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Motorpak inruilactie van BMW Motorrad.
€250 voor je oude motorpak bij aankoop van een nieuw
BMW Motorrad pak.
Rijswijk. Tot en met 21 mei 2018 loopt een bijzondere inruilactie bij de BMW Motorrad dealers.
In deze periode krijgen motorrijders €250 terug voor hun oude motorpak (ongeacht het merk) als
ze die inruilen tegen een nieuw, origineel BMW Motorrad exemplaar. De voorwaarden zijn als
volgt:


De inruilpremie geldt bij aankoop van een BMW motorpak. Dus niet bij aanschaf van een
losse jas en broek uit de collectie jassen en broeken.



De BMW motorpakken vind je in de RIDE brochure op pagina 20 t/m 39. Deze brochure vindt
u in de bijlage en via deze link.



De keuze bestaat uit alle BMW motorpakken zoals StreetGuard, Atlantis, Darknite, etc. ook
als deze besteld moeten worden. Alleen het motorpak Rallye uit de 2018 collectie valt buiten
de inruilactie.
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Wilt u geen persberichten meer van ons ontvangen? Klik hier
Volg BMW Motorrad Nederland op Facebook, Twitter en YouTube.
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De BMW Group.
BMW Group is met de merken BMW, MINI, Rolls-Royce en BMW Motorrad wereldwijd de
leidende fabrikant van premium auto’s en motorfietsen en biedt ook premium financiële en

BMW Group
Nederland
Public Relations
Datum
Onderwerp
Blad

Persbericht
3 april 2018
Motorpak inruilactie van BMW Motorrad.
2
mobiliteitsdiensten. Als internationaal concern maakt BMW Group gebruik van 31 productie- en
assemblagevestigingen in veertien landen. Het wereldwijde verkoop- en distributienetwerk
spreidt zich uit over meer dan 140 landen.
In 2017 verkocht BMW Group wereldwijd ruim 2.463.500 auto’s en meer dan 164.000
motorfietsen – in Nederland is BMW Motorrad al acht jaar op rij marktleider. In 2016 bedroeg de
winst voor belastingen € 9,67 miljard en de omzet € 94,16 miljard. Op 31 december 2016 bood
de onderneming wereldwijd werk aan 124.729 medewerkers.
Het succes van de BMW Group is van oudsher gebaseerd op langetermijndenken en
verantwoord ondernemen. De onderneming heeft ecologische en sociale duurzaamheid in haar
gehele waardeketen verankerd. Een allesomvattende productverantwoordelijkheid en spaarzaam
omgaan met natuurlijke bronnen maken integraal deel uit van de strategie.
www.bmwgroup.com
Facebook: https://www.facebook.com/BMWmotorrad.Nederland
Twitter:
https://twitter.com/BMWGroup_NL
YouTube: https://www.youtube.com/user/BMWMotorradnederland
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