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Echt rijplezier
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e-CHALLENGE.
TOPTECHNOLOGIE
OP ALLE NIVEAUS.

#BMWeCHALLENGE

MENSANA ZKT. CORPORE SANO.
Na een preselectie uit 165 ijzersterke deelnemers
bleven er zes BMW e-Challenge finalisten over.
Tijdens de finaleproef nodigde Mensana hen
uit voor een beslissend sportmedisch
geschiktheidsonderzoek.

MET DE BMW CRUISE e-BIKE
IN HET WIEL VAN DE GROTEN.
Een kaal maanlandschap, 21 km loodzwaar
klimwerk en een gierende mistral:
de Mont Ventoux is het decor van vele
legendarische verhalen.

2 BMW e-TESTDRIVERS.

Dit voorjaar voegde BMW daar een eigen
daadkrachtig verhaal aan toe: 2 uitverkoren
BMW e-Testdrivers ondernamen een poging
om de Reus van de Provence met een
BMW Cruise e-Bike te beklimmen. Een
unieke BMW rit Brussel-Mont VentouxBrussel, met terugkomst binnen de 48 uur
na vertrek. Ofte: puur rijplezier op twee
en vier wielen.

Mélissa Benoumeur (33), ICT consultant
Hartslag in rust: 74 HF
Geschatte klimtijd Mont Ventoux: 2 u 58 min
Ervaring: Gedreven sporter met veel fietservaring
en de Mont Ventoux bovenaan het to-do lijstje.
Kijkt uit naar: Het uittesten van een innovatief
BMW voertuig in een prachtig
maanlandschap.

Bent u benieuwd of onze testpiloten in hun
missie slaagden? Duik mee achter de
schermen dankzij dit magazine, gemaakt voor
en door BMW rijders.

Michael Stassart (33), auditeur
Hartslag in rust: 113 HF
Geschatte klimtijd Mont Ventoux: 1 u 50 min
Ervaring: Veelzijdige sporter en recreatieve
fietser die, na de beklimming van de Col du
Galibier, ook droomt van de Mont Ventoux.
Benieuwd naar: De technische prestaties van de
BMW Cruise e-Bike.

“Op vakantie streven we naar
de perfecte mix van plezier,
technische innovatie en sportiviteit.
De BMW e-Challenge is ons
op het lijf geschreven!”

2 BMW CRUISE e-BIKES.
Urban, innovatief, sportief en stijlvol. Mikt u graag hoog – en liefst nog hoger? Op de BMW Cruise
e-Bike stijgt uw rijplezier met speels gemak tot ongekende hoogte. De innovatieve tweewieler koppelt
de snelheid van een gemotoriseerd voertuig aan de praktische voordelen van een fiets. Het resultaat:
een uniek en uitmuntend voertuig dat op elk ogenblik duurzaam en gebruiksvriendelijk is.
Toptechnologie, tot in de details. Dat de BMW Cruise e-Bike allesbehalve een saaie stadsfiets is,
bewijzen onze BMW e-Testdrivers u tijdens de ultieme testrit naar de top van de Mont Ventoux.
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Afstand: 1.050 km
Tussenstops: Dijon
Reistijd: 12 u

Rijdt ook u graag veilig en vlot naar uw
eindbestemming? Op blz. XX ontdekt u de
meest voordelige weg naar een
up-to-date BMW Navigatiesysteem.

BRUSSEL

De tank is volgegooid, de route ingesteld en de
bagage netjes ingeladen. Een topprestatie staat of
valt bij een goede voorbereiding. Het BMW
e-Challenge team laat dan ook niets aan het
toeval over: niet alleen de BMW e-Testdrivers zelf,
maar ook de 335d xDrive Berline verkeert in
technische topvorm.
LUXEMBURG

HEENRIT: BORNEM - MONT VENTOUX.

CHARMANT CRUISEN LANGS
DE ROUTE DU SOLEIL.

DIJON

Van de uitvoering van een grondige BMW
Vakantiecheck, Aircocheck en Navigatieupdate, tot de installatie van een uitgebreid
arsenaal aan BMW Transportsystemen en
Accessoires. Mélissa, Michael en het voltallige
BMW e-Challenge team rijden het
wielrennerswalhalla aan de voet van de Mont
Ventoux zonder zorgen en omwegen tegemoet.

RUWE MONTAGE!!!

