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za špatného počasí. Používání se řídí silničními předpisy příslušné země.
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BMW R 1250 RT:  
751 Bílá barva Alpine White / černé sedlo 

BMW R 1250 RT Sport:  
Červená metalická barva Mars Red / N1L matně šedá metalická barva Dark Slate / černé sedlo

BAREVNÁ PROVEDENÍ.

BMW R 1250 RT Elegance:  
N1K Černá metalická barva Carbon Black / černé sedlo

BMW R 1250 RT:  
Kód doplňku 719 H03 Modrá metalická barva Blue Planet / černé sedlo

Na ilustracích může být zobrazena volitelná výbava. 

BMW R 1250 RT:  
Kód doplňku 719 H04 Metalická barva Sparkling Storm / černé sedlo 
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Na ilustracích může být zobrazena volitelná výbava.

STANDARDNÍ VÝBAVA.

BMW R 1250 RT
Kód modelu: 0J61

Motor/pohon
• Vodou/olejem chlazený čtyřdobý dvouválcový motor boxer s dvojicí vačkových 

hřídelí poháněných koly s čelním ozubením a vyvažovacím hřídelem
• Hlava válce se 4 ventily a technologií BMW ShiftCam
• Zdvihový objem: 1 254 cm3

• Výkon: 100 kW (136 k) při 7 750 ot./min
• Točivý moment: 143 Nm při 6 250 ot./min
• Elektronický plyn (E-Gas)
• Řízený třícestný katalyzátor
• Nerezový výfukový systém se zvukovou klapkou
• Hliníkové kryty hlav válců
• Vícekotoučová spojka v olejové lázni s antihoppingovou funkcí,  

hydraulicky ovládaná 
• Šestistupňová synchronizovaná převodovka se šikmým ozubením
• Pohon spojovacím hřídelem
• Vyhovuje emisní normě Euro 4

Rozměry/hmotnosti
• Délka (s držákem registrační značky): 2 222 mm
• Výška / (výška BMW R 1250 RT Sport)  1 405 mm–1 570 mm / 

s větrným štítem pro provozní hmotnost dle DIN:  (1 360 mm–1 480 mm)
• Šířka (se zrcátkem): 985 mm
• Rozvor: 1 485 mm
• Provozní hmotnost, plně natankováno/připraveno k jízdě: 279 kg

Podle směrnice VO (EU) 168/2013 s veškerou výbavou, se standardní  
výbavou a s palivovou nádrží naplněnou nejméně na 90 % využitelného objemu.

• Celková přípustná hmotnost: 505 kg
• Maximální zatížení se standardní výbavou: 226 kg
• Využitelný objem palivové nádrže (z toho rezerva): 25 l (cca 4 l)

Výkon / spotřeba paliva
• Maximální rychlost:  přes 200 km/h
• Spotřeba paliva podle WMTC na 100 km:  4,75 l
• Typ paliva: Bezolovnatý benzin Natural 95 (RON);   

úprava na 91-98 díky regulaci motoru (RON)

Podvozek
• BMW Motorrad Integral ABS (částečně integrální), lze vypnout 
• ABS Pro
• ASC (Automatic Stability Control), vypínatelné
• Přední vidlice BMW Motorrad Telelever, s tlumičem řízení,  

průměr 37 mm
• Hliníkové rozvidlené kyvné rameno se zadním kyvným ramenem BMW Motorrad 

Paralever – předpětí pružiny hydraulicky nastavitelné ručním ovladačem – nastavi-
telný útlum ručním ovladačem – pružina s progresivní charakteristikou

• Dvoukotoučová přední brzda s plovoucími kotouči (průměr 320 mm),  
čtyřpístkové radiální brzdové třmeny

• Jednokotoučová zadní brzda (průměr 276 mm), dvoupístkový plovoucí třmen
• Jednodílná řídítka, litá
• Kola z hliníkové slitiny, 10paprskový design (120/70 ZR 17 vpředu,  

180/55 ZR 17 vzadu)
• Boční stojánek s přerušovačem zapalování

Elektrický systém
• Výškově nastavitelný světlomet
• Multifunkční TFT displej s vysokým rozlišením o úhlopříčce 5,7 palců s palubním 

počítačem Pro: Celkové a dvě denní počítadla kilometrů, automatické počítadlo 
kilometrů (nuluje se po předem daném čase); vnější teplota (vč. upozornění na 
náledí), průměrná a okamžitá spotřeba paliva, dojezd, průměrná a aktuální rychlost, 
množství oleje; kontrola tlaku v pneumatikách, ukazatel napětí baterie, datum; doba 
jízdy; datum návštěvy servisu, počet kilometrů do plánované návštěvy servisu

• Přístrojový štít s rychloměrem a otáčkoměrem 
• Palubní elektrické zásuvka
• CAN sběrnice
• Elektronický imobilizér
• Diagnostické rozhraní 
• Varovná světla
• 508W alternátor 
• Bílé LED směrovky a LED zadní světlo s dynamickým brzdovým světlem

Výbava
• Dva jízdní režimy (Rain a Road), a ASC (Automatic Stability Control) přizpůsobené 

zvolenému jízdnímu režimu 
• Plynule elektricky nastavitelný větrný štít
• Dvoudílné sedlo, nastavitelná výška sedla jezdce (výška sedla: 805 / 825 mm / délka 

podsedlového oblouku: 1 810 / 1 850 mm) 
• Integrované boční kufry, kryty kufrů v barvě motocyklu
• Vyhřívané rukojeti
• Palubní počítač Pro
• Nosič zavazadel
• Hlavní stojan
• Systém jednoho klíče pro všechny zámky
• Sedlo spolujezdce, stupačky a madla
• Nastavitelné páčky brzdy, spojky a řazení
• Návod k obsluze a nářadí

Speciální výbava
• Hill Start Control
• Uzamykatelný úložný prostor

Barvy
• Bílá barva Alpine White 751 / černé sedlo / kryt palivové nádrže a kolenní kryt  

v matně šedé metalické barvě Dark Slate / černé brzdové třmeny / přední spoiler  
a spoiler motoru v matně černé barvě Night Black / stříbrný motor

• Červená metalická barva Mars Red / N1L matně šedá metalická barva Dark Slate / 
černé sedlo / kryt palivové nádrže a kolenní kryt v matně šedé metalické barvě  
Dark Slate / černý motor 
K dispozici pouze v kombinaci s BMW R 1250 RT Sport za příplatek.

• N1K Černá metalická barva Carbon Black / černé sedlo /  
kryt palivové nádrže a kolenní kryt v matně šedé metalické barvě Granite Grey  
K dispozici pouze v kombinaci s BMW R 1250 RT Elegance za příplatek.

• Barva pod kódem doplňku 719 modrá metalická Blue Planet H03 / černé sedlo  
(volitelně k dispozici hnědá Saddle Brown) / ručně tvořené platinové linky
K dispozici speciální lak BMW Motorrad Spezial za příplate.k

• Barva pod kódem doplňku 719 metalická Sparkling Storm H03 / černé sedlo  
(volitelně k dispozici hnědá Saddle Brown) / ručně tvořené platinové linky
K dispozici speciální lak BMW Motorrad Spezial za příplatek.
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VOLITELNÁ VÝBAVA. 

