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OVERZICHT.
Maak het beste van de stad. Met de Mid-Size Scooter BMW C 400 X  
wordt ieder spitsuur een onvergetelijke belevenis. Op het optionele  
BMW Motorrad Connectivity pakket voor telefonie, muziek en 
navigatie kun je altijd vertrouwen. Zo ben je onderweg bereikbaar, rij 
je elegant het verkeer voorbij en kom je veilig op je bestemming aan. 
Nauwe straatjes, dicht op elkaar rijdend verkeer: de BMW C 400 X is 
de uitdagingen van de stad wendbaar en soepel de baas en laat jou 
ervaren hoe ongecompliceerd en stressvrij Urban Mobility kan zijn. 
Bij iedere stop kun je de helm snel en gemakkelijk opbergen in het 
Flexcase systeem, dat ruimte biedt voor alles wat je in de stad nodig 
hebt. 
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Lakkleur Zenithblue metallic N2F / buddyseat grijs / zwart

KLEUREN.

Lakkleur Alpinewhite uni 751 / buddyseat rood / zwart Lakkleur Blackstorm metallic N2U / buddyseat zwart 

Afbeeldingen kunnen fabrieksopties bevatten. 



STANDAARDUITRUSTING.
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BMW C 400 X
Bestelnummer 0C09

Motor / aandrijving
• Vloeistofgekoelde 1-cilinder 4-takt motor, bovenliggende nokkenas  

met tuimelaar, wet-sump smering
• 4-kleppen-technologie
• Cilinderinhoud: 350 cm3

• Vermogen: 25 kW (34 pk) bij 7.500 t/min 
• Koppel: 35 Nm bij 6.000 t/min
• Elektronische inspuiting BMS-E2
• Geregelde 3-wegkatalysator 
• Compleet uitlaatsysteem van RVS
• Traploze CVT-automaat met automatische droge centrifugaalkoppeling
• Secundaire aandrijving via 2-traps reductietandwiel
• Voldoet aan Euro 4-emissienorm

1 Helm met BMW Motorrad Communicatiesysteem en smartphone nodig (apart verkrijgbaar). 
Er zijn eventueel kosten aan verbonden in verband met uw mobiele data-abonnement.  
Meer informatie over data- en roamingtarieven ontvangt u via uw 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-apparaten 

Maten / gewichten
• Lengte incl. kentekenplaathouder:  2.210 mm
• Hoogte (incl. windscherm) / (breedte incl. spiegels): 1.305 mm / (835 mm)
• Wielbasis:  1.565 mm
• Rijklaargewicht met volle tank:  204 kg

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

• Max. toelaatbaar totaalgewicht: 405 kg 
• Max. belading (bij standaarduitrusting): 201 kg 
• Tankinhoud (waarvan reserve): 12,8 l (ca. 4 l)

Prestaties/verbruik
• Topsnelheid:  139 km/h
• Verbruik per 100 km conform WMTC 

(worldwide-harmonized motorcycle testcycle):  3,5 l
• Brandstof: Super loodvrij 95 RON of E10

Rijwielgedeelte
• BMW Motorrad ABS
• ASC (Automatic Stability Control)
• Upside-down telescoopvork voor (Ø 35 mm)
• Dubbelzijdige swingarm van aluminium, dubbel veerbeen, veervoorspanning 

instelbaar
• Dubbele remschijf voor (Ø 265 mm), remklauwen met vier zuigers
• Enkele remschijf achter (Ø 265 mm), zwevende 1-zuiger remklauw
• Aluminium gegoten velgen (banden: 120/70 15 voor, 150/70 14 achter)
• Middenstandaard en zijstandaard met startonderbreking

Elektrische installatie
• LED-koplamp (dimlicht en grootlicht) 
• Instrumentenpaneel met snelheidsmeter en multifunctioneel display:  

digitale klok, datumweergave, indicatie gereden tijd, indicatie benzinestand, 
resterende actieradius, gemiddeld verbruik 1 en 2, gemiddelde snelheid, 
kilometerteller, tweevoudige dagteller, indicatie buiten- en motortemperatuur, 
ASC-controlelampje, indicatie oliepeil en boordnetspanning

• 12 Volt-aansluiting in opbergvak rechts
• CAN-bus met Single-Wire-System (SWS)
• Elektronische wegrijbeveiliging (EWS)
• Dynamo 316 W
• Diagnose-aansluiting 
• LED-richtingaanwijzers en LED-achterlicht met dynamisch remlicht

FABRIEKSOPTIE.

 met iOS vanaf 10.3.1 en op Android-apparaten vanaf 6.0.1. 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 bmw-motorrad.be.

