarieven ontvang je via je mobiele provider. Telefonie (HFP), Mediaplayer (A2DP 
en AVRCP) en navigatie (SPP / iAP) worden ondersteund door de nieuwste smartphones. De 
BMW Motorrad Connected App werkt op Apple iOS- of Android-apparaten met actuele bestu-

ringssysteemsoftware. Type en omvang van de navigatie is afhankelijk van zowel de technische 
omgeving als het apparaat van de gebruiker. Navigatie blijft met de BMW Motorrad Connected 
App tot 3 jaar na aankoop bruikbaar en actueel. Meer informatie op www.bmw-motorrad.nl/
connectivity.
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FABRIEKSOPTIES. 

M Pakket optioneel tegen meerprijs* EURO
M Pakket  SA-nr. 18D  € 4.130,00
SA-nr. 228 “Racepakket” en SA-nr. 18D “M Pakket” kunnen niet gecombineerd worden.  
Niet mogelijk i.c.m. SA-nr. 276 “Designoptie wielen”.

• Exclusieve kleurstelling in Lightwhite uni / Racingblue metallic /  
Racingred uni N2E / buddyseat zwart 

• Rijmodi Pro
(zie detailinformatie)

• M Carbonvelgen (120/70 ZR 17 voor, 200/55 ZR 17 achter; remschijven voor 5,0 mm)
• M Sport buddyseat (zithoogte: 824 mm / binnenbeencurve: 1.827 mm) 

M Sport buddyseat met meer grip en harder schuim.

• M Lightweight accu
• M Chassis Kit (hogere achterkant en draaipunt swingarm)

Uitrustingspakketten optioneel tegen meerprijs* EURO
Dynamiekpakket SA-nr. 235 € 1.315,00
• DDC (Dynamic Damping Control)  

van de laatste generatie SA-nr. 223 € 844,00
Bij fabrieksoptie DCC (Dynamic Damping Control) is de  
upside-down telescoopvoorvork goud geëloxeerd.

• Cruise control  SA-nr. 538 € 407,00
• Handvatverwarming SA-nr. 519 € 260,00
Prijsvoordeel  € 196,00 

Racepakket  SA-nr. 228 € 1.794,00
SA-nr. 228 “Racepakket” en SA-nr. 18D “M Pakket” kunnen niet gecombineerd worden.  
Niet mogelijk i.c.m. SA-nr. 276 “Designoptie wielen”.

• Rijmodi Pro SA-nr. 224 € 241,00
(zie detailinformatie)

• M gesmede velgen SA-nr. 79F € 1.522,00 
(120/70 ZR 17 voor, 200/55 ZR 17 achter;  
remschijven voor 5,0 mm)
Niet mogelijk i.c.m. SA-nr. 276 “Designoptie wielen”.

• M Lightweight accu SA-nr. 53B € 230,00
• M Chassis Kit (hogere achterkant en draaipunt swingarm)
Prijsvoordeel (reeds zonder M Chassis Kit)  € 199,00

Duopassagierpakket SA-nr. 413
• Duo-buddyseat in plaats van de afdekking duo-buddyseat in lakkleur
• Voetsteunen passagier

* 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

Fabrieksopties optioneel tegen meerprijs* EURO
• Intelligent Emergency Call1 SA-nr. 6AC € 372,00

De intelligente noodoproep neemt bij een ongeval automatisch contact op met het BMW 
Callcenter om de reddingsoperatie zo snel mogelijk in gang te zetten.

• DDC (Dynamic Damping Control)  
van de laatste generatie SA-nr. 223  € 844,00
Bij fabrieksoptie DCC (Dynamic Damping Control) is de  
upside-down telescoopvoorvork goud geëloxeerd.

• Rijmodi Pro SA-nr. 224 € 241,00
(zie detailinformatie)

• Bandenspanningscontrole (RDC) SA-nr. 530 € 271,00
• Cruise control SA-nr. 538  € 407,00
• Handvatverwarming SA-nr. 519  € 260,00
• Designoptie wielen  SA-nr. 276  € 123,00 

(rode bies op standaard zwarte velgen)
• Diefstalalarmsysteem SA-nr. 603 € 271,00

Rijmodi Pro, M Sport buddyseat, M Lightweight accu, M carbonvelgen,  
M gesmede velgen, cruise control, handvatverwarming, duo-buddyseat met 
voetsteunen passagier, RDC (bandenspanningcontrole) en diefstalarmsysteem 
kunnen ook als originele  BMW Motorrad Accessoires achteraf worden 
gemonteerd.