Pakety volitelné výbavy (za příplatek)
Paket Comfort  Kód doplňku 230 
(k dispozici v kombinaci s chromovaným výfukovým systémem)
Paket Comfort  Kód doplňku 230 
(k dispozici v kombinaci s chromovanými výfukovými svody)
• Centrální zamykání Kód doplňku 417
• Alarm proti krádeži s dálkovým ovládáním,  Kód doplňku 603
• Systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPC) Kód doplňku 530
• 2. Elektrická zásuvka Kód doplňku 764
• Chromovaný výfukový systém Kód doplňku 350 Není k dispozici v kombinaci  

s HP sportovním tlumičem výfuku pod kódem doplňku 19A (viz stranu 11).

 nebo
• Chromované výfukové svody Kód doplňku 340

K dispozici pouze v kombinaci s HP sportovním tlumičem výfuku pod  
kódem doplňku 19A (viz stranu 11).

Úspory (k dispozici v kombinaci s chromovaným výfukovým systémem) 
Úspory (k dispozici v kombinaci s chromovanými výfukovými svody)

Paket Tour Kód doplňku
• Dynamic ESA  

(elektronicky nastavitelný podvozek)  Kód doplňku 191
Funkce zahrnuje automatickou kompenzaci jízdní polohy a automatické nastavení útlumu.

• Příprava pro navigační systémy Kód doplňku 272
• Vyhřívání sedla  Kód doplňku 518
• Tempomat Kód doplňku 538
Úspora 

Paket Dynamic Kód doplňku 235
• Světlomet pro denní svícení Kód doplňku 202
• Světlomet Pro Kód doplňku 219
• Jízdní režimy Pro, včetně HSC Pro, DTC a DBC Kód doplňku 224 

( jízdní režimy Dynamic a Dynamic Pro) 
(viz podrobné informace) 

Volitelná výbava (za příplatek)
BMW R 1250 RT Elegance  Kód doplňku 455 
• Exkluzivní barevné provedení N1K černá metalická barva Carbon Black / černé sedlo /  

kryt palivové nádrže a kolenní kryt v matně šedé metalické barvě Granite Grey 
• Zlatě eloxované brzdové třmeny
• Chromovaný větrný štít
• Chromované prvky na víkách bočních kufrů
• Chromované koncovky řídítek
• Přední spoiler v černé metalické barvě Carbon Black, spoiler motoru v matně černé 

barvě Night Black

BMW R 1250 RT Sport  Kód doplňku 451 
• Exkluzivní barevné provedení v červené metalické barvě Mars Red / N1L matně 

šedé metalické barvě Dark Slate / černé sedlo / kryt palivové nádrže a kolenní kryt 
v matně šedé metalické barvě Dark Slate / černý motor

• Sportovní nebo standardní větrný štít (kód doplňku 553)
• Zlatě eloxované brzdové třmeny
• Kryty hlav válců v matně šedé metalické barvě Agate Grey
• Kola v matně šedé metalické barvě Asphalt Grey 
• Přední spoiler v červené metalické barvě Mars Red,  

spoiler motoru v lesklé černé barvě Black Silk

Detailní informace o jízdních režimech Pro včetně HSC Pro,  
DTC a DBC
Standardem jsou jízdní režimy Rain a Road.  
Volitelná výbava pro jízdní režimy Pro zahrnuje další režimy Dynamic a Dynamic Pro s 
protiprokluzovým systémem DTC (Dynamic Traction Control) a asistentem rozjezdu 
HSC Pro (Hill Start Control), který automaticky aktivuje brzdy při zastavení do kopce, 
a s dynamickým ovládáním brzd DBC (Dynamic Brake Control), které poskytuje 
podporu v případě rychlého brzdění při zjištěném nebezpečí.

Volitelná výbava bez příplatku
• Omezovač výkonu (79 kW / 107 k)  Kód doplňku 703
• Sedlo Rider, nízké (výška sedla: 760/780 mm /  

délka podsedlového oblouku: 1 740 / 1 780 mm) Kód doplňku 776 
• Sedlo jezdce, vysoké (výška sedla: 830/850 mm;  

délka podsedlového oblouku: 1 875 / 1 915 mm) Kód doplňku 610

1 Aby bylo možné iniciovat inteligentní nouzový hovor, stroj musí být lokalizován a identifikován 
a veškeré informace vyžadované záchrannými složkami musí být předány dispečinku odpovídající 
záchranné služby. Nejsou předávány informace o rychlosti. Více informací je k dispozici na  
bmw-motorrad.com/ecall.

U společnosti BMW Motorrad se vám dostane bezplatných oprav v případě 
technické závady až do konce 36. měsíce od první dodávky na základě 
dvouleté zákonné záruky dealera. Váš autorizovaný dealer společnosti 
BMW Motorrad vám s radostí pomůže.  
Pokud máte zájem o další servisní a záruční pakety, podívejte se 
na stranu 37.

Volitelná výbava za příplatek
• Jízdní režimy Pro, včetně HSC Pro, DTC a DBC Kód doplňku 224 

( jízdní režimy Dynamic a Dynamic Pro) 
(viz podrobné informace) 

• Dynamic ESA (elektronicky nastavitelný podvozek)  Kód doplňku 191
Funkce zahrnuje automatickou kompenzaci jízdní polohy a automatické nastavení útlumu.

• Systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPC) Kód doplňku 530
• Tempomat  Kód doplňku 538 
• Asistent řazení Pro Kód doplňku 222
• Chromované výfukové svody Kód doplňku 340

Nejsou k dispozici v kombinaci s chromovaným výfukovým systémem pod kódem doplňku 350; 
k dispozici pouze v kombinaci s HP sportovním tlumičem výfuku pod kódem doplňku 19A  
(viz stranu 11).

• Chromovaný výfukový systém Kód doplňku 350
Není k dispozici v kombinaci s HP sportovním tlumičem výfuku pod kódem doplňku 19A 
(viz stranu 11).

• Vyhřívání sedla  Kód doplňku 518
• Světlomet pro denní svícení Kód doplňku 202
• Světlomet Pro Kód doplňku 219
• LED přídavné světlomety Kód doplňku 562
• Audiosystém Kód doplňku 268
• Příprava pro navigační systémy Kód doplňku 272
• 2. Elektrická zásuvka Kód doplňku 764
• Keyless Ride (bezklíčový přístup)  Kód doplňku 193 
• Alarm Kód doplňku 603 
• Centrální zamykání Kód doplňku 417

K dispozici pouze v kombinaci s alarmem proti krádeži, kód doplňku 603.

• Inteligentní tísňový kód 1 Kód doplňku 6AC
Volitelné inteligentní tísňové volání nabízí více bezpečí.  
Systém je zabudovaný do řídítek a v případě nouzové situace dokáže automaticky přivolat 
záchranné složky. 

