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 *  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. 

K 1300 S ‘30 JAAR K SERIE’

Dit model is als volgt uitgerust
• K 1300 S ‘30 jaar K Serie’ SA-Nr. 424 *1
 –  Speciale kleurstelling in Racing red uni/Saphirschwarz metallic/

Alpinweiss uni NC4 / buddyseat zwart
 – ASC (Automatic Stability Control)
 – Electronic Suspension Adjustment (ESA II)
 – Bandenspanningcontrole (RDC)
 – Windscherm getint
 – Verwarmbare handvatten
 – Boordcomputer
 – HP voetsteunen voor rijder en passagier
 – HP Schakelassistent (quickshifter)
 – Akrapovič sportuitlaat

       21.670,00 €*

KLEUREN

Lakkleur / buddyseatkleur / velgen 
•  Lakkleur Saphirschwarz metallic/Darkgraphit metallic NB3 / buddyseat zwart / 

velgen asphaltgrau-metallic
•  Lakkleur Titansilber metallic/Saphirschwarz metallic N81 / buddyseat zwart / 

velgen asphaltgrau-metallic
•  Lakkleur Racing red uni/Saphirschwarz metallic/Alpinweiss uni NC4 / 

buddyseat zwart *2

STANDAARDUITRUSTING

K 1300 S 
Bestelnummer  0508

Motor/aandrijving
•  4-cilinder lijnmotor, dwarsgeplaatst, 55° naar voren gekanteld
•  4-kleppentechniek
•  Digitaal motormanagement
•  Klopregeling (95 – 98 RON)
•  Geregelde 3-wegkatalysator met lambdasonde
•  Compleet uitlaatsysteem uit edelstaal met uitlaatgasklep
•  6-versnellingsbak
•  Cardan-aandrijving
•  Voldoet aan de EU3 emissienorm
Frame 
•  BMW Motorrad Integral ABS (deel-integraal, uitschakelbaar)
•  BMW Motorrad Duolever, voor
•  BMW Motorrad Paralever, achter
 – Uitgaande demping achter traploos instelbaar
 – Veervoorspanning achter hydraulisch instelbaar
•  Dubbele remschijf voor (ø 320 mm)
•  Enkele remschijf achter (ø 265 mm)
•  Gegoten aluminium sportvelgen, achter 190/55 ZR 17
•  Staalfl ex rem- en koppelingsleiding
•  Zijstandaard met startonderbreking
Elektrische installatie 
•  Verlichting brandt bij contact aan
•  Koplampverlichting achter helder glas (1 x dim-, 2 x grootlicht)
•  Multifunctioneel display: digitale klok, weergave van de versnelling, 

benzinevoorraad, koelvloeistoftemperatuur, actieradius, kilometer- 
en twee dagtellers, service intervalindicatie

•  Instrumentenpaneel met snelheidsmeter en toerenteller
•  12 Volt-aansluiting
•  CAN-bus met Single-Wire-System (SWS)
•  Elektronische wegrijblokkering (EWS)
•  Diagnose-aansluiting
•  Alarmlichten
•  LED-achterlicht
Uitrusting 
•  Buddyseat, ééndelig (zithoogte: 820 mm)
•  Eén-sleutelsysteem voor contact-, stuur-, tankdop- en buddyseatslot
•  Geïntegreerd contact- en stuurslot
•  Rem- en koppelingshendel instelbaar
•  Instructieboekje en boordgereedschap      

      19.050,00 €*Inschrijving in kentekenregister & tenaamstelling, maximaal 48,70 €
Kosten rijklaar maken 395,00 € incl. 21 % BTW

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

*1 Een combinatie van SA-Nr. 424, SA-Nr. 206 en SA-Nr. 430 is niet mogelijk.
*2 Alleen in combinatie met SA-Nr. 424



FABRIEKSOPTIES

Fabrieksopties zonder meerprijs 
• Lage buddyseat, zwart (zithoogte: 790 mm) SA-Nr. 774 

Fabrieksopties tegen meerprijs**   Euro
• HP Schakelassistent (quickshifter) SA-Nr. 177  436,00
• Electronic Suspension Adjustment (ESA II) SA-Nr. 416  897,00
• Verwarmbare handvatten SA-Nr. 519  236,00
• Bandenspanningcontrole (RDC) SA-Nr. 530  247,00
• Boordcomputer SA-Nr. 539  176,00
• Diefstalalarmsysteem met afstandsbediening  SA-Nr. 603  247,00
• Automatic Stability Control (ASC) SA-Nr. 650  367,00
• Bagagerek SA-Nr. 665  136,00 

