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STANDAARDUITRUSTING

K 1600 GT 
Bestelnummer 0601

Motor/aandrijving
•  Vloeistofgekoelde 6-cilinder 4-takt lijnmotor, 55° naar voren gekanteld
•  4-kleppentechniek
•  Elektronische inspuiting, digitaal motormanagement
•  E-Gas (Ride-by-Wire), elektronische gashendel
•  2 geregelde 3-wegkatalysator
•  Compleet uitlaatsysteem uit edelstaal
•  6-versnellingsbak
•  Cardan-aandrijving
•  Voldoet aan de EU3 emissienorm
Frame 
•  BMW Motorrad Integral ABS (deel-integraal)
•  BMW Motorrad Duolever
•  BMW Motorrad Paralever
•  Uitgaande demping achter traploos instelbaar
•  Veervoorspanning achter hydraulisch instelbaar
•  Dubbele remschijf voor (ø 320 mm), 4-zuiger remklauwen
•  Enkele remschijf achter (ø 320 mm), 2-zuiger remklauw
•  Gegoten aluminium velgen (120/70 ZR 17 voor, 190/55 ZR 17 achter)
•  Staalfl ex rem- en koppelingsleiding
•  Zijstandaard met startonderbreking
Elektrische installatie 
•  Verlichting brandt bij contact aan
•  Koplampverlichting achter helder glas 

(1 x Xenon-dimlicht, 2 x Halogeen-grootlicht met coronaringen)
•  Multifunctioneel display met boordcomputer: 
 –  Digitale klok, versnellingsindicator, benzinevoorraad, koelvloeistoftemperatuur 

en actieradius, kilometer- en drie dagtellers, service intervalindicatie 
 –  Boordcomputer: actieradius, gemiddeld verbruik 1 en 2, gemiddelde snelheid, 

buitentemperatuur, stopwatch, reistijd, datum en olieniveauweergave
•  Instrumentenpaneel met snelheidsmeter en toerenteller
•  Twee 12 Volt-aansluitingen
•  CAN-bus met Single-Wire-System (SWS)
•  Elektronische wegrijblokkering (EWS)
•  Diagnose-aansluiting
•  Alarmlichten
•  Witte LED-knipperlichten en LED-achterlicht

Uitrusting 
•  Windscherm, elektrisch traploos instelbaar
•  Cruise control
•  Verwarmbare handvatten en buddyseat
•  Buddyseat, tweedelig, in hoogte verstelbaar bestuurdersgedeelte 

(zithoogte: 810 / 830 mm)
•  In kleur gespoten, geïntegreerde zijkoffers
•  Bagagerek
•  Middenbok
•  Eén-sleutelsysteem voor contact-, stuur-, tankdop-, opbergvak-, koffer- 

en buddyseatslot
•  Geïntegreerd contact- en stuurslot
•  Rem- en koppelingshendel instelbaar
•  Instructieboekje en afsluitbaar opbergvak
Bijzonderheden 
•  Bediening boordcomputer, voertuiginstellingen en audiosystem (optioneel) 

via Multi-Controller
•  Zelfbekrachtigende koppeling (met lagere bedieningskracht)
•  3 instelbare rijmodi (Rain, Road en Dynamic)    

        24.550,00 €*

 *  Adviesprijs af fabriek zonder kosten rijklaar maken, incl. 21 % BTW en BPM. 
Kosten rijklaar maken omvatten o.a. het schoonmaken, binnenlandse transportkosten, 
kentekenplaat, nul-beurt en ± 15 liter brandstof.

KLEUREN

Lakkleur / buddyseatkleur     
• Lakkleur Montegoblau metallic NA9 / buddyseat zwart  
• Lakkleur Dunkelgraphit metallic NB2 / buddyseat zwart   
• Lakkleur Sakhirorange metallic/Blackstorm metallic NC6 / buddyseat zwart *1

Inschrijving in kentekenregister & tenaamstelling, maximaal 48,70 €
Kosten rijklaar maken 395,00 € incl. 21 % BTW