Jízdní režimy Pro, TPC (systém kontroly tlaku v pneumatikách),tempomat, asistenta 
řazení Pro, nízké a vysoké sedlo jezdce, vyhřívání sedla, LED přídavné světlomety, 
dodatečnou elektrickou zásuvku, přípravu na navigační systémy a alarm proti krádeži 
lze doplnit později jako originální příslušenství BMW Motorrad.
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BMW MOTORRAD SPEZIAL.

DÍKY	MOŽNOSTI	BMW	MOTORRAD	SPEZIAL	
VYTVOŘÍTE	ZE	SVÉHO	MOTOCYKLU	TOURER	
JEDINEČNÝ	STROJ	SVÉHO	DRUHU.
Služba BMW Motorrad Spezial pod kódem doplňku 719 nabízí vysoce kvalitní možnosti 
individualizace již z výrobního závodu. Stylové a působivé laky (s tradičním ručně tvořeným 
dekorem) a mimořádně kvalitní sedla s reliéfním prošíváním vytvoří z vašeho motocyklu unikát.

2

1

3

2

1 BMW MOTORRAD SPEZIAL.

1 Barva: Kód doplňku 719 Modrá metalická barva Blue Planet
Speciální modrá metalická barva Blue Planet pod kódem doplňku 719 dodá 
stroji exkluzivní, nádherný lesk. Individualitu jezdce podtrhnou ručně vytvořené 
linky v platinové barvě na nádrži, boční kapotáži a bočních kufrech a chromované 
koncovky řídítek a kryt větrného štítu. Brzdové třmeny zlaté barvy ještě více 
zvýrazní exkluzivní design.

Kód doplňku H03

2 Barva: Kód doplňku 719 Metalická barva Sparkling Storm
Speciální metalická barva Sparkling Storm pod kódem doplňku 719 dodá stroji 
exkluzivní, nádherný lesk. Individualitu jezdce podtrhnou ručně vytvořené linky 
v platinové barvě na nádrži, boční kapotáži a bočních kufrech a chromované 
koncovky řídítek a kryt větrného štítu. Brzdové třmeny zlaté barvy ještě více 
zvýrazní exkluzivní design.

Kód doplňku H04

3 Kód doplňku 719 Sedlo
Exkluzivní vzhled a odpovídající materiály: sedlo pod kódem doplňku 719 vypadá 
absolutně úžasně díky důmyslným švům a výraznému reliéfnímu prošívání. Ma-
teriál svou elegancí zdůrazňuje svou vysokou kvalitu, jeho jemné, tmavě hnědé 
mramorování dokonale doplňuje podklad barvy espresso. K dispozici pouze  
v kombinaci se speciální barvou pod kódem doplňku 719 a s vyhříváním sedla.

Kód doplňku 317

Další detailní fotografie možností BMW Motorrad Spezial najdete na následujících 
stranách.
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BMW MOTORRAD SPEZIAL.

LÁSKA K DETAILU –  
DÍKY BMW MOTORRAD SPEZIAL.
Díky možnostem BMW Motorrad Spezial neexistují prakticky žádné limity pro design ještě  
ve výrobním závodě. HP sportovní tlumič výfuku poskytne maximální výkon na silnici jak 
vizuálně, tak i zvukově. Naše pakety frézovaných dílů se vyrábějí s ohromnou láskou k detailu  
ve dva designových variantách Classic a HP, které vdechnou vašemu stroji jeho vlastní 
charakter. Vše nakonec podtrhnou dvoubarevná kola pod kódem doplňku 719. A co je  
nejlepší: mnoho prvků BMW Motorrad Spezial je rovněž k dispozici individuálně jako  
originální příslušenství BMW Motorrad. Podrobnosti naleznete na následujících stranách.

4 5

3

2 BMW MOTORRAD SPEZIAL.

1 HP sportovní tlumič výfuku
HP sportovní tlumič výfuku, vyrobený z titanu s karbonovými koncovkami, zajistí 
sytý zvuk a každá jízda je díky němu pastvou pro oči i pro uši.
Volitelně je také k dispozici v kombinaci s chromovanými výfukovými svody pod kódem 
doplňku 340.

Kód doplňku 19A

2 Kód doplňku 719: Paket frézovaných dílů Classic
Minimalistický, elegantní a působivý: paket frézovaných dílů Classic pod kódem 
doplňku 719 má mimořádně čistý design. Pečlivě frézované kontury a exkluzivní 
insignie stroje překypují elegancí a šarmem.  
A jejich povrch chrání úprava z eloxovaného hliníku.
Plánovaná dostupnost od prvního čtvrtletí 2019.

Kód doplňku 796

3 Paket HP frézovaných dílů
Paket HP frézovaných dílů zdůrazňuje sportovní charakter stroje díky vysoce 
kvalitním hliníkovým prvkům ve dvoutónovém provedení. 
Plánovaná dostupnost od prvního čtvrtletí 2019.

Kód doplňku 799

Všechny pakety frézovaných díků pod kódem doplňku 719 
pro BMW R 1250 RT obsahují kryty hlav válců, krytku olejového filtru, přední 
kryt motoru, páčku brzdy, nastavitelné pětipolohové páčky brzdy, třípolohové 
páčky spojky a kryty rozšířené nádrže.  
Všechny díly jsou rovněž k dispozici jako originální příslušenství BMW Motorrad.

Kód doplňku 719 Klasická / sportovní kola
Vše nakonec podtrhnou exkluzivní dvoubarevná kola s kontrastním frézováním 
pod kódem doplňku 719.

4 • Klasická kola pod kódem doplňku 719  Kód doplňku 505

5 • Sportovní kola pod kódem doplňku 719 Kód doplňku 506

Další detailní fotografie možností BMW Motorrad Spezial najdete na následujících 
stranách.
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ORIGINÁLNÍ	PŘÍSLUŠENSTVÍ	BMW	MOTORRAD.

* Originální příslušenství BMW Motorrad je k dispozici u vašeho dealera BMW Motorrad.  
Informace o omezení rychlosti a zatížení jsou k dispozici v Návodu k obsluze. 
 
(+) = „a“, musí být objednáno společně s položkou 
(o) = „nebo“, lze použít jako alternativu

Další informace získáte u svého dealera BMW Motorrad nebo online na webu  
bmw-motorrad.cz.

HP	DÍLY.*

1 HP sportovní tlumič výfuku
HP sportovní tlumič výfuku, vyrobený z titanu s karbonovými koncovkami, zajistí 
sytý zvuk a každá jízda je díky němu pastvou pro oči i pro uši. K dispozici také 
jako volitelná výbava.
Instalaci a/nebo zprovoznění musí zajistit specializovaná dílna, ideálně váš dealer BMW 
Motorrad. 
Není k dispozici v kombinaci s chromovaným výfukovým systémem pod kódem doplňku 350. 
Plánovaná dostupnost od prvního čtvrtletí 2019.