Het BMW Navigatiesysteem begeleidt ons als
een betrouwbare bondgenoot dwars door
Frankrijk, inclusief de onvermijdelijke tolwegen en
tankstops. We doorkruisen het land van noord
naar zuid, een rit van een dikke twaalf uur. De
BMW 335d xDrive Berline flaneert urenlang aan
een sportief tempo doorheen het glooiende
landschap. Dankzij de BMW Snap-In Adapter
doen Mélissa en Michael dat op de zachte cadans
van de perfecte soundtrack, die ze vingervlug op
hun iPhone selecteren. Veelzijdigheid, elegantie,
dynamiek en een onvergelijkbare charme: dat is
Frankrijk. En dat is ook waar BMW voor staat.

VOLLE KRACHT VOORUIT.
Net voor Dijon stelt het navigatiesysteem een
alternatieve route voor. De wegsignalisatie maakt
ons met felverlichte blokletters duidelijk waarom:
“TRAVEAUX. BOUCHON. RALENTISSEZ!”.
Gelukkig verliezen wij geen kostbare tijd, dankzij
de Real Time Trafic Info. Het navigatiesysteem
loodst ons probleemloos om de werkzaamheden
en het drukke fileverkeer heen. Dankzij de update
van de digitale wegenkaart past het BMW
Navigatiesysteem zich automatisch aan
wegenwerken, nieuwe geografische gegevens en
Points-of-Interest aan.

POINTS OF INTEREST.

LYON

DIJON

Trekt u er deze zomer ook op uit?
Maak uw BMW 100% vertrekkensklaar.
Uw zorgeloze vakantie start op blz. XX.

BÉDOIN

Bakermat van de cassis
zwartebessenlikeur,
pain d’ épice en
heerlijke mosterd. In
deze historische
hoofdstad is het
heerlijk verdwalen
langs de oude
patriciërshuizen,
musea, winkeltjes en
pleintjes.

LYON

Veelbelovende
industriestad en
bruisende metropool.
De prachtige
rivierkades en bruggen
spreken
vakantiegangers al tot
de verbeelding vanaf
de Route du Soleil.

BÉDOIN

Legendarisch en
charmant walhalla voor
fanatieke fietsers, aan
de voet van de Mont
Ventoux. De drukke
Provençaalse marktjes,
gezellige restaurantjes
en prachtige omgeving
maken het ook voor
niet-fietsers de moeite
waard.
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Tijd voor een tussenstop. De afslag na Dijon is de
poort tot een oase van rust, bestaande uit een
wirwar van stoffige wegen. Een paar kilometer
buiten de stad wordt het landschap al snel
heuvelachtig, de uitlopers van de Côte d’Or reiken
in het westen tot aan de stadsrand. We lunchen
op een heuveltop en genieten van de wijdheid en
stilte.
Uiteindelijk rijden we Bédoin twaalf uur na vertrek
binnen. De laatste geasfalteerde en onverharde
wegen belonen ons met een spectaculair uitzicht.
Met zicht op de Reus dringt het opnieuw tot ons
door: we staan aan de vooravond van een ware
beproeving. Het dorp zelf is een zakdoek groot,
maar toch vinden we er nu al rust tussen de
toeristen, rotsen en boompjes. “Het rijplezier en
de beloftevolle aanblik van de Mont Ventoux
alleen al maakt deze rit dubbel en dik waard,” zegt
Michael terwijl hij naar de legendarische top van
de Kale Reus staart.
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DE MONT VENTOUX.
Naam: ‘Berg van de wind’
Bijnaam: Reus van de Provence, de Kale Berg.
Hoogte: 1.912 m
Hoogteverschil: 1.610 m
Klim: 21,5 km
Vertrekpunt: Bédoin
Gemiddeld stijgingspercentage: 9,5%
Steilste stijgingspercentage: 11 %
Toptijd: 55 min en 51 sec – Iban Mayo,
Dophiné Libéré 2004.
Gemiddelde klimtijd: 2 u 25 min.
Recordhouder: Stephane Rubio met 11
beklimmingen in 24 uur.

MONT
VENTOUX

LE CHALET
REYNARD

BÉDOIN

DE CONFRONTATIE
MET DE KALE REUS.

RIJPLEZIER BOVEN.
BÉDOIN – SAINT-ESTÈVE:
5,5 KM – 5,5 %.

wielertoeristen dat fel zwetend tegen de helling in
beukt. De weg behoort toe aan de fietsers en
onze volgwagen.

Om 10 uur stappen Michael en Mélissa vol goede
moed op hun BMW Cruise e-Bikes, aan de rand
van het pittoreske dorpje Bédoin. De
weersomstandigheden zijn goed en de volgwagen
houdt hen nauwlettend in het vizier.

