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Drie jaar fabrieksgarantie voor BMW Motorrad.

Drie jaar fabrieksgarantie voor BMW Motorrad.
Per 1 augustus 2018, als eerste premium motormerk in
Nederland.
Rijswijk. Vanaf 1 augustus 2018 zijn alle nieuwe BMW Motorrad modellen standaard uitgerust
met drie jaar fabrieksgarantie. Hiermee is BMW Motorrad het eerste premium motormerk in
Nederland dat zijn motorfietsen standaard uitrust met drie jaar fabrieksgarantie. Dit geldt voor alle
nieuw in Nederland geleverde BMW motorfietsen modeljaar 2019 (productiestart 1 augustus
2018), met uitzondering van de BMW HP4 Race.
“BMW Motorrad is al acht jaar op rij marktleider en dat willen we graag zo houden”, aldus Head
of BMW Motorrad Tom Crooijmans. “Met het uitbreiden van de fabrieksgarantie naar drie jaar
denken we een goede stap te zetten in het verhogen van klantloyaliteit en klanttevredenheid.”
De drie jaar fabrieksgarantie geldt wereldwijd en er is geen kilometerbeperking van toepassing
(uitgezonderd van de BMW C evolution waarbij een maximum van 50.000 kilometer geldt).
Bovendien worden ook BMW motorfietsen uit voorraad uitgerust met drie jaar fabrieksgarantie
indien die vanaf 1 augustus 2018 worden geregistreerd. Op tweedehands BMW Premium
Selection motorfietsen blijft twee jaar garantie van toepassing.
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Volg BMW Motorrad Nederland op Facebook, Twitter en YouTube.

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
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 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.
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