Detailinformatie rijmodi Pro
De rijmodi “Rain”, “Road”, “Dynamic” en “Race” behoren tot de standaarduitrusting. 
De fabrieksoptie rijmodi Pro bevat daarnaast de rijmodi “Race Pro 1”, “Race Pro 2” en 
“Race Pro 3” configureerbaar voor motor, motorrem, ABS, dynamische tractiecontrole 
(DTC), DTC-wheeliefunctie (+/- Shift) en evt. ook (indien gemonteerd) voor DDC. De 
rijmodus Pro bevat daarnaast de Launch Control en de configureerbare Pitlane 
Limiter. Daarbij activeert de hellingassistent HSC Pro de remmen automatisch bij 
stoppen op hellingen en de dynamische remassistent (DBC) ondersteunt bij een 
noodstop.
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BMW	S	1000	RR	MET	M	FABRIEKSOPTIES.

BMW	MOTORRAD	M	FABRIEKSOPTIES 
VOOR	DE	BESTE	RONDETIJDEN	OP	DE	RR.
Met BMW Motorrad M fabrieksopties bieden wij al af fabriek hoogwaardige customizings- 
mogelijkheden aan. Voor wedstrijden gemaakte ondersteleigenschappen, een optimaal 
specifiek gewicht, de beste prestaties, ergonomische aanpassingen voor op het circuit 
en een opvallend uiterlijk. Veel van deze en andere M fabrieksopties zijn ook als originele 
BMW Motorrad Accessoires verkrijgbaar.  
Meer informatie hierover op de volgende pagina’s. 

2

2

M	FABRIEKSOPTIES. EURO*

1 M Pakket
Met het M Pakket wordt de RR verder geëmotionaliseerd. Tot de extra uitrus-
ting behoren de M Lightweight accu, in de racesport geteste M carbonvel-
gen, de M Sport buddyseat, de M Chassis Kit met verhoogde achterkant en 
swingarmdraaipunt evenals de fabrieksoptie rijmodi Pro, die de RR met diverse 
assistentiesystemen uniek maakt.
Niet mogelijk i.c.m. SA-nr. 228 “Racepakket” of SA-nr. 276 “Designoptie wielen”.

SA-nr. 18D € 4.130,00

M Carbonpakket
Het hoogwaardige Carbonpakket maakt het superbike-uiterlijk van de machine 
nog aantrekkelijker. Het pakket bevat de wielafdekkingen voor en achter, 
kettingbeschermer en tandwielbeschermer, evenals de bovenste kuipdelen. De 
van de racesport afgeleide aanbouwdelen van licht CFK zetten daarbij chique 
en tegelijkertijd sportieve accenten met hightech-karakter.
Afbeeldingen op pagina 15.

SA-nr. 79A € 2.301,00

2 M gesmede velgen
De M gesmede velgen zijn zwart geanodiseerd, voelbaar lichter dan de stan-
daardvelgen en hebben zich reeds bewezen in de racesport. De hoogwaardige 
gesmede velgen met bandmaten 120/70 ZR 17 voor en 200/55 ZR 17 achter 
zijn voorzien van 5 mm dikke remschijven, die 0,5 mm dikker zijn dan de stan-
daardschijven en maximale remprestaties leveren. 
Niet mogelijk i.c.m. SA-nr. 276 “Designoptie wielen”.

SA-nr. 79F € 1.522,00

M Lightweight accu
Veel vermogen, minder gewicht – de hoogwaardige M Lightweight accu met 
de modernste lithium-ionentechnologie is met 1.288 g maar liefst 2.000 g lichter 
dan de standaard ingebouwde accu. De perfecte starthulp voor ambitieuze 
superbikerijders die elke gram op hun machine willen optimaliseren.

SA-nr. 53B € 230,00

Nog meer detailafbeeldingen van M fabrieksopties op de volgende pagina’s.
* Adviesprijzen af fabriek, incl. 21% btw.  