Uitrusting
• Ingebouwde kuipruit
• Eéndelige buddyseat (zithoogte: 775 mm / binnenbeencurve: 1.760 mm)
• Boordcomputer
• Voetsteunen en handgrepen voor duopassagier
• Eén-sleutelsysteem voor alle sloten
• Instructieboekje en boordgereedschap

Bijzonderheden
• Innovatieve opbergmogelijkheid (BMW Flexcase) onder de buddyseat, verlicht

Kleuren
• Lakkleur Zenithblue metallic N2F / buddyseat grijs/ zwart 

Metallic lakkleur tegen meerprijs

• Lakkleur Alpinewhite uni 751 / buddyseat rood/ zwart
• Lakkleur Blackstorm metallic N2U / buddyseat zwart

Uitvoeringspakketten optioneel tegen meerprijs 
Comfortpakket SA-nr. 230
• Buddyseatverwarming SA-nr. 518
• Handvatverwarming SA-nr. 519

Fabrieksopties optioneel zonder meerprijs 
• Brandstofvoorbereiding 91 RON  SA-nr. 639

Fabrieksopties optioneel tegen meerprijs 
• LED-koplamp 

(Designoptie met LED-lichtgeleider, inclusief de 
functie ‘dagrijverlichting’) SA-nr. 192

• Keyless Ride (toegang zonder sleutel) SA-nr. 193
• Diefstalalarmsysteem SA-nr. 603
• Connectivity met 6,5" TFT-Display en Multi-Controller 1 SA-nr. 6AB

Multifunctionele instrumentencombi met 6,5" full colour TFT-display en 
mediaen telefoonfuncties. Uitgebreidere informatie en basisnavigatie via 
BMW Motorrad Connected App.

Handvatverwarming en diefstalalarmsysteem kunnen ook achteraf als 
originele BMW accessoires worden gemonteerd.
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
BAGAGEPROGRAMMA.*

1 Topkoffer light, 29 l
De topkoffer Light biedt met een inhoud van 29 liter voldoende ruimte voor een 
helm en overtuigt zowel bij alledaags gebruik als tijdens kleinere tochten.
Alleen in combinatie met bagagerek. 
Inclusief cilinderslot en adapterplaat voor bagagerek. 
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad.

• Topkoffer light, 29 l
(+) Bevestigingsmateriaal

2 Topkoffer klein, 30 l
De waterdichte kunststof topkoffer biedt met een inhoud van 30 liter voldoende 
ruimte voor een helm. Het naar keuze in Granitegrey metallic matt of Racingred 
gelakte deksel en de soft-close-scharnieren, die het zachtjes neerlaten van het 
deksel mogelijk maken, onderstrepen de kwalitatief hoogwaardige uitstraling. 
De maximale belading bedraagt 5 kg. Het optionele rugkussen biedt extra 
comfort voor de duopassagier.
Alleen in combinatie met bagagerek. 

• Topkoffer klein, 30 l
– Buitenschaal topkofferdeksel Granitegrey metallic matt  

(zie afbeelding 3)
– Buitenschaal topkofferdeksel Racingred uni 
(+) Bevestigingsmateriaal

3 • Rugkussen voor topkoffer klein, 30 l 

4 Binnentas voor topkoffer light, 29 l en topkoffer, 30 l
De binnentas vereenvoudigt het in- en uitladen van de topkoffer. Dankzij de 
praktische draaggreep kan de binnentas eenvoudig worden meegenomen. 
Daarnaast kan de tas opgevouwen worden als deze niet nodig is.
• Binnentas voor topkoffer klein 

5 Bagagerek
Stabiel bagagerek in fraai design voor de betrouwbare bevestiging van de 
topkoffer of andere grote bagage.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Bagagerek
(+) Bevestigingsmateriaal

BAGAGEPROGRAMMA.*

6 Tas voor bagagerek
Deze tas is op alle BMW Motorrad bagagerekken te plaatsen en beschikt  
dankzij een binnenvak met ritssluiting over een waterdicht hoofdvak.  
Met 4,5 l inhoud ideaal voor een dagje uit.
Alleen in combinatie met bagagerek. 