• HP sportovní tlumič výfuku

HP frézované díly
K dispozici také jako volitelná výbava. 
Další informace o možnostech BMW Motorrad Spezial najdete na stranách 10–13.
Instalaci a/nebo zprovoznění musí zajistit specializovaná dílna, ideálně váš dealer  
BMW Motorrad.

2 •  HP kryty hlav válců (levý a pravý)

– •  HP podložky proti prokluzování pro kryty hlav válců (levá a pravá)

3 • HP kryt pláště motoru, přední

4 •  HP nastavitelná ruční páčka (levá a pravá)

2 • HP krytka olejového filtru

5 •  HP kryty pro rozšířenou nádrž (levý a pravý)

ÚLOŽNÉ	MOŽNOSTI.

– Ochranný systém pro cestovní kufry 
Je vyrobený z robustních plastů, chrání vršek, spodek i strany kufrů.
Instalaci a/nebo zprovoznění musí zajistit specializovaná dílna, ideálně váš dealer  
BMW Motorrad.

• Ochranný systém pro cestovní kufry (levý a pravý)

– Ochranná fólie pro cestovní kufry  
Je samolepicí a průhledná a chrání strany i vršek kufrů před nevzhlednými 
oděrkami.
Instalaci a/nebo zprovoznění musí zajistit specializovaná dílna, ideálně váš dealer  
BMW Motorrad.

• Ochranná fólie pro cestovní kufry (levá a pravá)

ÚLOŽNÉ	MOŽNOSTI.*

Zadní cestovní kufr, 49 l, a lehký zadní cestovní kufr, 49 l 
Velký vodotěsný zadní kufr nabízí spoustu prostoru (objem 49 l) a jako standard 
je vybaven opěrkou. Lze jej rychle a snadno upevnit na nosič zavazadel. Na 
přání je k dispozici centrální zamykání. 

– • Zadní cestovní kufr, 49 l

6 • Lehký zadní cestovní kufr, 49 l (fotografie: bílá barva White Aluminium)

7 Doplňkové brzdové světlo pro zadní cestovní kufr
Doplňkové LED brzdové světlo s čirým krycím sklem zlepšuje pasivní bezpeč-
nost a vhodně zapadá do designu krytu zadního kufru.
Instalaci a/nebo zprovoznění musí zajistit specializovaná dílna, ideálně váš dealer  
BMW Motorrad. 
Není k dispozici s lehkým zadním cestovním kufrem, 49 l.

• Doplňkové brzdové světlo pro zadní cestovní kufr

8 Úložný prostor pro zadní cestovní kufr
Ideální řešení pro úschovu dokumentů, papírů či dokonce tabletů: tento praktic-
ký prostor má čtyři rychloupínací prvky pro uchycení k zadnímu kufru a pomáhá 
udržet pořádek a přitom snadný a rychlý přístup ke všem vašim potřebám.
Návod k montáži je k dispozici ke stažení na webu BMW Motorrad.

• Úložný prostor pro zadní cestovní kufr

Vnitřní tašky pro zadní cestovní kufr a boční cestovní kufry
Praktická a velmi kvalitní vnitřní taška pro zadní cestovní kufr je vodotěsná  
a umožňuje maximálně využít objem zadního kufru. Při použití vnitřní tašky je 
prostor v zadním kufru částečně omezen.  
Pevné vnitřní tašky  pro boční cestovní kufry usnadňují nakládání a vykládání 
kufru a jsou vodotěsné. Praktické rozdělení vnitřního prostoru udrží malé před-
měty na místě, vnější kapsy jsou vhodné pro převoz menších předmětů.  
S madly na nošení a odjímatelným ramenním popruhem. 

9 • Vnitřní taška pro zadní kufr 

10 • Vnitřní tašky pro boční cestovní kufry (levá a pravá)
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(+) = „a“, musí být objednáno společně s položkou 
(o) = „nebo“, lze použít jako alternativu

ÚLOŽNÉ	MOŽNOSTI.*

Malý zadní kufr (28 l) s opěrkou
Malý, vodotěsný zadní kufr s objemem 28 l (prostor pro jednu přilbu). Na přání 
je k dispozici také opěrka zad a centrální zamykání. Lze jej rychle a snadno 
upevnit na nosič zavazadel.
Návod k montáži je k dispozici ke stažení na webu BMW Motorrad. 

1 • Malý zadní kufr, 28 l

(+)  Díly pro uchycení
– • Opěrka pro malý zadní kufr  

2 Vnitřní taška pro malý zadní kufr
Usnadňuje nakládání a vykládání zadního kufru.  
Je také vybaven praktickým madlem pro přenášení.
• Vnitřní taška pro malý zadní kufr

3 Taška na nosič zavazadel
Tato taška, kterou lze nainstalovat na všechny motocyklové nosiče zavazadel od 
BMW, má díky rolovacímu zavírání voděodolný hlavní oddíl.  
Se svým 4,5l objemem je ideální pro jednodenní vyjížďku.
• Taška na nosič zavazadel, 4,5 l

– Taška na nádrž, 11 l
Uzamykatelná vnitřní kapsa (objem cca 11 l) a kapsa na mapu u tašky na nádrž 
jsou dokonale vodotěsné. Voděodolná vnější kapsa bezpečně udrží 0,5litrovou 
PET lahev. S madlem na nošení a odnímatelným ramenním popruhem. 
Plánovaná dostupnost od prvního čtvrtletí 2019.

• Taška na nádrž, 11 l

4 Nastavitelná vložka pro tašku na nádrž 
Variabilní vložka je snadný způsob, jak udržet v tašce pořádek a zamezit pohybu 
uvnitř uložených věcí při jízdě v zatáčkách.
• Nastavitelná vložka pro tašku na nádrž

ÚLOŽNÉ	MOŽNOSTI.*

5 Velký softbag
Tento velký vysoce kvalitní velký softbag má 50litrový hlavní oddíl. Když je potře-
ba, lze jej pomocí kapes zvětšit o dalších 5 litrů. Díky protiskluzovému povrchu 
na dnu z polymeru EVA a univerzálnímu a všestrannému upínacímu systému jej 
lze používat na většině strojů.
• Velký softbag, 50–55 l

6 Malý softbag
Tento softbag s objemem 30 l rozšiřitelným o dalších 5 l nabízí spoustu doda-
tečného úložného prostoru. Má vodotěsný hlavní oddíl z odolného materiálu, 
který lze snadno čistit, a pomocí přiloženého upínacího systému ho lze snadno 
připevnit na nosič zavazadel nebo sedlo spolujezdce.
• Malý softbag, 30–35 l

7 Válcová taška
Robustní nepromokavá válcová taška s masivním vyjímatelným pevným dnem 
z polymeru EVA a s objemem 50 l. Uzavírání rolováním pro snadný přístup, 
síťová vnější kapsa a malá vodotěsná vnitřní kapsa na zip. Nastavitelné elastické 
popruhy pro nastavení velikosti tašky. Odnímatelný nastavitelný ramenní popruh, 
polstrované madlo na přenášení.
• Válcová taška, 50 l

Další informace získáte u svého dealera BMW Motorrad nebo online na webu  
bmw-motorrad.cz.
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(+) = „a“, musí být objednáno společně s položkou 
(o) = „nebo“, lze použít jako alternativu

Další informace získáte u svého dealera BMW Motorrad nebo online na webu  
bmw-motorrad.cz.