Prijzen gelden per stuk en alleen voor montage in de fabriek. 
 
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. 
 
(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld 
(o) = “of”-teken is als alternatief bruikbaar

M PERFORMANCE PARTS. EURO*

1 M carbonvelgen
Minder gewicht, meer prestaties: met de M carbonvelgen brengt de  
RR maximale rijdynamiek en handlingcomfort zowel op het circuit als in het 
straatverkeer. De ultralichte carbonvelgen met een bandmaat van 120/70 ZR 
17 voor en 200/55 ZR 17 achter zijn ondanks 2 x 0,5 mm dikkere remschijven 
ruim 1,7 kg lichter dan de standaardvelgen, beschikken over duidelijk lagere 
middelpuntvliedende krachten en maken een merkbaar lichter, krachtenbespa-
rend en sneller omgooien van de bike onder alle rijomstandigheden mogelijk. 
Tevens scoren ze bij de jacht naar de beslissende tienden van seconden 
met aanmerkelijk latere rempunten. De ultieme hightech wielen waarmee de 
gehele machine veel lichter en speelser te bedienen is. Tevens als fabrieksoptie 
verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren. 
In combinatie met RDC is extra bevestigingsmateriaal nodig.

• M carbonvelgen (voor en achter) € 4.241,89
(+) Bevestigingsmateriaal vanaf € 432,00

M gesmede velgen
De M gesmede velgen zijn zwart geëloxeerd en in de bandmaten 120/70 ZR 17 
voor en 200/55 ZR 17 achter verkrijgbaar. Met remschijven van 5 mm bieden ze 
de beste remprestaties – zowel op het circuit als in het straatverkeer. 
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar (afbeelding zie pag. 10).
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren. 
In combinatie met RDC is extra bevestigingsmateriaal nodig.

• M gesmede velgen (voor en achter) € 1.774,00
(+) Bevestigingsmateriaal vanaf € 432,00

M Lightweight accu 
Veel vermogen, minder gewicht – de hoogwaardige M Lightweight accu met 
de modernste lithium-ionentechnologie is met 1.288 g maar liefst 2.000 g lichter 
dan de standaard ingebouwde accu. De perfecte starthulp voor ambitieuze 
superbikerijders die in elke gram op hun machine willen investeren.  
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• M Lightweight accu € 188,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 8,00

M PERFORMANCE PARTS. EURO*

M Sport buddyseat 
De M Sport buddyseat is speciaal ontwikkeld voor het circuit en maakt dankzij 
maximale feedback moeiteloos rijden mogelijk. Met zijn bovenmateriaal met 
veel grip en vast schuim biedt hij de bestuurder optimale grip op zijn jacht naar 
beslissende tienden van een seconde.  
M Sport buddyseat (zithoogte: 824 mm) ook als fabrieksoptie verkrijgbaar.

2 • M buddyseat laag  
(zithoogte: 814 mm / binnenbeencurve: 1.809 mm)

€ 292,00

3 • M Sport buddyseat  
(zithoogte: 824 mm / binnenbeencurve: 1.827 mm)

€ 292,00

4 • M buddyseat hoog  
(zithoogte: 849 mm / binnenbeencurve: 1.867 mm)

€ 292,00

5 M asprotectoren
De M asprotectoren van zeer slijtvast kunststof beschermen de vork en swin-
garm van de vooras betrouwbaar tegen krassen bij vallen.
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad.

• M asprotectoren (voor en achter) € 176,00

M voetsteunenset / M voetsteunen berijder
De M voetsteunenset van BMW Motorrad zorgt voor een dynamische look en 
biedt met veel verstelmogelijkheden optimale ergonomie en sportiviteit. De 
voetsteunen worden uit een zeer sterke aluminium legering gefreesd, zijn bijzon-
der licht en bieden door hun driekleurige anodisering een optimale bescher-
ming tegen corrosie. Vooral de optimale individuele aanpassing van voetsteunen, 
rem- en versnellingshendel evenals de schakelweg bieden een hoge mate van 
comfort en veiligheid. De karteling op het teenstuk van de remhendel zorgt voor 
optimale grip en een hoge stapveiligheid, zelfs bij nat weer. En de kogellagering 
van de versnellingshendel en remhendel overtuigt met minder speling en minder 
bedieningskrachten ten opzichte van de standaard ingebouwde hendels.  

