DE BMW 2 SERIE ACTIVE TOURER.
ONTDEK DE VELE ACCESSOIRES VAN BMW.

Ontdek de vele extra accessoires voor uw nieuwe BMW 2 Serie Active Tourer. Hiermee kleedt u uw
BMW 2 Serie Active Tourer geheel naar eigen smaak en behoeften aan. Vraag, naast deze selectie,
naar alle mogelijkheden bij uw verkoopadviseur. Uw Experts in Geweldig staan voor u klaar.

ZOMERWIELSETS.

WINTERWIELSETS.

17”
Dubbelspaak 549
Orbit Grey

16”
Dubbelspaak 474
Reflex Silver

Hankook Ventus S1 evo2
Rondom: 205/55R17 95W XL

Continental Winter Contact
TS830P*
Rondom: 195/65R16 92H

€ 2.080,*

€ 1.724,-*

19” M Performance
Dubbelspaak 766M
Bicolor

17”
Y-spaak 574
Reflex Silver

Pirelli P Zero r-f
Rondom: 225/40R19 93Y XL

Continental Winter Contact
TS830P SSR*
Rondom: 205/55R17 95H XL

€ 3.530,-*

€ 2.020,-*
17” M Performance
Dubbelspaak 483M
Decor Silver
Continental Winter Contact
TS830P SSR*
Rondom: 205/55R17 95H XL

€ 2.312,-*
18”
Dubbelspaak 361
Bicolor
Pirelli W240 Sottozero S2 r-f*
Rondom: 225/45R18 95V XL

€ 2.312,-*
* Prijs incl. btw en Bandenverzekering, excl. montage (= 0,5 uur).

TRANSPORTSYSTEMEN.
Fietsdrager Pro 2.0
voor Trekhaak

€ 585,-

Licht en toch stabiel. Gemakkelijk in
gebruik, draagt tot 60 kg en heeft de
mogelijkheid tot uitbreiding voor een derde
fiets. Inclusief kantelfunctie om gemakkelijk
bij de bagageruimte te komen.
Dakdragers, Aluminium

€ 246,-

Het multifunctionele BMW Dakdragersysteem kan worden gecombineerd met
alle dakdragermontages en dakboxen van
BMW. Bijzonder makkelijk te installeren
en voorzien van een antidiefstalsysteem.
Dakbox 320L, Zwart

€ 468,-

De afsluitbare BMW Dakbox in zwart met
titanium creëert een extra opslag van
320 liter, weegt 16 kg en is geschikt voor
een laadvermogen van max. 50 kg.
Werkt met alle BMW Dakdragersystemen.
Te openen aan beide kanten en heeft aan
elke zijde een drievoudige vergrendeling.
Fietshouder, Afsluitbaar

€ 109,-

De afsluitbare fietshouder van sterk
aluminium zorgt voor het veilige vervoer
van racefietsen tot aan mountainbikes.
Met een gemakkelijk klemsysteem.
Draagt een gewicht tot 22,5 kg.

UW RIJPLEZIER GEGARANDEERD.
ONTDEK DE VELE SERVICES VAN BMW.
Uw Experts in Geweldig bevelen Service Inclusive (Plus), Verlengde Garantie
en Bandenverzekering van BMW aan voor zorgeloos rijplezier.

SERVICE INCLUSIVE (PLUS).
Met Service Inclusive hoeft u zich tijdens een door u gekozen
periode geen zorgen te maken over de kosten voor alle
voorgeschreven onderhoud inclusief de daarbij benodigde
originele BMW onderdelen, vloeistoffen en het werkplaatstarief.
Met Service Inclusive Plus koopt u daarnaast ook de vervanging
van slijtagedelen in één keer af. Daarmee bent u veel voordeliger
uit dan wanneer u voor elk werkplaatsbezoek apart betaalt.

BMW Service Inclusive omvat als onderhoudscontract:
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderhoud volgens BMW richtlijnen
Motorolie verversen
Oliefilter vervangen
Luchtfilter(s) vervangen
Interieurfilter(s)
Brandstoffilter(s)
Bougies
Remvloeistof

BMW Service Inclusive Plus omvat als onderhoudscontract:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderhoud volgens BMW richtlijnen
Motorolie verversen
Oliefilter vervangen
Luchtfilter(s) vervangen
Interieurfilter(s)
Brandstoffilter(s)
Bougies
Remvloeistof
Remblokken, voor en achter vervangen
Remschijven, voor en achter vervangen
Koppeling vervangen
Ruitenwissers maximaal éénmaal per jaar

Service Inclusive van € 993,- voor € 699,(o.b.v. 5 jaar en max 100.000 km i.c.m. een benzine-uitvoering).

Service Inclusive Plus vanaf € 2.553,(o.b.v. 5 jaar en max 100.000 km i.c.m. een benzine-uitvoering).

VERLENGDE GARANTIE.

BANDENVERZEKERING.

Naast de standaard 3 jaar garantie van BMW, heeft u ook de
mogelijkheid om uw garantie te verlengen naar in totaal 4 of 5 jaar.
De dekking van BMW Verlengde Garantie is gelijk aan de eerste
3 jaar standaard garantie, alleen eventueel vervangend vervoer
is niet inbegrepen bij reparaties. Al vanaf € 354,- verlengt u
uw standaard 3 jaar fabrieksgarantie met 1 jaar tot maximaal
200.000 km. Verlengen met 2 jaar is ook mogelijk.

Bij de aanschaf van een fabrieksnieuwe BMW of Originele
BMW Wielen en Banden met stermarkering, ontwikkeld in
samenwerking met geselecteerde, vooraanstaande fabrikanten,
profiteert u automatisch van een bandenverzekering van
36 maanden zonder extra kosten. 100% terugbetaling in het
eerste jaar, 75% in het tweede jaar en 50% in het derde jaar.

Vraag uw Experts in Geweldig naar een offerte op maat.
Gedetailleerde informatie over alle Originele BMW Accessoires en Services vindt u op bmw.nl of
op shop.bmw.nl. Daarnaast is ook uw BMW dealer of erkend servicepartner u graag van dienst.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Product Leaflet versie 1 september 2020.

Ontdek meer
accessoires online op
shop.bmw.nl