FABRIEKSOPTIES

Fabrieksopties zonder meerprijs 
•  Lage buddyseat, zwart 

(zithoogte: 780 / 800 mm) SA-Nr. 776

Fabrieksopties tegen meerprijs**    Euro
• LED-mistlamp SA-Nr. 138  389,00
•  Voorbereiding voor audiosysteem ECE 

en GPS apparatuur SA-Nr. 266 *2 520,00
•  Audiosysteem ECE en voorbereiding 

voor GPS apparatuur SA-Nr. 267 *2 1.334,00
• Voorbereiding voor GPS apparatuur SA-Nr. 272 *2 230,00
• Electronic Suspension Adjustment (ESA II) SA-Nr. 416  897,00
• Centraal vergrendelingssysteem SA-Nr. 417 *3 419,00
• Diefstalalarmsysteem met afstandsbediening SA-Nr. 603 *4 247,00

 • Uitrustingspakket: veiligheid SA-Nr. 430  1.039,00
 – Adaptieve bochtverlichting SA-Nr. 134 *5
 – Dynamic Traction Control (DTC) SA-Nr. 182 *5
 – Bandenspanningcontrole (RDC) SA-Nr. 530 *5

• Uitrustingspakket: K 1600 GT  SA-Nr. 431 1.360,00
 – Electronic Suspension Adjustment (ESA II) SA-Nr. 416
 – Centraal vergrendelingssysteem SA-Nr. 417
 – Diefstalalarmsysteem met afstandsbediening SA-Nr. 603

Lage buddyseat, LED-mistlamp, audiosysteem en diefstalalarmsysteem 
kunnen ook achteraf worden gemonteerd als originele BMW accessoires.

**  Adviesprijzen af fabriek, incl. 21 % BTW en BPM. 
Prijzen gelden per stuk en alleen voor montage in de fabriek.

*1 Alleen in combinatie met SA-Nr. 424
*2 Een combinatie van SA-Nr. 266, SA-Nr. 267 en SA-Nr. 272 is niet mogelijk
*3 Alleen in combinatie met SA-Nr. 603
*4 Alleen in combinatie met SA-Nr. 417
*5 Uitsluitend in uitrustingspakket SA-Nr. 430 verkrijgbaar 

Inschrijving in kentekenregister & tenaamstelling, maximaal 48,70 €
Kosten rijklaar maken 395,00 € incl. 21 % BTW

K 1600 GT SPORT

Dit model is als volgt uitgerust 
 • K 1600 GT Sport SA-Nr. 424
 –  Speciale kleurstelling in Sakhirorange metallic/Blackstorm metallic NC6 / 

buddyseat zwart 
 –  Voorspatbord, zijkanten tank, deel achterzijde en kofferdeksels in 

Sakhirorange metallic
 –  Bovenste kuipdelen en frame koeling in Blackstorm metallic
 –  Velgen in Night Black
 –  Streepdesign in Asphaltgrau/zwart op kuipdelen en koffers
 –  Windscherm, laag
 –  Buddyseat Pro, leer met contrasterend stiksel 

(zithoogte: 810 mm / 830 mm)

     25.045,00 €*



ORIGINELE BMW ACCESSOIRES

Bagageprogramma    Euro** 
•  Binnentas voor zijkoffer links 77 41 8 520 295  93,60 
•  Binnentas voor zijkoffer rechts 77 41 8 520 296  93,60 
•  Stootlijst voor zijkoffer links 77 42 7 700 461 *1 81,40 
 Stootlijst voor zijkoffer rechts 77 42 7 700 462 *1 81,40 
•  Beschermfolie voor zijkoffer (1x bestellen) 77 42 8 528 355 *1 96,60 
•  Topkoffer Montegoblau metallic 77 43 7 710 698  925,00 
 (o) Topkoffer Darkgraphit metallic 77 43 7 719 809  925,00 
 (+) Cilinderslot voor één-sleutelsysteem 51 25 7 681 200  37,20 
•  Binnentas voor topkoffer 77 41 8 520 301  93,60 
•  Opbergvak voor topkoffer 77 41 8 520 303  67,20 
•  Derde remlicht voor topkoffer 77 51 8 520 044 *1/*2 151,00 
•  Tanktas K 1600 GT 77 45 8 520 297  183,00 
•  Varioinzet voor tanktas 72 60 8 546 687  43,00 
•  Softbag klein, 31 l – 36 l 77 49 7 708 880  135,00 
•  Spanband 72 60 2 304 808  8,90 
•  Bagagespin 72 60 9 057 579  5,60  

Bagageprogramma

Binnentas voor topkoffer  
De praktische en hoog-
waardige binnentas voor de 
topkoffer is waterafstotend en 
benut het volledige volume. 
Het gelijktijdig gebruik van 
het opbergvak voor de top-
koffer is beperkt mogelijk. 