6 • M voetsteunenset vanaf € 826,00

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

• M voetsteunen berijder (links en rechts) € 239,00
 De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad.

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

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

M PERFORMANCE PARTS. EURO*

M voetsteunen duopassagier
De M voetsteunen voor de duopassagier zijn uit een geëloxeerde aluminiumle-
gering gefreesd en geven de motorfiets een nog sportiever uiterlijk.
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad. 
Past alleen bij de voetsteunhouder voor de duopassagier (zie Ergonomie en comfort).

• M voetsteunen duopassagier (links en rechts) € 206,00

M koppelingshendel inklapbaar / M handremhendel inklap-
baar   
De CNC-gefreesde M handrem- en koppelingshendel van corrosiebestendig 
geanodiseerd aluminium onderstrepen het sportieve karakter van de motorfiets 
op indrukwekkende wijze.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

1 • M koppelingshendel inklapbaar € 184,00

2 • M handremhendel inklapbar € 184,00

3 M verstelling op afstand voor rem 
De M verstelling op afstand voor de handremhendel is voor het circuit ont-
wikkeld en maakt een eenvoudige verstelling van het remdrukpunt op afstand 
tijdens het rijden mogelijk. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• M verstelling op afstand voor rem € 267,00

M koppelingshendelprotector / M handremhendelprotector 
Onmisbaar op het circuit maken de M koppelingshendelprotector en de M 
handremhendelprotector ook op straat een duidelijk statement als het gaat om 
compromisloze sportiviteit. De gebogen beugels van aluminium en kunststof 
beschermen de handhendels op het stuurwiel tegen onbedoelde bediening bij 
aanraking met een ander voertuig. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

4 • M koppelingshendelprotector € 162,00

5 • M handremhendelprotector € 162,00

6 M motorprotector
De M motorprotector met verwisselbaar kunststof pad beschermt de motor in 
extreme bochten tegen direct schuren over het asfalt.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• M motorprotector (links en rechts) € 199,00

M PERFORMANCE PARTS. EURO*

M Carbon onderdelen
M Carbon onderdelen stralen topprestaties uit: chique, sportief, exclusief 
en tevens stoer; elk deel is een meesterwerk op zich. Wie perfectie zoekt, 
heeft het nu gevonden. Onderdelen van carbon – het ultieme lichte materiaal 
– combineren een chique uitstraling met hightech kennis en onderstrepen op 
indrukwekkende wijze de compromisloze sportiviteit van de RR. De volgen-
de M Carbon-onderdelen zijn ook als fabrieksoptie verkrijgbaar: spatborden 
voor en achter, tandwielbeschermer, kuipdeel boven links en rechts evenals 
kettingbescherming.
M Carbon kuipdeel boven en M Carbon tankafdekking: Montage en/of vrijschakeling bij 
voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren. 
M Carbon spatbord, M Carbon tandwielbeschermer, M Carbon airbox-afdekking en M Car-
bon kettingbeschermer: De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage 
van BMW Motorrad. 
M Carbon spatbord achter alleen in combinatie met M Carbon kettingbeschermer.

7 • M Carbon spatbord voor 411,00

8 • M Carbon spatbord achter 376,00

9 • M Carbon tandwielbeschermer € 344,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 3,00

10 • M Carbon kuipdeel boven (links en rechts) € 826,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 8,00

11 • M Carbon tankafdekking (links en rechts) € 776,12
(+) Bevestigingsmateriaal € 33,00

12 • M Carbon airbox-afdekking € 395,00

13 • M Carbon kettingbeschermer € 326,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 4,00

M kettingspanner 
De uit een zeer sterke aluminium legering gefreesde en tweevoudig geanodi-
seerde M kettingspanner geeft de motorfiets een zeer sportief karakter.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• M kettingspanner € 102,00

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. 
Raadpleeg voor beperkingen van de topsnelheid en de belading de gebruikershandleiding. 
 
(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld 
(o) = “of”-teken is als alternatief bruikbaar

ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
M PERFORMANCE PARTS. EURO*

1 M Cover Kit
Eenvoudig spiegels en kentekenplaathouder demonteren en in plaats hiervan 
de afdekkingen uit de M Cover Kit monteren. En op naar het circuit.
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad. 
Alleen voor gebruik op het circuit.