• Tas voor bagagerek, 4,5 l

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

* Originele BMW Accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer. 
 Raadpleeg voor beperkingen van de topsnelheid en de belading de gebruikershandleiding. 

 
(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld 
(o) = “of”-teken is als alternatief bruikbaar
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
ERGONOMIE EN COMFORT.*

1 Lage buddyseat
De 15 mm lagere buddyseat vergemakkelijkt het in- en uitstappen en verbetert 
de bereikbaarheid van de grond. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren. 
Niet verwarmbaar. 
Accessoire wordt verwacht in 2019.

• Lage buddyseat (zithoogte: 760 mm)

2 Windscherm hoog, helder
Het krasvaste gecoate windscherm hoog is hoger dan het standaard wind-
scherm en biedt de bestuurder en bijrijder maximale bescherming tegen wind 
en regen.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Windscherm hoog, helder

3 Handvatverwarming
Warme handen geven een goed gevoel. Daarvoor zorgt de handvatverwarming 
die in twee standen instelbaar is en de vingers aangenaam warm houdt. 
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Handvatverwarming

(+) Bevestigingsmateriaal

4 Scootermantel
Snelle en veilige bevestiging. De waterdichte beschermhoes beschermt je 
favoriete broek optimaal tegen opspattend water en kan naar wens worden 
voorzien van extra bescherming tegen kou.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.  
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad. 
Raadpleeg voor beperkingen van de topsnelheid en de belading de gebruikershandleiding.

• Scootermantel

NAVIGATIE EN COMMUNICATIE.*

5 USB-poorten
BMW USB-adapter Lightning/Micro-USB: alleen in combinatie met du-
al-USB-oplader.
• BMW dual-USB-oplader met kabel, 60 cm
• BMW Motorrad dual-USB-oplader met kabel, 120 cm
• BMW USB-adapter Lightning (geen afbeelding)
• BMW USB-adapter micro-USB (geen afbeelding)

* Originele BMW Accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer.  
 
(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld 
(o) = “of”-teken is als alternatief bruikbaar

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

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

Reisset bandenspanning
• Reisset bandenspanning

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

6 Motorfietstapijt
Het hoogwaardige motorfietstapijt beschermt de vloer onder de motor op 
betrouwbare wijze tegen zowel vuil als olie- en benzinevlekken. 
• Motorfietstapijt

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

VEILIGHEID.*

1 Beschermbeugel voor
De robuuste beugel van sterk edelstaal beschermt de lak tegen  
beschadigingen, zonder de grondspeling te beperken.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren. 
Afbeelding toont additionele LED-verstraler.

• Beschermbeugel voor (links en rechts)

2 LED-verstralers
De LED-verstralers verhogen de veiligheid bij slecht zicht, mist, sneeuwval 
of regen.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren. 
Alleen i.c.m. de fabrieksoptie ‘Buddyseatverwarming’. 
Alleen i.c.m. de beschermbeugel voor.

• LED-verstralers (links en rechts)
(+) Bevestigingsmateriaal

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

• Uitbreidingsset diefstalalarmsysteem

3 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 betrouwbaar tegen manipulatie en kan 
dankzij de compacte afmetingen gemakkelijk worden opgeborgen. Het 
diefstalalarmsysteem reageert op de kleinste bewegingen en trillingen met 
een akoestisch alarm.
• Remschijfslot met diefstalalarmsysteem

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

* Originele BMW Accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer.  
 