Pakweg drie kilometer voorbij Saint-Estève rijden
we voorbij Pavillon de Roland. Het voormalige
kantonniershuis doet nu dienst als
schuilgelegenheid, maar onze BMW e-Testdrivers
rijden zonder omkijken door naar de top. Wanneer
de 14e kilometer op het stuurdisplay springt wordt
het bos wat dunner en de klim lichter. Ook de
mederenners zijn hier dunner gezaaid. Een vlotte
kilometer later verschijnen Chalet Reynard en de
kale top in zicht. Michael en Mélissa rijden het
maanlandschap aan een strak tempo in.

Dé beklimming van de Mont Ventoux is die vanuit
Bédoin, via de D974, die in 1882 werd aangelegd
naar aanleiding van de bouw van het
meteorologisch weerstation op de top. Na enkele
kilometers tussen de wijngaarden, overschrijden
beide BMW e-Testdrivers de officiële startlijn: een
marmeren streep over de weg, vanaf waar jaarlijks
duizenden wielrenners de confrontatie met de
Kale Reus aangaan. 70% van hen doet dat via
Bedoin, 20% via Malaucène en de resterende
10% via Sault.
De eerste vijf kilometer door het Plateau de
Vaucluse zijn vals plat. Meteen de ideale
gelegenheid voor Michael en Mélissa om de
benen warm te draaien en de verschillende rijmodi
van de BMW Cruise e-Bike uit te testen vooraleer
het echte werk begint. Level 0 biedt geen
ondersteuning, terwijl niveau 1 de trapkracht al
met 30 % ondersteunt. Niveau 2 biedt tussen de
60 en 160 % extra vermogen en het neusje van
de zalm zit op niveau 3, dat maar liefst 225 %
vermogen boven op de natuurlijke trapkracht
aflevert, afhankelijk van de persoonlijke
voorkeuren en het soort traject. En maar goed
ook, want eenmaal ze de beroemde
haarspeldbocht bij Saint-Estève indraaien wacht
er hen nog meer dan 16 klimkilometers en een
honderdtal bochten.

BOSRIJKE BEPROEVING.
SAINT-ESTÈVE - CHALET REYNARD:
8 KM – 9,75 %.
Meteen buiten het dorp verdwijnt de weg in het
bos. Door de scherpe bochten is het zicht beperkt
tot 200 m. Kenners noemen dit stuk ‘de kleine
groene hel met de eindeloze zwarte streep asfalt’.
Toch geven onze e-Testdrivers de bergduivel ook
hier gezwind het nakijken. De bochten worden
smaller en het asfalt ruwer, maar op hun BMW
Cruise e-bike nemen Michael en Mélissa de
beruchte Zeven Bochten met speels gemak. Ze
zijn de enigen, samen met een moedig groepje
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BERGEN VERZETTEN.
CHALET REYNARD – MONT
VENTOUX: 6 KM, 11%.
De wolken komen intussen dreigend laag
opzetten, maar de indrukken van de lange klim
blijven uniek. Vanaf 1.600 m klampen kleine taaie
bloemen zich in felle kleuren aanmoedigend vast
aan de keien. Toch lijken landschapsdetails als
deze alleen voor onze testpiloten weggelegd. Voor
vele wielrenners is de weg intussen een doel op
zich geworden. Terwijl Michael en Mélissa met
fiere gestrekte rug op hun e-bike zitten, hangen
de meeste wielrenners nijdig over het stuur van
de fietsen gebogen. De sneeuw schittert
metershoog en in de verte bengelen de skipistes
er verlaten bij. Net hier klapte Tom Simpson in
elkaar, op anderhalve kilometer van de top. Het
monument lijkt intussen een bedevaartsoord voor
wielrenners.
Met de laatste S-bochten in het vizier gaan ze
recht op de trappers staan. Het strakke design
van de BMW Cruise e-Bikes gaat perfect op in het
desolate maanlandschap. Michael kijkt
geconcentreerd naar de eindmeet. Het
relaisstation op de top lonkt als een blozende kers
op een glazuurwitte taart. De laatste loodjes bijten
ook onze e-Testdrivers zwaar in de kuiten. Bij het
indraaien van de finale steile S-bocht gooien ze
elkaar nog een speelse stevige high-five toe: een
overtuigende aankomst die niet onopgemerkt
voorbijgaat. Terwijl ze het officiële BMW
e-Testdrivercertificaat opmerkelijk fris in
ontvangst nemen, verzamelen zich al heel wat
nieuwsgieringen rond onze volgwagen. Tijd voor
een nieuwe trend!