DESIGN.*

Kód doplňku 719 Frézované díly
Díky frézovaným dílům, kód doplňku 719, z nabídky BMW Motorrad Spezial 
projde vaše BMW R 1250 RT zcela neomylnou transformací. Můžete si je 
libovolně vybírat tak, aby zdůrazňovaly vaši individualitu.  
K dispozici také jako volitelná výbava.
Další informace o možnostech BMW Motorrad Spezial najdete na stranách 
10–13.

Kód doplňku 719: Klasické frézované díly
Plánovaná dostupnost od prvního čtvrtletí 2019.  
Frézované díly pod kódem doplňku 719 částečně vycházejí ze stroje BMW R 1250 GS. 
Kryty hlav válců, kryt pláště motoru a ruční páčka. Instalaci a/nebo zprovoznění musí zajistit 
specializovaná dílna, ideálně váš dealer BMW Motorrad.

– • Kód doplňku 719 Klasické kryty hlav válců (fotografie na straně 13)

– • Kód doplňku 719 Klasický kryt pláště motoru, přední

4 • Kód doplňku 719 Klasická nastavitelná ruční páčka

– • Kód doplňku 719 Klasická krytka olejového filtru

5 • Kód doplňku 719 Klasické kryty rozšířené nádrže

DESIGN.*

Chromované díly
Zvolte si vzhled, jaký chcete: tyto elegantní, mimořádně kvalitní chromované 
díly lze kombinovat podle vkusu a dodají vašemu BMW R 1250 RT unikátní, 
stylový výraz.
Dekor víka zadního kufru, zadní tlumič výfuku a lišty pro boční kufr: Instalaci a/nebo  
zprovoznění musí zajistit specializovaná dílna, ideálně váš dealer BMW Motorrad.

– • Chromovaný dekor víka zadního kufru (fotografie na straně 14)

– • Chromovaný koncový tlumič výfuku

– • Chromované koncovky řídítek

1 • Chromované lišty pro boční kufry (levá a pravá)

Kód doplňku 719 Klasická / sportovní kola
K dispozici také jako volitelná výbava. 
Další informace o možnostech BMW Motorrad Spezial najdete na stranách 
10–13.
Instalaci a/nebo zprovoznění musí zajistit specializovaná dílna, ideálně váš dealer 
BMW Motorrad. 
Plánovaná dostupnost od prvního čtvrtletí 2019. 

2 • Kód doplňku 719 Klasická kola

3 • Kód doplňku 719 Sportovní kola
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Další informace získáte u svého dealera BMW Motorrad nebo online na webu  
bmw-motorrad.cz.

ERGONOMIE	A	KOMFORT.*

Komfortní větrný štít a nízký větrný štít
Tento větrný štít je vyšší a širší než standardní verze, takže zajišťuje optimální 
cestovní komfort za každého počasí. Aeroakustické vlastnosti jsou výborné  
a povlak proti poškrábání zaručuje ničím nenarušovanou viditelnost.  
Nízký větrný štít dodává stroji BMW R 1250 RT elegantní závodní vzhled a jezd-
ce účinně chrání před větrem a deštěm. K dispozici také jako volitelná výbava.
Instalaci a/nebo zprovoznění musí zajistit specializovaná dílna, ideálně váš dealer  
BMW Motorrad.

1 • Komfortní větrný štít 

2 • Nízký větrný štít

3 Vysoké sedlo jezdce, černé
Výškově nastavitelné sedlo jezdce (výška sedla: 830/850 mm; délka podsed-
lového oblouku: 1 875/1 915 mm) optimalizuje úhel v kolenou pro vyšší jezdce 
a zvyšuje komfort na dlouhých cestách. Na přání je k dispozici vyhřívání sedla. 
K dispozici také jako volitelná výbava.
• Vysoké sedlo jezdce s vyhříváním sedla, černé

Instalaci a/nebo zprovoznění musí zajistit specializovaná dílna, ideálně váš dealer  
BMW Motorrad. K dispozici pouze v kombinaci s vyhříváním sedla.

• Vysoké sedlo jezdce, černé

– Sedlo jezdce, černé
• Výška sedla: 805/825 mm; délka podsedlového oblouku: 1 810 / 1 850 mm.
• Sedlo jezdce s vyhříváním sedla, černé

Instalaci a/nebo zprovoznění musí zajistit specializovaná dílna, ideálně váš dealer  
BMW Motorrad. K dispozici pouze v kombinaci s vyhříváním sedla.

• Sedlo jezdce, černé

4 Nízké sedlo jezdce, černé
Toto sedlo jezdce lze snížit o 45 mm (výška sedla: 760/780 mm; délka podsed-
lového oblouku: 1 740 / 1 780 mm), což usnadňuje nastupování i ovládání stroje. 
Na přání je k dispozici vyhřívání sedla. K dispozici také jako volitelná výbava.
• Nízké sedlo jezdce s vyhříváním sedla, černé

Instalaci a/nebo zprovoznění musí zajistit specializovaná dílna, ideálně váš dealer  
BMW Motorrad. K dispozici pouze v kombinaci s vyhříváním sedla.

• Nízké sedlo jezdce, černé

ERGONOMIE	A	KOMFORT.*

5 Sedlo spolujezdce, černé

• Sedlo spolujezdce s vyhříváním sedla, černé
Instalaci a/nebo zprovoznění musí zajistit specializovaná dílna, ideálně váš dealer  
BMW Motorrad. K dispozici pouze v kombinaci s vyhříváním sedla.

• Sedlo spolujezdce, černé

– Sada příslušenství jízdních režimů Pro 
K dispozici také jako volitelná výbava.
Instalaci a/nebo zprovoznění musí zajistit specializovaná dílna, ideálně váš dealer  
BMW Motorrad.

• Sada příslušenství asistenta řazení Pro
(+) Díly pro uchycení

– Sada příslušenství tempomatu 
K dispozici také jako volitelná výbava.
Instalaci a/nebo zprovoznění musí zajistit specializovaná dílna, ideálně váš dealer 
BMW Motorrad.

• Sada příslušenství asistenta řazení Pro

– Sada příslušenství asistenta řazení Pro 
Umožňuje plynulé přeřazování bez nutnosti použití spojky. K dispozici také jako 
volitelná výbava.
Instalaci a/nebo zprovoznění musí zajistit specializovaná dílna, ideálně váš dealer  
MW Motorrad.