Opbergvak voor de 
topkoffer  
Een praktische oplossing 
voor documenten, schrijfattri-
buten of zelfs uw notebook. 
Door middel van 4 snelslui-
tingen gemakkelijk in het 
deksel van de topkoffer te 
bevestigen. Dit praktische 
opbergvak zorgt voor orde 
en geeft het u snel toegang 
tot alles wat belangrijk is. 

Tanktas K 1600 GT   
Het hoofdvak van de water-
dichte tanktas is te vergroten 
van 10 l tot 12 l en beschikt 
over een klein kaartvak. 
Kleine items kunnen worden 
opgeborgen in de twee 
buitenvakken. Met handige 
draagreep en afneembare 
schouderriem.

Binnentassen 
voor zijkoffers
De praktische binnentassen 
vergemakkelijken het beladen 
van de zijkoffers en zijn water-
afstotend. De praktische 
indeling houdt uw spullen op 
zijn plaats. Het buitenvak is 
makkelijk om kleine artikelen 
in op te bergen. Met handige 
draaggrepen en een afneem-
bare schouderriem.

Topkoffer in motorkleur
De waterdichte topkoffer met 
geïntegreerd rugkussen voor 
de duo passagier is voorzien 
van binnenverlichting, bekle-
ding en opent automatisch. 
De topkoffer heeft een 
volume van 49 l en biedt 
bijvoorbeeld genoeg plaats 
voor 2 helmen. 
Leverbaar in de actuele 
lakkleuren. *4

Softbag klein
Veel extra opbergruimte dank-
zij een inhoud van 31 l, even-
tueel te vergroten met 5 l. De 
softbag met zijn waterdichte 
hoofdvak van robuust nylon 
is met een praktische sluiting 
op zowel bagagerek als duo-
zitplaats te bevestigen.

Derde remlicht 
voor topkoffer
Het LED-remlicht achter 
helder glas verhoogt de 
passieve veiligheid en past 
perfect bij het design van 
de topkoffer.  **  Originele BMW accessoires kunt u verkrijgen bij de BMW Motorrad dealer. 

Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. 21 % BTW, excl. montage.

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

Bagagespin
Elastisch rubber, met nylon 
bekleed. Voor stevige beves-
tiging van losse bagage.  

Varioinzet voor tanktas
Met de praktische varioinzet 
voor de tanktas kunt u zelf de 
indeling bepalen en zorgen 
dat alles ook tijdens een 
bochtige rit op de gewenste 
plaats blijft.



*1 Montage bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer
*2 Vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer
*3  Alleen in combinatie met SA-Nr. 603 en SA-Nr. 417 
*4 Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer

*5 Standaarduitrusting bij K 1600 GT Sport
*6 Alleen in combinatie met SA-Nr. 272
*7 Verplicht bij motorfi etsen zonder motorbeschermbeugels

Design   Euro**
•  Windschermpaneel links, verchroomd 46 63 7 727 403  43,80 
 Windschermpaneel rechts, verchroomd 46 63 7 727 404  43,80 
•  Windgeleider links, verchroomd 46 63 7 727 535 *1 137,00 
 Windgeleider rechts, verchroomd 46 63 7 727 536 *1 137,00 
•  Koelvloeistofslangpaneel, verchroomd 46 63 7 727 366 *1 109,00 
•  Kofferlijst links, verchroomd 46 54 8 545 123 *1 55,00
 Kofferlijst rechts, verchroomd 46 54 8 545 124 *1 55,00
•  Topkofferdekselpaneel, verchroomd 46 54 8 522 938 *1 87,50 
•  Vloeistofreservoirdeksel links, 

verchroomd  77 22 8 543 781  27,60
  Vloeistofreservoirdeksel rechts, 

verchroomd  77 22 8 543 782  27,60
•  Bodemverlichting  *1/*2/*3/*4

Soundcomponenten
•  Akrapovič sportuitlaat 77 11 7 727 949  2.044,00  

Ergonomie en comfort   
•  Windscherm, laag 77 33 8 528 329 *5 275,00 
•  Buddyseat ééndelig (zithoogte: 780 mm) 52 53 7 718 500  420,00 
 (+) Montageset buddyseat 77 34 8 520 027  27,00 
•  Lage buddyseat ééndelig 