 • Uitrustingspakket: veiligheid SA-Nr. 430 *1  495,00 
 – Bandenspanningcontrole (RDC) SA-Nr. 530  
 – Automatic Stability Control (ASC) SA-Nr. 650  

• Uitrustingspakket: dynamic  SA-Nr. 206 *1  1.220,00 
 – Schakelassistent (quickshifter) SA-Nr. 177  
 – Electronic Suspension Adjustment (ESA II) SA-Nr. 416  
 – Verwarmbare handvatten SA-Nr. 519  
 – Bandenspanningcontrole (RDC) SA-Nr. 530  
 – Boordcomputer SA-Nr. 539  
 – Automatic Stability Control (ASC) SA-Nr. 650  

Lage buddyseat, schakelassistent, verwarmbare handvatten, diefstalalarm-
systeem, Automatic Stability Control (ASC) en bagagerek 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  Een combinatie van SA-Nr. 430 en SA-Nr. 206 is niet mogelijk. 
Niet mogelijk bij speciale uitvoering K 1300 S ‘30 jaar K Serie’ (SA-Nr. 424)



ORIGINELE BMW ACCESSOIRES

High Performance Parts    Euro** 
•  HP voetsteunen – rijder 71 60 7 714 385 *1 503,00
 HP voetsteunen – duopassagier 71 60 7 720 570 *1 155,00
•  HP Schakelassistent 71 60 8 528 775  367,00
•  HP gesmede velg voor (3,50 x 17") 71 60 7 710 904 *2 954,00
 HP gesmede velg achter (6,00 x 17") 71 60 7 709 398 *2 994,00
•  HP Carbon voorspatbord 71 60 7 708 487  340,00
•  HP Carbon afdekking tank 71 60 7 715 140  309,00
•  HP Carbon hitteschild voor standaard uitlaat 71 60 7 721 668  154,00
•  HP Carbon afdekking koppeling 71 60 7 698 748  98,00
•  HP Carbon afdekking airbox 71 60 7 708 497  201,00
•  HP Carbon afdekking buddyseat 71 60 7 708 483  463,00
•  HP Instrumentarium 62 11 7 719 732  1.627,00
 (+) Kabelboom en CD 71 60 7 723 833  70,20
 (+) Extra schakelaar Set/Menu 71 60 7 721 855  83,40
 (+) Montageset voor HP instrumentarium  71 60 7 715 840  60,00
 (+) Infraroodzender voor laptimer 71 60 7 715 836  163,00
 (+) Infraroodontvanger voor laptimer 71 60 7 715 830  196,00

Bagageprogramma
•  Sportkoffer, links 71 60 7 723 511  245,00
 Sportkoffer, rechts 71 60 7 723 512  245,00
 (+) Montageset voor één koffer 71 60 7 680 840  10,70
 (+) Cilinderslotenset compleet voor 2 koffers 51 25 7 688 841  26,70
 (o)  Cilinderslot voor één-sleutelsysteem 

met code (2 x bestellen) 51 25 7 681 200  37,20
•  Kofferdrager 71 60 7 684 618  113,00
 (+) Montageset voor kofferdrager 71 60 7 680 841  10,00
•  Bagagerek 71 60 7 715 137  147,00
•  Tanktas groot, waterdicht 71 60 7 712 395 *3 209,00
•  Vario-inzet voor tanktas 72 60 8 546 687  43,00
•  Tanktas klein, waterdicht 71 60 7 691 391 *4 133,00
 (+) Montageset voor tanktas 71 60 7 690 753  21,40
•  Tankrugzak klein 77 49 7 726 994  121,00
 (+) Aansluiting tankrugzak klein achter 71 60 7 712 397  8,70
 (+) Aansluiting tankrugzak klein voor 71 60 7 712 398  12,80
•  Softbag klein, 31 l – 36 l  77 49 7 708 880  135,00
•  Softbag groot, 55 l 77 49 7 708 879 *5 175,00
•  Bagagerol, waterdicht, 50 l 72 60 7 718 511 *6 120,00
•  Spanband 72 60 2 304 808  8,90
•  Bagagespin 72 60 9 057 579  5,60

 **  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

High Performance Parts

Bagageprogramma

HP voetsteunen   
De doordacht geconstrueer-
de HP voetsteunen bieden 
zes verstelmogelijkheden en 
dus optimale afstelling op 
de bestuurder. Voetsteunen 
duopassagier in gelijke ‘look’ 
leverbaar.

Sportkoffer 
Benadrukt de ranke bouw 
van de K 1300 S en versterkt 
de sportieve uitstraling; inhoud 
traploos instelbaar (17 – 25 l). 
Afnemen en plaatsen in 
enkele seconden. 

HP Schakelassistent   
Wegracegevoel pur sang: 
opschakelen zonder gas 
loslaten of bediening van 
de koppeling. Tevens als 
fabrieksoptie verkrijgbaar.