• Sada příslušenství asistenta řazení Pro
(+) Díly pro uchycení
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NAVIGACE	A	KOMUNIKACE.*

1 BMW Motorrad Navigator VI
Díky multifunkčnímu systému Navigator VI bude plánování trasy hračka. Systém 
s 16GB flash pamětí a pětipalcovým vodotěsným dotykovým displejem vždy 
ukazuje správnou cestu a je dobře čitelný i na přímém slunečním světle. Displej 
s vysokým rozlišením poskytuje všechny základní informace a za všech okol-
ností uvidíte kompletní obraz. Díky řadě dalších funkcí si plánování a cestování 
skutečně užijete. Naplánujte si trasu podle svých osobních preferencí a užijte 
si řízení na klikatých i klidných vedlejších cestách. Možnost „okružní cesta“ je 
dobrou volbou pro neznámý terén. Nakonec vás spolehlivě zavede do startov-
ního bodu. Bluetooth propojení s komunikačním systémem BMW Motorrad a 
volitelná aplikace Smartphone Link umožňují používat multimédia na cestách: 
dostáváte tak oznámení navigace, můžete uskutečňovat telefonické hovory 
a streamovat hudbu nebo také dostávat informace o počasí nebo dopravní 
informace. Činnost probíhá prostřednictvím stabilní montážní kolébky. Čtyři 
tlačítka lze přesně ovládat i s nasazenými rukavicemi. Vyberte si předinstalova-
né mapové podklady a vždy budete v obraze díky bezplatným aktualizacím po 
celou dobu životnosti. 
K dispozici pouze v kombinaci s přípravou pro navigační systémy.

• BMW Motorrad Navigator VI
• BMW Motorrad Navigator VI (bez mapových podkladů)

– Sada příslušenství přípravy pro navigační systémy 
K dispozici také jako volitelná výbava.
Instalaci a/nebo zprovoznění musí zajistit specializovaná dílna, ideálně váš dealer  
BMW Motorrad.

• Sada příslušenství přípravy pro navigační systémy
(+)  Díly pro uchycení

NAVIGACE	A	KOMUNIKACE.*

2 Sada do auta pro BMW Motorrad Navigator VI
S touto volitelnou sadou do auta může být BMW Motorrad Navigator V a VI 
používán také jako automobilové handsfree.
• Sada do auta pro BMW Motorrad Navigator VI

3 USB porty
BMW adaptéry s konektory Lightning USB/micro USB: pouze k dispozici v kombinaci 
s duální USB nabíječkou.

• Duální USB nabíječka BMW Motorrad se 120cm kabelem
• Duální USB nabíječka BMW Motorrad se 60cm kabelem
• BMW adaptér s konektorem Lightning
•  BMW adaptér s konektorem micro USB
• Adaptér pro konektor Lightning pro poslech hudby (adaptér pro iPhone)

Další informace získáte u svého dealera BMW Motorrad nebo online na webu  
bmw-motorrad.cz.
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BEZPEČNOST.*

1 Chránič hlav válců
Když dojde k nejhoršímu, chránič hlav motoru zajišťuje rozsáhlou ochranu proti 
poškození. Vyměnitelný plastový chránič.
Instalaci a/nebo zprovoznění musí zajistit specializovaná dílna, ideálně váš dealer  
BMW Motorrad.

• Kryt hlavy válce (levý a pravý)

Bezpečnostní šroub pro krytku olejového filtru 
Malý, ale důmyslný: tento frézovaný hliníkový bezpečnostní šroub zabraňuje 
neautorizovanému vyjmutí krytky olejového filtru.

2 • Bezpečnostní šroub pro krytku olejového filtru 

– • Bezpečnostní šroub pro krytku olejového filtru, černý

3 LED přídavné světlomety
Výkonné LED přídavné světlomety poskytují díky rozšířenému svícení nezbytné 
osvětlení při špatné viditelnosti. K dispozici také jako volitelná výbava.
Instalaci a/nebo zprovoznění musí zajistit specializovaná dílna, ideálně váš dealer  
BMW Motorrad.

• LED přídavné světlomety (levý a pravý)
(+)  Díly pro uchycení

– Příprava pro alarm proti krádeži 
Pokud je s alarmem proti krádeži manipulováno nebo dojde k nárazu, systém 
reaguje jasně slyšitelným zvukovým signálem a blikáním varovného světla.  
K dispozici také jako volitelná výbava.
Instalaci a/nebo zprovoznění musí zajistit specializovaná dílna, ideálně váš dealer  
BMW Motorrad.

• Příprava pro alarm proti krádeži

BEZPEČNOST.*

4 Zámek brzdového kotouče s alarmem
Dvojitá ochrana proti krádeži: Zámek brzdového kotouče s alarmem proti kráde-
ži je ideálním prostředkem, který zloděje odradí, když jste se svým motocyklem 
na cestách. Zámek vyrobený z kalené oceli poskytuje spolehlivou ochranu před 
neoprávněnou manipulací a díky kompaktním rozměrům jej lze snadno uložit. 
Alarm proti krádeži detekuje i ty nejmenší pohyby a prudké nárazy a reaguje 
zvukovou výstrahou.
• Zámek brzdového kotouče s alarmem proti krádeži

– Sada příslušenství TPC (systému kontroly tlaku  
v pneumatikách) 
Nyní s monitoringem postupného úniku tlaku. Systém od BMW Motorrad 
neustále monitoruje tlak v pneumatikách a v reálném čase jej zobrazuje jezdci. 
Jezdec je informován o každém úniku tlaku v pneumatikách. K dispozici také 
jako volitelná výbava.
Instalaci a/nebo zprovoznění musí zajistit specializovaná dílna, ideálně váš dealer  
BMW Motorrad.

• Sada příslušenství TPC
(+)  Díly pro uchycení

– Lékárnička
Kompaktní vodotěsné pouzdro s obvazy a obinadly.  Velká lékárnička splňuje 
standardy DIN pro motocyklové lékárničky.
• Lékárnička, velká
• Lékárnička, malá
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ORIGINÁLNÍ	PŘÍSLUŠENSTVÍ	BMW	MOTORRAD.

* Originální příslušenství BMW Motorrad je k dispozici u vašeho dealera BMW Motorrad.  
 
(+) = „a“, musí být objednáno společně s položkou 
(o) = „nebo“, lze použít jako alternativu

ÚDRŽBA	A	TECHNOLOGIE.*

Servisní stojany
Tento robustní stojan se snadno připravuje a váš motocykl udrží bezpečně na 
místě. Údržbu tak budete provádět snadněji. K dispozici pro přední a zadní kolo.
Na fotografiích je verze BMW R 1200 RS. 
Přední sportovní servisní stojan lze použít pouze v kombinaci se zadním servisním stojanem.

1 •  Sportovní servisní stojan, přední
(+)  Díly pro uchycení

2 • Servisní stojan, zadní

– Palubní sada nářadí 
Malé, lehké a praktické nářadí umožňující jednoduché opravy a péči o váš 
motocykl.
Dodává se bez baterií do LED svítilny; jsou potřeba čtyři knoflíkové články LR41 1,5 V.