1 Het startschot. Na een laatste check-up maakt Mélissa zich op voor de ultieme testrit. 2 Geolied teamwerk. Tijdens de
beklimming worden de prestaties van Michael en Mélissa op de voet gevolgd vanuit de volgwagen. 3 Bochtige binnenwegen.
De weg slingert doorheen de gehuchten Sainte-Colombe en Les Bruns, met zijn iconische blauw geverfde boomstam.
4 Kunst- en vliegwerk. Onze testpiloten temmen de Kale Reus met speels gemak. 5 Laatste loodjes. Na Chalet Reynard luidt
het maanlandschap de loodzware strook in: 6 km met een stijgingsgraad van 11%, waarop jaarlijks duizenden wielrenners zwarte
sneeuw zien. 6 Blik op oneindig. Met de laatste S-bochten in het vizier gaat Michael recht op de trappers staan.
7 Voorbij de sneeuwgrens. Op de top accentueert de metershoge sneeuw de extremen van de Kale Berg. 8 Hoger mikken.
“100 % BMW: dynamiek, volmaakte elegantie, sportiviteit en compactheid met strakke designlijnen.” Andreas Meyer,
BMW Cruise e-Bike specialist. 9 Mission accomplished. Mélissa en Michael brachten de BMW e-Challenge tot een goed
einde en maken zich klaar voor een adrenalinevolle afdaling met snelheden tot 75 km per uur.
Neem een kijkje achter de schermen via Instagram #BMWeCHALLENGE.
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1 U 16 MINUTEN:
ALS KLIMMEN CRUISEN WORDT.
BMW e-TESTDRIVER MICHAEL:

BMW e-TESTDRIVER MÉLISSA:

“Tot nu toe stond klimmen voor mij synoniem voor
tandenbijten, binnensmonds vloeken en zwarte
sneeuw zien. Met een gewone koersfiets begin je
aan een urenlange krachtmeting, op deze innovatieve
elektrische fiets heb je de wind altijd in de rug. Op
die manier kan je zelfs tijdens de klim geruisloos van
het landschap genieten.”

“Wie de Mont Ventoux op wil, moet de kuiten nog
steeds goed smeren, maar de elektrische
ondersteuning is ronduit spectaculair. De e-bike is
duidelijk veel meer dan een standaard stadsfiets.
Het is de ideale bondgenoot voor wie een
sportieve uitdaging wil aangaan, zonder zich
maandenlang intensief te moeten voorbereiden.”

DE MAGIE VAN DE
MONT VENTOUX.
”Waarom we dwars door
Frankrijk reden om er met
de BMW Cruise e-Bike
naar de top van de Mont
Ventoux te klimmen?
Omdat we zijn stuwkracht
en unieke ondersteuning
hier, tussen de cipressen
en de wildwaaiende
Mistral, maximaal kunnen
uittesten.
Bij helder weer spreekt de
top vanop grote afstand
tot de verbeelding. Het
ideale decor om het
rijgevoel van de BMW
Cruise e-Bike in al zijn
nuances te ervaren.
De Mont Ventoux is niet
voor niets de berg van
grensverleggende dromen
en mythische verhalen.
Een uitzonderlijk voertuig
vraagt om een
uitzonderlijke beproeving.”

“De mooiste revoluties
verlopen geruisloos!”

Andreas Meyer,
BMW Cruise e-Bike
specialist BMW Duitsland.

TOPTECHNOLOGIE,
OP ALLE NIVEAUS.
Wanneer de ondergaande
zon de top van de Mont
Ventoux in de typische
sluier hult, blikken Mélissa
en Michael terug op een
geslaagde missie. Stad,
land, berg, rivier, wagen,
fiets. De Kale Reus waakt
over het adembenemende
landschap. Pure
natuurkracht, puur
rijplezier. Zo mooi kunnen
clichés zijn.
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TOPTIJD: 1 U 16 MIN
Tussenstops: 0
Gemiddelde klimsnelheid: 14 km/u
Topsnelheid klim: 17 km/u
Topsnelheid afdaling: 75 km/u
Batterijgebruik: 1 batterij, 100%

KLAAR VOOR VERTREK?

MAAK U EN UW BMW
100% VAKANTIEKLAAR!
BMW VAKANTIECHECK .