(zithoogte: 750 mm) 52 53 7 729 321  420,00 
 (+) Montageset buddyseat 77 34 8 520 027  27,00 
•  Hoge buddyseat ééndelig 

(zithoogte: 810 mm) 52 53 8 545 128  421,00 
 (+) Montageset buddyseat 77 34 8 520 027  27,00 
•  Berijder buddyseat, in hoogte verstelbaar 

(zithoogte: 780 / 800 mm) 52 53 7 712 118  270,00 
 (+) Duo buddyseat 52 53 7 712 119  216,00 
•  Hoge berijder buddyseat, in hoogte 

verstelbaar (zithoogte: 810 / 830 mm) 52 53 7 716 435  270,00 
 (+) Duo buddyseat 52 53 7 712 119  216,00 

ORIGINELE BMW ACCESSOIRES

Design

Chromen onderdelen
Aan u de keus: de hoogwaardige en stijlvolle chromen onder-
delen, die onderling te combineren zijn, geven uw K 1600 GT 
een onderscheidende en geraffineerde uitstraling.

Bodemverlichting
Voor als het wat later wordt: 
De bodemverlichting verlicht 
de ondergrond door middel 
van moderne LED-technolo-
gie en vereenvoudigt hiermee 
het parkeren. Als u wilt: 
zelfs na verwijdering van de 
contactsleutel. 

Soundcomponenten

Ergonomie en comfort

Eéndelige buddyseat
De ééndelige buddyseat nodigt vanaf het eerste moment uit 
tot opstappen: de met sierstiksels veredelde, bredere buddy-
seat is uitgebreid gewatteerd en biedt uitstekend tourcomfort 
voor berijder en passagier. De ééndelige buddyseat is in twee 
zithoogten verkrijgbaar.

Akrapovič sportuitlaat
Hoogste niveau van vakmanschap tot in de perfectie: slip-on 
uitlaat links en rechts met conisch gevormde buitenzijde van 
hoogwaardig titanium, binnenwerk van edelstaal en afdekking 
voor en eindkappen achter van Carbon. Indrukwekkend, diep 
geluid uit 3 uitgangen per zijde maken uw K 1600 GT ook 
akoestisch tot een beleving.



ORIGINELE BMW ACCESSOIRES

Navigatie- en communicatiecomponenten

Bescherming en veiligheidprogramma

Onderhoud en service

LED-mistlamp
Maakt van een nacht een 
dag. Door de lichtsterkte 
verhoogt de LED-mistlamp 
de veiligheid in het verkeer. 
Tevens als fabrieksoptie 
verkrijgbaar.

Motorbeschermbeugel
De tweedelige robuuste 
motorbeschermbeugel van 
mat gestraald edelstaal 
beschermt het motorblok 
tegen grotere beschadigin-
gen en past perfect bij de 
elegante uitstraling van de 
K 1600 GT.

LED-lamp voor 
12 Volt-aansluiting
Maakt van de nacht een dag.

Reparatieset voor 
tubeless banden
Onontbeerlijk tijdens 
lange reizen – de complete 
bandenreparatieset.