• M Cover Kit € 59,00

M vorkklem voor clip-ons
De uit een zeer sterke aluminium legering gefreesde M vorkklem onderstreept 
de montage van de clip-ons met een zeer sportief karakter.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• M vorkklem voor clip-ons (links en rechts) € 124,00

2 M olievuldop
De M olievuldop is uit zwart geanodiseerd aluminium gefreesd en zet met zijn 
look een sportief accent.
• M olievuldop

BAGAGEPROGRAMMA.

3 Zadeltassen, 21 l
De zadeltassen van BMW Motorrad passen perfect bij het sportieve design van 
de motorfiets. In hun waterdichte binnentas kan behoorlijk wat bagage worden 
opgeborgen. Indien nodig kunnen de zwarte tassen inclusief afstandsbeugel 
dankzij Quick-Lock snel en eenvoudig afgenomen worden.
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad. 
Alleen in combinatie met duo-buddyseat, niet in combinatie met buddyseatafdekking. 
Niet in combinatie met sportuitlaten.  
Past alleen bij de voetsteunhouder voor de duopassagier (zie Ergonomie en comfort).

• Zadeltassen, 21 l (links en rechts) € 382,00

BAGAGEPROGRAMMA. EURO*

4 Tanktas, 10 l
De tanktas, 10 l van BMW Motorrad met riembevestiging integreert perfect in 
het racesportdesign van de motorfiets.
• Tanktas, 10 l € 249,00

5 Tanktas, 1,5 l
De tanktas, 1,5 l kan met Tenax-snelsluitingen op de tankafdekking gemonteerd 
worden en integreert perfect in het racesportdesign van de motorfiets.
• Tanktas, 1,5 l € 100,00

6 Tas voor duo-buddyseat, 10 l
De tas voor duo-buddyseat, 10 l is perfect aan het racesportdesign van de 
motorfiets aangepast en kan zonder speciale houders gemonteerd worden.
Alleen in combinatie met duo-buddyseat, niet in combinatie met buddyseatafdekking.

• Tas voor duo-buddyseat, 10 l € 141,00

7 Bagagetas, 20 l
De bagagetas, 20 l is perfect aan het racesportdesign van de motorfiets aange-
past en kan zonder speciale houders gemonteerd worden.
Alleen in combinatie met duo-buddyseat, niet in combinatie met buddyseatafdekking.

• Achtertas, 20 l € 243,00

8 Tas voor smartphone
In de gevoerde, waterdichte smartphonetas kunnen smartphones veilig opge-
borgen en tijdens het rijden opgeladen of als navigatie gebruikt worden.
• Tas voor smartphone € 21,00

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

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.
DESIGN. EURO*

Sportuitlaat
High-end tot in de perfectie: De hoogwaardige slip-on-sportuitlaat 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.
Levering voorzien vanaf 3e kwartaal 2019. 
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad.

• Sportuitlaat n.n.b.
(+) Bevestigingsmateriaal vanaf n.n.b.

Buddyseatafdekking Lightwhite uni / Racingred uni
De buddyseatafdekking in de kleur van de motorfiets onderstreept het sportie-
ve karakter en rondt de superbike-look van de machine perfect af.
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad. 
Niet in combinatie met zadeltassen, achtertas of tas voor duo-buddyseat.

1 • Buddyseatafdekking Lightwhite uni € 134,00

2 • Buddyseatafdekking Racingred uni € 134,00

ERGONOMIE EN COMFORT.