Voor de all-in prijs van slechts € 49 maakt uw BMW Partner uw wagen
helemaal vertrekkensklaar. Hij controleert: bandenspanning en profieldiepte
ruitenwisserbladen, niveau van motorolie, ruitensproeiervloeistof,
koelvloeistof, visuele check van de airco, verlichting, safety kit (brandblusser,
verbanddoos, veiligheidsvestje, bandenherstelsysteem) en
onderhoudsinterval. Bijvullen van koelvloeistof,
All-in
ruitensproeiervloeistof en olie is inbegrepen.

BMW AIRCOCHECK

Last van allergieën of een vreemde geur in uw
wagen? Laat naast de BMW Vakantiecheck ook
een intensieve reiniging van uw airco uitvoeren.
Uw garantie op gezond en fris rijplezier!

BMW BASISDRAGER.

∎ solide basis voor alle BMW Transportsystemen
∎ beantwoordt aan de strengste veiligheidseisen
∎ eenvoudige bediening en montage

PRIJS: € 199 voor de BMW 1 Reeks, BMW 2
reeks, BMW 3 Reeks, BMW 4 reeks, BMW X1
PRIJS: € 239 voor de BMW 5 Reeks,
BMW 7 Reeks, BMW X3, BMW X5, BMW X6

MAAK EEN AFSPRAAK
BIJ UW BMW PARTNER.

BMW DAKBOX 320.

DUBBELSPAAK 361 FERRICGREY BICOLOR MET RDC.

PRIJS: € 399 zilver, zwart en titaanzilver

De zomer is het ideale seizoen om uzelf en uw BMW een gloednieuwe look
aan te meten. De BMW 335d xDrive Berline zag er stralend uit met deze
BMW Accessoirevelgen. BMW heeft ook voor uw model een aantal
aantrekkelijke, nieuwe stylings geselecteerd.
Ontdek alle BMW Wielensets op www.bmw.be/seizoensklaar!

∎ past op de BMW Basisdragers en opent aan
beide zijden
∎ grote opbergruimte van 320 liter
∎ afmetingen (l x b x h): ca. 191 x 63 x 39 cm

PRIJS: € 449 wit
BMW DAKBOX 460.

BMW e-BIKEDRAGER VOOR TREKHAAK.

Deze handige BMW Transportsystemen brengen u en uw BMW Cruise
e-Bikes waar u nog nooit eerder bent geweest. En dat niet alleen
comfortabel, maar ook veiliger, mooier en zuiniger
∎
∎
∎
∎

voor 2 BMW Cruise e-Bikes, 3e fietsuitbreiding mogelijk
nieuw, modern BMW design & geoptimaliseerd gewicht
eenvoudig in montage en gebruik: opvouwbaar tot zeer kleine afmetingen
neerklapfunctie voor een betere toegang tot de auto-achterkant

PRIJS: € 559 + GRATIS: BMW OPBERGTAS FIETSDRAGER
		
EN BMW BIKE RUGZAK.

∎ past op de BMW Basisdragers en opent
aan beide zijden
∎ 460 l ruimte om onbekommerd te reizen
∎ afmetingen (l x b x h): ca. 230 x 82 x 40 cm

PRIJS: € 699 zilver, zwart en titaanzilver
PRIJS: € 749 wit
Wilt u meer info over de
BMW Transportsystemen?
Vraag advies aan uw BMW Partner.
Samen met hem vindt u de perfecte
oplossing voor uw BMW.

∎ Bandenmaat: 225/35R20 90Y voor
∎ Bandenmaat: 225/30R20 92Y achter
∎ Pirelli P Zero
∎ Runflat
∎E

B

72 voor

∎E

B

73 achter

Prijs:

NO RECUP € 4.380
RECUP 17” € 3.412
RECUP 18” € 3.170
RECUP 19” € 3.049
Bij inlevering van uw Originele BMW Wielen krijgt u extra recupkorting op
de aankoop van de nieuwe BMW Accessoire Zomerwielen.
Deze Originele BMW Wielen zijn de authentieke wielen waarmee uw
BMW de fabriek verliet. De uiteindelijke actieprijs is afhankelijk van de
grootte van de ingeleverde wielen (17”- 18” - 19”).

ER BEWEEGT NOG VEEL MEER OP WWW.BMW.BE/SEIZOENSKLAAR
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NIEUW!

BMW FIETSHELM.

Optimaal beschermd, in stijl. Deze BMW
Fietshelm is zeer breukbestendig en veilig bij
een gering gewicht.

PRIJS: € 90

BMW CRUISE e-BIKE.