(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld 
(o) = “of”-teken is als alternatief bruikbaar

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

1 Motorfietshoes
De perfect passende, waterdichte en actief ventilerende beschermhoes  
beschermt de Scooter BMW C 400 X tegen regen, vuil en andere  
weersinvloeden. Scheur- en UV-bestendig.
• Motorfietshoes

2 BMW Motorrad acculader
Microprocessorgestuurde acculader voor natte en onderhoudsvrije 12 Volt 
loodaccu’s. Aansluiting via boordcontactdoos. Adapterkabel voor direct 
aansluiten op accupolen inbegrepen.
• BMW Motorrad acculader 110 V
• BMW Motorrad acculader 230 V

3 Original BMW Engine Oil ADVANTEC
De originele BMW Motorrad motorolie.
• Original BMW Engine Oil ADVANTEC Pro 15W-50, 1 l
• Original BMW Engine Oil ADVANTEC Pro 15W-50, 500 ml

BANDEN.*

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

BMW MOTORRAD CARE PRODUCTEN.

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

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

* Originele BMW Accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer. 
 

(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld 
(o) = “of”-teken is als alternatief bruikbaar

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer 
of online op bmw-motorrad.be.
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1 Jack Tokyo
Dankzij het vuil- en waterafstotende bovenmateriaal en het geïntegreerde 
AirVent-systeem aan de voorzijde is het jack Tokyo als het ware gemaakt 
voor dagelijks pendelen – met name bij zomerse temperaturen.  
Uiteraard heeft het jack geïntegreerde NPL-protectoren op de schouders 
en ellebogen.

2 Broek CityDenim
Casual pasvorm, van buitenaf uitneembare NPL-protectoren en een 
robuuste materiaalmix van katoen en CORDURA – in een handomdraai 
maak je van de gemakkelijk zittende motorbroek een casual vrijetijdsbroek 
waarmee je je dankzij de coole jeanslook overal kunt laten zien.

3 Handschoen DownTown
Ongehinderd genieten van de rijwind en mobiel blijven met een hand-
schoen waarmee je een touchscreen kunt bedienen? Geen probleem met 
deze dunne handschoen van zacht geitenleer en licht textiel. Want dankzij 
GORE-TEX® WINDSTOPPER is het materiaal 100% winddicht en actief 
ventilerend.

4 Sneaker Ride
Ook motorrijders willen af en toe naar de stad. Het liefst met lichte 
sneakers van hoogwaardig rundleer, waarvan de coole looks zowel 
bij spijkerbroek als pak passen. Voor de nodige veiligheid zorgen 
schakelpedaalbescherming, versterkingen en protectoren.

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

BMW RIDER EQUIPMENT. 
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BMW MOTORRAD SERVICE.
BMW Motorrad online 
Voor meer informatie kan u ook terecht op bmw-motorrad.be.
Daar vindt u bijvoorbeeld de BMW configurator, waar u met behulp
van fabrieksopties uw eigen BMW motorfiets kan samenstellen.

Voor uw droommotor kan u online een offerte of proefrit aanvragen
en de documentatie downloaden. Via een zoekfunctie vindt u ook
snel een BMW Motorrad concessiehouder bij u in de buurt. Daar
beleeft u de fascinerende wereld van BMW motorfietsen live.

Verder kan u dankzij de handige BMW Motorrad SAFETY CHECK
applicatie nakijken of uw BMW motorfiets betrokken is bij een
productverbeteringsactie. 
 
BMW Motorrad Road Assist 24/7 
Exclusief bij BMW Motorrad, inclusief bij aanschaf van een nieuwe
motorfiets, de BMW Motorrad Road Assist 24/7. Wie een nieuwe
BMW motorfiets aanschaft, ontvangt automatisch de BMW Motorrad
Road Assist Card, waarmee u – mocht het onverhoopt nodig zijn – kan
rekenen op hulpverlening. De BMW Group Service Centrale schakelt bij
pech een professionele door BMW getrainde hulpverlener in, wanneer
uw BMW niet op eigen kracht, veilig en verantwoord een BMW werk-
plaats kan bereiken. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Gedetailleerde
informatie over deze service kan u verkrijgen via de BMW Motorrad
concessiehouder. 
 