3 Duo-buddyseat
De zwarte duo-buddyseat biedt aangenaam zitcomfort, ook over langere 
afstanden.  
Ook als fabrieksoptie SA-nr. 413 “Duopassagierspakket” verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Duo-buddyseat € 219,00
(+) Voetsteunen duopassagier (links en rechts) € 118,00
(o) M voetsteunen duopassagier (links en rechts) € 206,00
(+) Bevestigingsmateriaal vanaf € 422,00

4 Windscherm getint
Het getinte windscherm onderstreept het sportieve karakter van de motorfiets.  
De krasvaste coating zorgt voor permanente transparantie. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Windscherm getint € 236,00

ERGONOMIE EN COMFORT. EURO*

Windscherm hoog / windscherm hoog, getint
Dankzij het koepelvormige windscherm hoog van BMW Motorrad neemt zowel 
de bescherming tegen wind als de topsnelheid in gelijke mate toe.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

5 • Windscherm hoog € 205,00

6 • Windscherm hoog, getint € 236,00

Uitbreidingsset handvatverwarming
Nooit meer koude handen: daarvoor zorgt de elektrische, in verschillende 
standen instelbare handvatverwarming. Het verhoogt het comfort en zorgt 
voor meer veiligheid, want met warme handen en meer gevoel in je vingers 
heb je meer controle over het voertuig. De handvatverwarming kan eenvoudig 
worden bediend via een combischakelaar op het stuur. Tevens als fabrieksoptie 
verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren. 
Voor voertuigen met of zonder snelheidsregeling verkrijgbaar. 

• Uitbreidingsset handvatverwarming (links en rechts) vanaf € 242,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 209,00

Uitbreidingsset Rijmodi Pro 
Rijmodi Pro openen voor de bestuurder met drie extra RACE-Pro-modi en 
diverse assistentiesystemen een hele wereld vol racecircuitprestaties.  
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar. Gedetailleerde informatie op pagina 9. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Uitbreidingsset Rijmodi Pro € 216,00

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

• Uitbreidingsset cruise control € 394,00

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.
VEILIGHEID. EURO*

Uitbreidingsset RDC  
De bandenspanningscontrole (RDC) kan achteraf worden ingebouwd door 
middel van een stuurapparaat. De RDC geeft de huidige bandenspanning weer 
en waarschuwt de bestuurder vroegtijdig als de spanning laag is. De meldingen 
worden door de boordcomputer in de cockpit weergegeven. Tevens als 
fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren. 

• Uitbreidingsset RDC n.n.b.

3 Beschermfolie voor 6,5 inch TFT-display 
De beschermfolie van gehard glas beschermt het 6,5 inch TFT-display tegen 
vuil en beschadigingen.
• Beschermfolie voor 6,5 inch TFT-display € 46,00

EHBO-set
De uitgebreide EHBO-set groot van BMW Motorrad voldoet aan de DIN-nor-
mering voor verbandtassen voor motoren en mag in geen enkele motor ontbre-
ken. 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 € 24,00
• EHBO-set klein € 11,00

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

VEILIGHEID. EURO*

1 Radiatorafdekking
De radiatorafdekking van BMW Motorrad beschermt de radiateur op het circuit 
tegen bandenslijtage en schade door steenslag.
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad.

• Radiatorafdekking € 49,00

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. 
Bevestigingsmaterialen zijn nodig als de SA-nr. 6AC “Intelligente noodoproep” niet gemon-
teerd is.

• Uitbreidingsset diefstalalarmsysteem vanaf € 274,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 24,00

2 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 € 212,00
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* Originele BMW Motorrad Accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer.  
Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. 21% btw, excl. montagekosten. 
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
ONDERHOUD EN TECHNIEK. EURO*

5 Mini-voetpomp
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.
• Mini-voetpomp € 57,00

6 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

7 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

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

ONDERHOUD EN TECHNIEK. EURO*

Montagestandaard Sport 
Met de montagestandaard Sport kunnen achter- en voorwiel snel  
en veilig opgebokt worden. De M montagestandaardbevestiging maakt het ge-
bruik van de montagestandaard Sport achter mogelijk. Deze wordt eenvoudig 
achter aan het subframe bevestigd.
Montagestandaard Sport voor alleen in combinatie met montagestandaard Sport achter. 
De montagehandleiding van de M montagestandaardbevestiging kan worden gedownload 
via de homepage van BMW Motorrad.

1 • Montagestandaard Sport achter € 201,00
(+) M montagestandaardbevestiging € 42,00

2 • Montagestandaard Sport voor € 201,00

3 BMW Motorrad acculader plus
Met de hoogwaardige BMW Motorrad acculader plus kunnen naast het 
opladen 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 230 V € 130,00
• BMW Motorrad acculader 110 V € 130,00
• BMW Motorrad acculader Groot-Brittannië € 130,00

4 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
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* Originele BMW Motorrad Accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer.  
Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. 21% btw, excl. montagekosten. 
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.