Met de gloednieuwe elektrische designfiets ervaart u elke rit een uniek,
nieuw rijgevoel. Waarheen uw inspiratie u ook leidt. Terwijl anderen met de
wagen stilstaan in het stadsverkeer, zoeft u ze met de e-Bike voorbij.
∎ elektrische ondersteuning tot 25 km/u, stuwing tot 6 km/u op hellingen
∎ bereik van > 100 km
∎ Shimano Deore 10-speedversnelling
∎ krachtige BOSCH-batterij: volledig opgeladen binnen de 3,5 uur
∎ innovatieve BOSCH Intuvia-bedieningssysteem met trapondersteuning
en vier verschillende rijvoorkeuren, van ECO tot TURBO
∎ geen verzekering, nummerplaat of helm vereist
∎ inclusief spatborden
∎ twee maten: M (46 cm, lichaamslengte 165-178 cm) en L
(51,5 cm, lichaamslengte 174-190 cm)

PRIJS: € 2.850 + GRATIS BMW Bike rugzak

BOEK UW TESTRIT
BIJ UW BMW PARTNER

BMW SPORT T-SHIRTS.
Van top tot teen perfect
uitgedost. Deze BMW T-shirts
zijn voorzien van een sportieve
snit en goede luchtcirculatie.

PRIJS: € 40

BMW SNAP-IN ADAPTER
CONNECT UNIVERSAL.
BMW INSECTENVERWIJDERAAR

BMW NAVIGATIE-UPDATE.

Zonder omwegen en zo zuinig mogelijk naar
uw eindbestemming? Dankzij deze eenvoudige
vernieuwing van uw digitale wegenkaart loodst
uw BMW u ook de komende jaren
probleemloos door het drukke verkeer.

ACTIEPRIJS: € 139
Bestel uw navigatie-update bij
uw BMW Partner of via
www.bmw.be/seizoensklaar.
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Ervaar het multifunctionele communicatie- en
entertainmentprogramma met de BMW snap-in
adapter. Veilig, stabiel en uiterst comfortabel.
Zo kunt u zich helemaal focussen op de weg ...
én uw rijplezier!

BMW BIKE RUGZAK.

Neem tot 12 kg extra mee, netjes
opgeborgen en zonder uw rug te
belasten.

PRIJS: € 80

BMW e-CHALLENGE

Geniet u onderweg graag van
heldere voorruitzichten?
Verwijder insectenresten op
glas-, lak, chroom- en
kunststofoppervlakken snel en
zonder schade met dit handige
BMW Care product.

PRIJS: € 12 (500 ML)

PRIJS: € 151
NOG MEER HANDIGE BMW ACCESSOIRES VOOR UZELF OF
OM CADEAU TE DOEN? VRAAG ERNAAR BIJ UW BMW PARTNER
Veilig onderweg, ook als u even
niet op uw BMW Cruise e-Bike zit. OF SURF NAAR WWW.BMW.BE/SEIZOENSKLAAR
BMW KABELSLOT.
Instelbaar cijferslot.

PRIJS: € 25
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Zomer 2014

Echt rijplezier

HET BMW e-CHALLENGE TEAM.
Achter elke succesvolle testrijder staat een
toegewijd team. Ook de BMW e-Testdrivers
werden professioneel omringd tijdens deze
ultieme testrit. Het BMW e-Challenge team een BMW Cruise e-Bike specialist, BMW Belux
verantwoordelijke, reporter en fotografe –
stonden hen gedurende de hele trip bij vanuit de
volgwagen.

Een BMW Navigatie-update downloaden aan een
actieprijsje?
Alles over de BMW Cruise e-Bike te weten komen?

HET KAN ALLEMAAL SNEL EN MAKKELIJK ONLINE.
WAAR WACHT U NOG OP? RECHT OP DE TRAPPERS
NAAR WWW.BMW.BE/SEIZOENSKLAAR!

§06980214

Even grasduinen doorheen het grote aanbod
BMW Accessoires en onze voordelige zomeracties?

V.U.: BMW Belux, Joris Biesemans, Industriepark “De Vliet”, Lodderstraat 16, 2880 Bornem, België.

Het meest geschikte BMW Transportsysteem vinden
voor al uw grote en kleine uitdagingen?

BN

CHECK, DUBBELCHECK.
IS UW BMW KLAAR VOOR VERTREK?
UW ZORGELOZE VAKANTIESTART WACHT
OP WWW.BMW.BE/SEIZOENSKLAAR!