• Palubní sada nářadí
(+) Adaptér pro zapalovací cívku

3 Víceúčelová sada nářadí
Nezbytné příslušenství pro každého jezdce – doma i na cestách. Praktická 
a snadno použitelná víceúčelová sada nářadí BMW Motorrad je ideální k pro-
vádění jednoduchých úkonů péče a údržby a také k ergonomickým nastavením 
motocyklu.
• Víceúčelová sada nářadí

4 Cestovní sada pro kontrolu nahuštění pneumatik 
• Cestovní sada pro kontrolu nahuštění pneumatik

– Sada na opravu bezdušových pneumatik 
Naprostá nezbytnost pro dlouhé cesty – kompletní sada na opravu defektů 
pneumatik.
• Sada na opravu bezdušových pneumatik

5 Mini nožní pumpička
Univerzální a kompaktní pumpička s digitálním manometrem. Ideální pro  
kontrolu tlaku v pneumatikách na cestách.
• Mini nožní pumpička

ÚDRŽBA	A	TECHNOLOGIE.*

– Servisní manuál 
Přehledný a přístupný návod k údržbě a opravám vašeho motocyklu.
• Servisní manuál, DVD

6 Plachta na motocykl
Plachta na motocykl pro venkovní použití spolehlivě chrání váš motocykl před 
deštěm, prachem atd.
• Plachta na motocykl

7 Plachta na motocykl pro vnitřní použití
Plachta na motocykl pro vnitřní použití spolehlivě chrání váš motocykl před 
prachem a poškrábáním.
Zobrazený model: R 1200 GS, 2015.

• Plachta na motocykl pro vnitřní použití

– Další elektrická zásuvka 
K dispozici také jako volitelná výbava.
• Přídavná elektrická zásuvka

– LED svítilna 
Malá, robustní a spolehlivá: Výkonná LED svítilna má svítivost přes 80 lumenů 
a lze ji nabít až 3 000krát. Obsahuje adaptér pro 12V zásuvku.
• LED svítilna

Další informace získáte u svého dealera BMW Motorrad nebo online na webu  
bmw-motorrad.cz.
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ORIGINÁLNÍ	PŘÍSLUŠENSTVÍ	BMW	MOTORRAD.

Další informace získáte u svého dealera BMW Motorrad nebo online na webu  
bmw-motorrad.cz. * Originální příslušenství BMW Motorrad je k dispozici u vašeho dealera BMW Motorrad.

ÚDRŽBA	A	TECHNOLOGIE.*

1 Nabíječka baterií BMW Motorrad
Mikroprocesorem řízená nabíječka a udržovací nabíječka pro bezúdržbové 
mokré 12V olověné akumulátory. Zapojuje se do elektrické zásuvky motocyklu. 
Kabel adaptéru pro dobíjení baterie přes zásuvku je součástí dodávky.

2 Kobereček pro motocykl
Kvalitní kobereček pro motocykl spolehlivě chrání podlahu pod strojem před 
špínou a skvrnami od oleje a benzínu. 

3 Originální motorový olej BMW ADVANTEC
Originální motorový olej BMW Motorrad v doplnitelném balení.
• Originální motorový olej BMW ADVANTEC Ultimate 5W-40, 1 l
• Originální motorový olej BMW ADVANTEC Ultimate 5W-40, 500 ml

PNEUMATIKY.*

– Pneumatiky 
To nejdůležitější pro bezpečný kontakt mezi motocyklem a povrchem vozovky. 
Pneumatiky testované u BMW Motorrad 
zaručují maximální výkon a co nejlepší ovládání. Pokud máte dotazy ohledně 
pneumatik nebo přemýšlíte o nákupu nové sady, kontaktujte svého nejbližšího 
dealera BMW Motorrad, který vám ochotně poskytne podrobné informace 
o schválených pneumatikách pro váš model motocyklu BMW Motorrad.

ORIGINÁLNÍ	PRODUKTY	BMW	CARE.

4 Originální produkty BMW Care (vyobrazeny zleva doprava)
Prostředky pro péči BMW Care splňují požadavky standardů stanovených společ-
ností BMW Motorrad.  Jsou vyvíjeny exkluzivně pro motocykly a motorkářské 
vybavení BMW, zabraňují jejich stárnutí a podílejí se na uchovávání jejich 
hodnoty a bezpečnosti.
• Čistič sedla (pro lesklý vzhled kůže), 50 ml
• Sprej pro leskl motoru, 300 ml (není vyobrazen)
• Čistič motocyklů, 500 ml
• Odstraňovač hmyzu, 500 ml
• Čistič ráfků, 500 ml 
• Leštidlo, 250 ml
• Sprchový gel Body & Bike, 250 ml
• Leštidlo na kov, 75 ml

5 Sada pro čištění motocyklů
Vše, co potřebujete pro správně udržovaný motocykl: Odstraňovač hmyzu, 
čistič motocyklu a ráfků, leštidlo, funkční čisticí prostředek, 3x sprchový gel 
Body + Bike (20 ml každý), mycí houba (130×105×40 mm) a hadřík z mikrovlák-
na (40×40 mm) v praktickém, uzavíratelném 10 litrovém vědru.
• Sada pro čištění motocyklů 
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VÝBAVA PRO JEZDCE. 

1 Oblek StreetGuard
Oblek StreetGuard je vždy připraven absolvovat s vámi každou 
vyjížďku. K jeho výrobě byl použitý elastický materiál a je také 
vybaven odnímatelnými chrániči NP2. Díky tomu se dokáže vypořádat 
s libovolnými povětrnými podmínkami a povrchy silnic, a definuje tak nové 
standardy bezpečnosti a pohodlí jezdce. Tento všestranný voděodolný, 
větruodolný a neuvěřitelně prodyšný oblek je k dostání ve třech 
atraktivních provedeních, s krátkou nebo dlouhou bundou.

2 Rukavice ProSummer
Robustní a pevné cestovní rukavice vyrobené z kozí kůže zajišťují 
dokonalýúchop během každého okamžiku cesty. Jsou vyrobené také 
z nylonové strečové tkaniny a membrány GORE-TEX® XTRAFI. Jsou 
větruodolné, nepromokavé a prodyšné a zajistí maximální potěšení při 
jízdě. Ultralehká, vlhkost pohlcující funkční podšívka, dvojitá tloušťka kůže 
pro lepší pohlcování rázů a pěna PORON® zvyšují bezpečnost. Gumová 
otírací hrana a reflexní proužky jsou praktickým doplňkem.

3 Boty ProTouring 
Na jaře nebo na podzim – boty ProTouring vás vždy spolehlivě ochrání. 
Jsou komfortně měkké, vyrobené z hydrofobní hovězí kůže, vybavené 
prodyšnou membránou GORE-TEX® a disponují v horní části flexibilními 
zónami. Proto jsou vhodné do každého počasí. Zvláště při jízdách na 
dlouhé vzdálenosti pocítíte rozdíl v pohodlí poskytovaném pokročilou 
ergonomickou technologií. A díky mnoha možnostem nastavení vám 
boty tak dobře sednou, že si ani nevšimnete všech zabudovaných 
bezpečnostních prvků.

Více informací o těchto produktech a další výbavě pro jezdce získáte 
u svého dealera BMW Motorrad nebo na webu bmw-motorrad.nsc/ride.