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

BANDEN. EURO*

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

BMW MOTORRAD CARE PRODUCTEN.

5 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
• Kettingspray, 300 ml € 12,00
• Kettingreiniger, 300 ml € 10,00
• Douchegel Body + Bike, 250 ml € 10,00
• Metaalpoets, 75 ml € 15,00

ONDERHOUD EN TECHNIEK. EURO*

1 Beschermhoes Indoor
De op maat gemaakte beschermhoes voor binnen beschermt de motorfiets 
betrouwbaar tegen stof en krassen.
• Beschermhoes Indoor € 230,00

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

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

4 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
€ 12,00
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1 Motorpak ProRace / motorpak ProRace 
Made-to-Measure (geen afbeelding)
Met het motorpak ProRace voor heren laat je als biker zien dat je hoge 
sportieve eisen stelt. Het nauwsluitende 1-delige pak van 1,3 mm dik 
zeer slijtvast rundnappaleer biedt ondanks zijn relatief lage gewicht een 
compleet veiligheidspakket met protectoren bij de schouders, ellebogen, 
heupen en knieën. Kneesliders en sliders op de onderarmen en 
schouders bieden tevens zelfs bescherming bij een extreme overhelling. 
Een rughump optimaliseert de aerodynamica, stretch-inzetstukken 
garanderen bewegingsvrijheid. Voor een eersteklas ventilatie zorgen 
tevens de witte geperforeerde leeroppervlakken in combinatie met een 
3D-afstandsweefsel in het ruggebied. Wie de kleding volgens eigen 
wensen wil laten vormgeven, heeft met de ProRace Made-To-Measure 
de mogelijkheid om dit te doen. Hierbij kunnen dan tegen meerprijs 
ook nog comfortabeler kangoeroeleer met tegelijkertijd een groter 
weerstandsvermogen evenals andere kleur- en vormgevingsvarianten 
inclusief naam of bijnaam gekozen worden.

2 Handschoen ProRace
De handschoen ProRace is ideaal voor sportieve motorrijders die veel 
waarde hechten aan extreme bewegingsvrijheid, uitstekende veiligheid 
en een direct gripgevoel bij snel rijden. De handschoen is deels voorzien 
van Temperfoam. De handpalm is bekleed met kangoeroeleer en de 
bovenkant met geitenleer met stretchzones.

3 Laars ProRace
De waterdichte, actief ventilerende laars ProRace voor heren verrast 
niet alleen door zijn Race-look, maar ook door de vele praktische 
details. De laars beschikt onder andere over zij- en hielsliders, 
schakelpedaalbescherming en zacht ruw leer aan de binnenkant van 
de schacht voor optimaal contact met de motorfiets. De binnenzool is 
uitneembaar en wasbaar.

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

BMW RIDER EQUIPMENT. 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 een-
malig 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 € 1.077,00
• Service Inclusive 5 jaar / 50.000 km SA-nr. 7A3 € 1.513,00
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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 reserveonder-
delen, gedegen advies en een uitstekende werkplaats met door  
BMW opgeleide monteurs.

BMW Motorrad online
Voor meer informatie kunt u ook terecht op bmw-motorrad.nl.  
Daar vindt u bijvoorbeeld de BMW configurator, waar u met behulp  
van fabrieksopties uw eigen BMW motorfiets kunt samenstellen.  
Voor uw droommotor kunt u online een offerte of proefrit aanvragen  
en de documentatie downloaden.
Via een zoekfunctie vindt u ook snel een BMW Motorrad dealer  
bij u in de buurt. Daar beleeft u de fascinerende wereld van BMW  
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 infor-
matie over deze service kunt u verkrijgen via de BMW Motorrad dealer.

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

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

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

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



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 Financial Services. Bij BMW Financial Services 
ontwikkelen we individuele oplossingen om iets fascinerends te 
financieren: vrijheid. Voor meer informatie kun je je wenden tot de 
BMW Financial Services-contactpersoon op 
bmw-motorrad.nl/3asyride

MAAK JE
  DROMEN WAAR
	 MET	3ASY	RIDE.