Navigatie- en communicatiecomponenten  Euro**
•  BMW Motorrad Navigator V 77 52 8 536 777 *4/*6 693,00 
 (o)  BMW Motorrad Navigator V 

(zonder kaartgegevens) 77 52 8 536 779 *4/*6 554,00 
•  Carkit voor BMW Navigator V 77 52 8 544 460  95,00 
•  Audiosysteem  *4 
•  iPod adapterkabel 61 12 2 338 491  63,10  

Bescherming en veiligheidprogramma 
•  Motorbeschermbeugel links 77 14 7 700 463  133,00 
 Motorbeschermbeugel rechts 77 14 7 700 464  133,00 
• LED-mistlamp (2x bestellen) 63 17 8 546 161 *1/*2 106,00 
 (+) Houder voor LED-mistlamp links 63 17 8 522 489 *1 79,40 
 (+) Houder voor LED-mistlamp rechts 63 17 8 522 490 *1 79,40 
 (+) Lenskopschroef (2x bestellen) 23 41 7 676 260 *1 1,50 
 (+) Afstandsbus (2x bestellen) 77 14 8 527 786 *1/*7 0,80 
 (+)  Adapterbedrading voor LED-mistlamp 

(2x bestellen) 63 17 7 727 616 *1 31,60 
 (+)  Schakelaareenheid 

voor LED-mistlamp 61 31 8 546 217 *1 337,00 
 (+) Lenskopschroef (2x bestellen) 63 12 7 699 141 *1 3,90 
 (+) Afstandsbus (2x bestellen) 07 12 9 905 826 *1 1,60 
•   Diefstalalarmsysteem (DWA) 

zonder centrale vergrendeling 77 53 8 548 251 *1/*2 241,00 
•  BMW Motorrad gevarendriehoek 77 02 8 543 476  21,00 
•  EHBO-set, groot 72 60 2 317 554  21,90 
•  EHBO-set, klein 72 60 7 695 290  8,90  

Onderhoud en service
•  Gereedschapset 71 60 7 702 754  145,00 
•  Extra 12 Volt-aansluiting 61 34 7 694 306 *1 27,50 
 (+) Aansluitkabel contactdoos 61 12 7 698 475  29,70 
•  LED-lamp voor 12 Volt-aansluiting, 410 mm 71 60 7 705 570  31,50 
•  BMW Motorrad acculader 230 V 77 02 8 525 764  121,00 
•  Bandenreparatieset voor tubeless banden 71 11 2 332 083  26,50 
•  Werkplaatshandboek, DVD  *4 
•  Motorfi etsreiniger, 500 ml 83 19 2 338 508  8,80  

EHBO-set
Voldoet aan de DIN-norm 
en is plaatsbesparend en 
waterdicht verpakt.

Acculader
Microprocessor gestuurde 
acculader voor 12 Volt accu. 
Aansluiting via boordcontact-
doos. Adapterkabel voor direct 
aansluiten op accupolen 
inbegrepen.

BMW Motorrad Navigator V
Waar ben ik, waar wil ik heen en wat is de kortste weg? Veelgestelde vragen die eigenlijk 
eenvoudig te beantwoorden zijn met de BMW Motorrad Navigator V. Eenvoudig te monteren 
en daarmee het ideale GPS-navigatiesysteem. Gemakkelijk te bedienen, ook met de hand-
schoenen aan. De belangrijkste eigenschappen spreken voor zich: 5 inch beeldscherm, 
8 GB opslagcapaciteit, Lifetime-Map-Update, draadloze Bluetooth®-technologie en optionele 
Smartphone Link voor realtime fi le-info.

*1 Montage bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer
*2 Vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer
*3  Alleen in combinatie met SA-Nr. 603 en SA-Nr. 417 
*4 Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer

*5 Standaarduitrusting bij K 1600 GT Sport
*6 Alleen in combinatie met SA-Nr. 272
*7 Verplicht bij motorfi etsen zonder motorbeschermbeugels



Wij staan altijd voor u klaar: 
BMW Service. 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 dealer altijd in goede handen. U kunt er terecht voor betrouwbare en 
snelle levering van reserveonderdelen, gedegen advies en een uitstekende 
werkplaats. 

BMW Motorrad op internet
Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.bmw-motorrad.nl.
Daar vindt u bijvoorbeeld de BMW configurator, hier kunt u met behulp van 
fabrieksopties in alle rust uw eigen BMW motorfiets samenstellen. Voor uw 
droommotor kunt u dan ook online een offerte of een proefrit aanvragen. 
Tevens zijn hier de brochures en prijslijsten te 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 internet 
kunt abonneren, blijft u helemaal op de hoogte. 
Uw eigen ervaringen delen met BMW Motorrad en andere liefhebbers kan 
natuurlijk ook op www.facebook.com/bmwmotorrad.nederland en via 
de BMW Motorrad Community (www.bmw-motorrad.nl/community).
BMW Group Nederland is ook te volgen op twitter (@BMWGroup_NL).