SERVISNÍ	A	ZÁRUČNÍ	BALÍČKY

BMW Motorrad Service Inclusive 
Balíček BMW Motorrad Service Inclusive dopřeje vašemu motocyklu 
tu nejlepší péči. Díky originálním dílům pro motocykly BMW, originálnímu 
motorovému oleji BMW ADVANTEC a také servisu a diagnostice ve  
specializovaném centru BMW Motorrad si můžete být jisti, že si váš  
motocykl zachová svou hodnotu a dlouhou životnost. BMW Motorrad 
nabízí jednoduché a kompletní balíčky – stačí provést jednorázovou platbu 
a můžete využívat výrazné slevy a přístup ke globální síti autorizovaných 
partnerů BMW Motorrad. 
  

Prodloužená záruka BMW Motorrad 
Jezděte bez starostí déle. Díky volitelné prodloužené záruce BMW  
Motorrad si nemusíte dělat starosti s náklady na opravy závad. Po dobu 
5 let. Diagnostika a opravy ve specializovaném centru BMW Motorrad 
probíhá pouze pomocí originálních dílů BMW Motorrad, které jsou zárukou 
neomezené radosti z jízdy a zachování hodnoty. To platí pochopitelně také 
pro jakékoli případné další majitele. Podrobné informace získáte od svého 
autorizovaného servisu BMW Motorrad.  

Balíčky prodloužená záruka* CZK

• Prodloužení záruky + 1 rok 2.605
• Prodloužení záruky + 2 roky 5.211

Všechny balíčky Prodloužená záruka BMW Motorrad jsou bez omezení počtu ujetých kilometrů 
a lze je zakoupit do tří měsíců po zahájení zákonné záruky. 

* Doporučená maloobchodní cena bez práce včetně 21% DPH.  
Všechny balíčky Oil Inclusive a Service Inclusive platí pro nové a ojeté maxi-skútry BMW staré 
maximálně 10 let.  
Všechny pakety BMW Motorrad Service Inclusive Plus lze přidat až do tří měsíců po zahájení 
zákonné záruky. 

Balíčky Service Inclusive* CZK
• Service Inclusive 3 roky / 30 000 km 24.369
• Service Inclusive 5 let / 50 000 km 36.233
• Service Inclusive Plus 3 roky / 30 000 km 37.516
• Service Inclusive Plus 5 let / 50 000 km 60.924
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SLUŽBY	SPOLEČNOSTI	BMW	MOTORRAD.
BMW Motorrad Service 
Rozsáhlá servisní síť společnosti BMW Motorrad zaručí, že váš motocykl 
obdrží zaslouženou péči. Jen v Německu je více než 140 servisních 
center BMW, a pokud se vydáte na cesty, naleznete je ve více než 100 
zemích světa. Jimi poskytovaná vynikající kvalita servisu je založena na 
spolehlivosti a rychlosti, kdykoli jsou potřeba náhradní díly, na kompe-
tentních radách pro jezdce a na skvělé práci provozoven. To jim přines-
lo excelentní hodnocení od mnoha předních motocyklových magazínů. 
 
 
BMW Motorrad online 
Další informace o společnosti BMW Motorrad a naší produktové řadě 
naleznete na našem webu bmw-motorrad.cz. 
Prozkoumejte náš online virtuální showroom BMW Motorrad Virtu-
alCenter. Najdete zde například BikeConfigurator, ve kterém si jen 
několika kliknutími myši můžete nakonfigurovat motocykl svých snů. 
Poté můžete požádat o nezávaznou cenovou nabídku na svůj perso-
nalizovaný motocykl, zarezervovat si zkušební jízdu nebo si objednat 
aktuální brožury. 
 
Kompletní nabídku výbavy pro jezdce BMW Motorrad naleznete na 
webu https://www.bmw-motorrad.cz/cs/wear/ride.html. 
 
Služby BMW Motorrad Mobile Care 
Společnost BMW Motorrad je také hrdá na kvalitu poskytované 
poprodejní péče. Služba BMW Motorrad Mobile Care je toho skvělým 
příkladem. S našimi bezplatnými a komplexními službami zajištění 
mobility máte tu nejlepší možnou ochranu v případě poruchy. 24 hodin 
denně, 365 dní v roce. Tato záruka navíc platí bez ohledu na to, jestli jste 
si motocykl koupili nový nebo použitý. 

Služba BMW Motorrad Mobile Care zaručuje neomezenou mobilitu. 
Doma i v celé Evropě se vždy můžete spolehnout, že získáte profesio-
nální pomoc.  
Kvalifikovaní specialisté udělají maximum možného přímo na místě,  
aby váš motocykl BMW vrátili zpět na silnici. Pokud to nepůjde, služba 
BMW Motorrad Mobile Care zaručí, že budete moci bez přerušení  
pokračovat v cestě. Vždy se tak dostanete do cíle své cesty. 
 
Další informace získáte od dealera BMW Motorrad nebo na webu  
bmw-motorrad.cz. 
 

BMW Financial Services 
Svoboda na dvou kolech. BMW Financial Services vám pomohou užívat 
si vaše vyjížďky plnými doušky. Finanční služby jsou velmi podobné 
konfiguraci vlastního přizpůsobeného motocyklu: individuální řešení je 
vždy nejlepší. Toto platí obzvláště ve chvíli, když potřebujete být mobilní. 
 
Finance 
BMW Financial Services nabízí praktická finanční řešení přizpůsobená 
vašim osobním potřebám. 
 
BMW Basic Finance 
Zvolte si délku splácení (12 až 72 měsíců) se zálohou a splátkami, které 
vyhovují vašemu rozpočtu. Nechte si připravit osobní cenovou nabídku 
od svého dealera BMW Motorrad. 
 
BMW Leasing 
Toto je možná ten nejúžasnější způsob, jak co nejlépe vyhovět vašim 
finančním možnostem. Místo zaplacení celé kupní ceny motocyklu 
budete jednoduše platit měsíční splátky. Počet měsíčních splátek si 
můžete určit sami, a to volbou délky splácení a počtu ujetých kilometrů 
přesně podle vašich potřeb, a pokud si přejete, můžete také provést 
zálohovou platbu.
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POZNÁMKY.

 

POZNÁMKY.

 



Design a výbava se mohou změnit. Chyby vyhrazeny. Motocykly na fotografiích mohou být vybaveny volitelnou výbavou.  
© BMW Motorrad, UX-VB-1, Mnichov, Německo. Kopírování celku nebo jen částí je bez písemného povolení BMW AG (Mnichov) zakázáno.  
Vytištěno na běleném papíru 100% bez chlóru.

BMW Financial Services. BMW Financial Services poskytují  
na míru navržená řešení, díky kterým si užijete svobody  
a vzrušující jízdy. Více informací získáte od svého zástupce  
BMW Financial Services na webu bmw-motorrad.cz/3asyride.

PŘEMĚŇTE
	 	 SVŮJ	SEN	V	REALITU
	 POMOCÍ	3ASY	RIDE.