Bagagerek
Meer plek voor sportieve 
reizen. Het bagagerek biedt 
ook plaats aan omvangrijke 
bagage en de softbag, voor 
extra toercomfort. Tevens als 
fabrieksoptie verkrijgbaar.

HP Carbon voorspatbord
Het HP Carbon voorspatbord 
vervangt het zwarte standaard 
voorspatbord. Net als de 
andere Carbon-onderdelen 
onderstreept het de chique 
sportieve uitstraling van de 
K 1300 S.

Tanktas
Zowel het van gelaste binnen-
naden voorziene hoofdvak, 
dat van 13 naar 20 liter te 
vergroten is, als ook het grote 
kaartenvak zijn waterdicht.

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.

Bagagerol     
Stevige, waterdichte bagage-
rol met stabiele, uitneembare 
bodem en een volume van 50 l. 
Diagonale ritssluiting voor 
eenvoudige toegang en een 
omkeerbare buitentas met 
enkelzijdig refl ectiemateriaal. 

Bagagespin
Elastisch rubber, met nylon 
bekleed. Voor stevige be -
vestiging van losse bagage.  



ORIGINELE BMW ACCESSOIRES

Design   Euro**
•  Achterspatbord 46 62 7 675 424  18,90
 (+) Schroef 5x12 (3 x bestellen) 07 12 9 904 988  1,10

Soundcomponenten
•  Akrapovič sportuitlaat 71 60 7 718 438 *1 1.455,00

Ergonomie en comfort
•  Windscherm, getint 71 60 7 698 097 *1 212,00
•  Middenbok 46 52 7 704 612  139,00
 (+) Montageset voor middenbok  *5 
•  Lage buddyseat, zwart (zithoogte: 790 mm) 52 53 8 528 326  264,00
•  Buddyseat, zwart (zithoogte: 820 mm) 52 53 8 522 289  264,00
•  Verwarmbare handvatten met schakelaar  *1/*5/*7

Navigatie- en communicatiecomponenten
•  BMW Motorrad Navigator V 77 52 8 536 089 *5 770,00
 (o)  BMW Motorrad Navigator V 

(zonder kaartgegevens) 77 52 8 536 779 *5 554,00
 (+) Houder voor BMW Motorrad Navigator 71 60 7 676 948  68,20
 (+)  Voertuigspecifi eke montageplaat 

voor BMW Motorrad Navigator 71 60 7 687 769  15,80
•  Carkit voor BMW Motorrad Navigator V 77 52 8 544 460  95,00

Bescherming en veiligheidprogramma
•  Automatic Stability Control (ASC)  *1/*5 
•  Diefstalalarmsysteem 

met afstandsbediening 77 53 8 545 003 *7/*8 231,00
•  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 
•  Boordgereedschapset 71 60 7 702 754  145,00
•  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  *5 
•  Motorfi etshoes 71 60 7 689 674  75,30
•  Motorfi etsreiniger, 500 ml 83 19 2 338 508  8,80

*1 Standaarduitrusting bij K 1300 S ‘30 jaar K Serie’
*2 Montage en vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer
*3 Niet mogelijk in combinatie met BMW Motorrad Navigator
*4 Ook mogelijk in combinatie met BMW Motorrad Navigator
*5 Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer

*6 Niet mogelijk in combinatie met bagagerek
*7 Vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer
*8 Montage- en gebruikershandleiding verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer

Soundcomponenten

Ergonomie en comfort

Navigatie- en communicatiecomponenten

Akrapović sportuitlaat
Deze hoogwaardige, met de hand uit edelstaal gefabriceerde slip-on sportuitlaat 
valt op door een krachtig geluid en een laag gewicht (gewichtsreductie 1,5 kg).

Windscherm, getint
Onderstreept de sportieve 
belijning van de K 1300 S en 
beschermt het bovenlichaam 
merkbaar tegen rijwind. 

Buddyseat zwart / 
lage buddyseat, zwart
Voor de K 1300 S zijn twee 
buddyseatvarianten verkrijg-
baar. De standaard buddyseat 
(zithoogte: 820 mm) optimali-
seert de kniehoek voor grotere 
berijders, waar de lage buddy-
 seat (zithoogte: 790 mm, 
tevens als fabrieksoptie 
verkrijgbaar) het opstappen 
en de handling voor kleinere 
berijders vergemakkelijkt.

Verwarmbare handvatten
Warme handen geven een 
goed gevoel, daarvoor zorgt 
de handvatverwarming die 
in twee standen regelbaar 
is. Tevens als fabrieksoptie 
verkrijgbaar.

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.
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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.    311 204 965

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.