BMW Financial Services 
BMW rijden doet u voor uw plezier. Daarom biedt BMW Financial
Services u aantrekkelijke mogelijkheden om de financiële aspecten
van het rijplezier optimaal op uw persoonlijke wensen af te stemmen.
Zo bieden wij u diverse mogelijkheden op het gebied van services
en financiële formules. En door de bevoorrechte samenwerking met
het BMW dealernet, kan u dat allemaal regelen bij uw verdeler. 

Hoe financieren ?
Een service die op hetzelfde hoge niveau staat als uw motorfiets.
Dat is wat wij aan particulieren [1] en professionelen [2] aanbieden
bij BMW Financial Services. Aangezien wij deel uitmaken van de
BMW Group, begrijpen wij perfect uw wensen als BMW rijder. Hierop
spelen we in met financiële formules [3] die helemaal afgestemd zijn
op uw behoeften. Kiest u als particulier voor een financieringsoplossing,
dan lost u elke maand een deel van uw financiering af. Heeft u alles
betaald, dan is de motorfiets van u. U kan kiezen voor een klassieke
financiering of een financiering met laatste verhoogde termijnbedrag.
Als professioneel kan u kiezen voor een renting-of leasingsformule.
U kiest dan voor gemak en zekerheid. Voor een vast bedrag per maand
rijdt u met een nieuwe BMW motorfiets. Bij een rentingoplossing kan
u tevens zelf bepalen welke diensten u opneemt in het contract.  
 
  „Let op, geld lenen kost ook geld.“
[1]  De contracten voor particulieren zijn enkel bestemd voor natuur-

lijke personen die handelen met een oogmerk dat (in hoofdzaak) 
geacht kan worden vreemd te zijn aan zijn beroepsactiviteiten.

[2]  De contracten voor professionelen richten zich uitsluitend tot 
professionele klanten die het voertuig gebruiken met het oog 
op de uitoefening van hun handels-, beroeps-, of ambachtelijke 
activiteiten. 

[3]  Onder voorbehoud van aanvaarding van uw kredietaanvraag  
door het kredietcomité van BMW Financial Services Belgium NV, 
Lodderstraat 16, 2880 Bornem, BE 0451.453.242 – RPR Mechelen, 
Kredietgever, uitgever in geval van een financiering gericht aan 
particulieren. Het verstrekken van bijkomende waarborgen of  
het sluiten van andere overeenkomsten kan vereist worden. Uw 
BMW Motorrad concessiehouder treedt op als bemiddelaar in 
consumentenkrediet – agent in nevenfunctie. 

Meer weten?
Op BMW-motorrad.be leest u meer over de mogelijkheden op het
gebied van leasing en financiering. Uw BMW Motorrad concessiehou-
der maakt graag een offerte op maat en informeert u over wat financieel
en fiscaal voor u het meest interessant is. 
 



* BMW Motorrad 3asyRide is een verkoop op afbetaling met een verhoogde laatste termijnbedrag voorbehouden aan particulieren. Onder voorbehoud van  
aanvaarding van uw kredietaanvraag door het kredietcomité van BMW Financial Services Belgium NV, Lodderstraat 16, 2880 Bornem, BE 0451.453.242 – RPR Mechelen, 
kredietgever. Het verstrekken van bijkomende waarborgen of het sluiten van andere overeenkomsten kan vereist worden. Uw BMW concessiehouder treedt op als 
bemiddelaar in consumentenkrediet, agent in nevenfunctie.

Drukfouten, vergissingen en (prijs)wijzigingen voorbehouden. Op afbeeldingen van gehele voertuigen kunnen ook zonder specifieke vermelding speciale uitrustingen
te zien zijn. © BMW Motorrad, UX-VB-1, München, Duitsland. Nadruk, ook als samenvatting, alleen met schriftelijke toestemming van BMW AG, München.
Deze catalogus is gedrukt op 100% chloorvrij gebleekt papier.

BMW Financial Services. Bij BMW Financial Services
ontwikkelen we individuele oplossingen om iets fascinerends
te financieren: vrijheid. Voor meer informatie, surf naar
bmw-motorrad.be

MAAK JE
  DROMEN WAAR
	 MET	3ASY	RIDE.

*