BMW Service Card
Exclusief bij BMW Motorrad, inclusief bij een nieuwe aanschaf: De BMW Service 
Card. Wie een nieuwe BMW motorfiets aanschaft, ontvangt automatisch de 
BMW Service Card, waarmee u – mocht het onverhoopt nodig zijn – verzekerd 
bent van 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 werkplaats kan bereiken. 
24 uur per dag, 7 da gen per week. Gedetailleerde informatie over deze service 
kunt u verkrijgen via de BMW Motorrad dealer.

BMW MOTORRAD SERVICE

BMW Financial Services
Pure dienstverlening
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. Als onderdeel van de BMW organisatie gaat 
het er ons om dat u BMW gaat rijden – of blijft rijden. En als aantrekkelijke vormen 
van leasing of financiering daarbij helpen, dan zorgen wij daar graag voor. 

Leasing en financiering
Uw BMW Motorrad dealer informeert u graag over wat financieel en fiscaal voor 
u het meest interessant is. Bij een verantwoorde keuze is onder meer van belang 
of u zakelijk of privé wilt gaan rijden. Of u zaken als beheer en administratie 
wilt delegeren, of dat u liever één of meer facetten in eigen regie houdt. 
Ook zekerheid vooraf en flexibiliteit dienen zorgvuldig tegen elkaar te worden 
afgewogen. Want het gaat niet alleen om het tarief, het gaat vooral ook om de 
compleetheid van de dienstverlening.

Rijplezier verzekerd met BMW Motor Cover
Met de BMW Motor Cover verzekering van BMW Financial Services kunt 
u goed verzekerd de weg op. Deze all-risk verzekering is er speciaal voor 
BMW motorrijders. Met deze verzekering profiteert u van diverse voordelen 
welke alleen aangeboden kunnen worden door de lease- en financieringsmaat-
schappij van het huis: een veel omvattende dekking, een aantrekkelijke premie, 
een uitstekende aanschaf waarde en nieuwwaarde vergoeding en herstel door 
uw eigen BMW Motorrad dealer bij schade. En bij eventuele schade rijdt u 
gewoon verder op een vervangende motorfiets. De dealer regelt de rest voor u. 
Uw BMW Motorrad dealer treedt op als bemiddelaar voor BMW Motor Cover. 
De complete verzekeringsvoorwaarden vindt u op www.bmw-motorrad.nl/
verzekeringen. 

Heeft u vragen of wilt u een offerte op maat?
Uw BMW Motorrad dealer staat voor u klaar. Of het nu om leasing, financiering 
of verzekeringen gaat. Of om onderhoud, reparatie of schadeherstel. U kunt ook 
contact opnemen met de medewerkers van ons Customer Interaction Center 
op (070) 41 47 510.



bmw-motorrad.nl

BMW Motorrad
Tour

bmw-motorrad.nl/
k1600gt

BMW maakt
rijden geweldig

Deze brochure behandelt de Nederlandse versies. De vermelde prijzen hebben betrekking op in Nederland aangeboden modellen, opties en accessoires. De afgebeelde uitvoeringen bevatten deels ook accessoires die niet tot de standaarduit-
rusting behoren. In verscheidene landen zijn op grond van onder meer wettelijke bepalingen afwijkingen mogelijk van de hier beschreven uitvoeringen en uitrustingen. Raadpleeg voor de standaarduitrusting, het optie- en accessoiresprogramma en 
BMW motorkleding uw BMW dealer. Wijzigingen in constructie en/of uitrusting, alsmede drukfouten, voorbehouden.

© BMW Group Nederland. Nadruk, geheel of gedeeltelijk, slechts met schriftelijke toestemming van BMW Group Nederland, Rijswijk. Deze brochure is gedrukt op 100 % chloorvrij gebleekt papier. Gedrukt in Nederland 2/2014.    311 205 065


