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MAAK HET PERSOONLIJK. Met veel plezier zult u uw BMW gaan rijden. Over alles is nagedacht, alles klopt. 
Maar als liefhebber wilt u meer. U wilt iets bijzonders, iets wat anderen niet 
hebben. Daarom zijn er de originele BMW zomerwielsets. Daarmee voegt u 
een unieke look toe aan uw BMW. En ze zijn tailor made voor elk type BMW. 

Originele BMW zomerwielsets zijn de finishing touch voor uw BMW. Zie het als 
een sieraad, een accessoire voor uw auto, waarmee u uw persoonlijke stijl kunt 
laten zien. Krachtig, verfijnd, elegant of juist prominent - u kunt alle kanten op. 
Geniet van ongelimiteerd rijplezier, in een nieuwe stijl.

UW BMW. EEN BETROUWBARE BASIS.

BMW zomerwielen zorgen er niet alleen voor dat uw BMW er uniek en geweldig 
uitziet, maar bieden u ook veiligheid en betrouwbaarheid op het hete asfalt. 



U rijdt niet in de eerste de beste auto, dus waarom zou u zomaar een band 
kopen? Stem uw rijervaring, veiligheidseisen en persoonlijke voorkeur voor 
esthetiek af op banden die net zo superieur zijn als uw BMW. Ontwikkeld in 
nauwe samenwerking met selecte fabrikanten van kwaliteitsbanden  
(zoals Bridgestone, Michelin en Pirelli). Banden met een stermarkering  
onderscheiden zich door:

 Maatwerk:  Alle originele banden en wielen van BMW zijn individueel 
ontwikkeld voor de constructie en eigenschappen van een 
specifiek BMW model.

 Getest:  Elke band is grondig getoetst op niet minder dan  
50 kwaliteitscriteria (het EU-bandenlabel eist naleving  
van slechts drie tot vijf criteria).

 Sportief:  Originele BMW banden zijn perfect afgestemd op de  
ophanging en adaptieve systemen voor maximale grip  
en prestaties.

 Veilig:  Banden met een stermarkering overtuigen door een  
ongekend lange levensduur, topscores voor veiligheid  
en geavanceerde runflat-technologie.

 Economisch:  Systematisch gebruik van speciale materialen verlaagt 
brandstofverbruik én geluidsniveau.

U herkent deze banden aan de ster op de zijkant van de band.

BMW BANDEN MET STERMARKERING.
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Getest

Maatwerk

Economisch Sportief

Veilig



DE PERFECTE MATCH. 
BMW wielsets worden gemaakt in samenwerking met vooraanstaande banden-
fabrikanten, zoals Bridgestone, Michelin en Pirelli. Ze verbinden uw BMW met de 
weg en u met uw bestemming. Om ervoor te zorgen dat u altijd kunt genieten van 
een optimale rijervaring, zijn alle BMW zomerwielsets geoptimaliseerd voor uw model 
BMW. Alle banden zijn getest en precies gekalibreerd op het model BMW dat u rijdt 
en sluiten daar dus naadloos op aan. Zo heeft u optimale grip bij elke snelheid en 
bent u gegarandeerd van onbeperkt rijplezier.
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TIJD VOOR VERANDERING? 
Bij temperaturen boven de 7°C presteren zomerbanden aanzienlijk 
beter dan winterbanden qua handling en snelheid. De samenstelling 
van zomerbanden bestaat uit hardere rubberverbindingen, waardoor 
de banden hogere temperaturen aankunnen. Dit resulteert in kortere 
remafstanden, lagere rolweerstand en een lager brandstofverbruik. 
BMW adviseert daarom om, zodra de omstandigheden dit toelaten, 
uw zomerbanden te laten monteren.
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PURE SENSATIE. 
 

Voor wie zoekt naar maximale individualiteit en een echt autosport karakter, zijn er de 
M Performance Parts. Maak van uw BMW een echte eyecatcher met BMW M Performance 
wielen. Gesmeed voor maximale sportiviteit en een sensationele rijervaring. 
Kiest u voor de 19” Frozen Gold Y-spaak of de 22” Jet Black Sterspaak? Wat uw stijl ook is, 
een M Performance wielset geeft u elke roadtrip die geweldige circuitervaring.



De runflat-technologie laat u nooit in de steek. Niet alleen omdat u na een lek in een band nog zo’n 80 km 
kunt rijden met maximaal 80 km/h, maar ook omdat u gewoon verder kunt rijden. Doorrijden staat immers 
voor veiligheid en comfort. De versterkte wang van de runflat-technologie houdt uw BMW stabiel en u hoeft 
dus niet op een ongunstige locatie te stoppen om het wiel te wisselen. U rijdt gewoon door naar de eerst-
volgende BMW dealer of Erkend Service Partner.

Nog meer voordelen: extra ruimte in de kofferbak en een lager gewicht; er hoeft immers geen reservewiel 
of mobiliteitsset te worden meegenomen.

EEN GERUSTSTELLENDE GEDACHTE: 
VEILIG KUNNEN DOORRIJDEN.

Stermarkering

Runflat technologie

RDCi-sensoren

Met runflat-technologieZonder runflat-technologie
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UW BANDENVERZEKERING.
36 MAANDEN VERZEKERING VOOR ALLE 
BMW WIELEN EN BANDEN MET STERMARKERING.

GA VEILIG OP WEG 
MET TERUGBETALING TOT 100%.
Bij de aanschaf van een fabrieksnieuwe BMW of originele BMW wielen en banden met stermarkering 
- ontwikkeld in samenwerking met geselecteerde, vooraanstaande fabrikanten - profiteert u automatisch 
van een bandenverzekering van 36 maanden zonder extra kosten.

De verzekeringsperiode van 36 maanden gaat in op de aanschafdatum van de originele BMW band met 
stermarkering of de registratiedatum van een fabrieksnieuwe BMW. Dat betekent dat u meteen al bij de 
eerste kilometers heel gerust rijdt.

De bandenverzekering van BMW omvat:

- Schade veroorzaakt door een scherp voorwerp 
 (bijvoorbeeld een spijker of gebroken glas)

- Schade door het raken van een stoeprand

- Schade als gevolg van vandalisme

- Diefstal van banden

De bandenverzekering van BMW geldt voor origineel gemonteerde banden en voor alle banden en wielen die zijn aangeschaft via uw BMW dealer of Erkend Service Partner. 
Velgen en arbeidsloon zijn niet inbegrepen. Wilt u meer informatie over de bandenverzekering van BMW? Neem dan contact op met uw BMW dealer of Erkend Service Partner, 
of controleer uw verzekeringspolis. De BMW bandenverzekering is een product van Allianz Versicherungs-AG.

... in het derde jaar.50 %

75 % ... in het tweede jaar.

100 % ... in het eerste jaar.
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BMW 7 Serie Sedan G11 / BMW 7 Serie Sedan - Long Version G12
BMW 6 Serie Gran Turismo G32

ZOMERWIELSETS

      

      

      

PRIJS  € 4.730,-

PRIJS  € 5.460,-

PRIJS  € 4.940,-

20” V-spaak 628

21” M Performance 
Dubbelspaak 650M

21” Multispaak 629
20” wielset geschikt voor 
de BMW 7 Serie Sedan (G11 / G12) 
en BMW 6 Serie Gran Turismo (G32). 

Wielkleur: Night Gold
Wielafmetingen: 8,5Jx20 / 10Jx20
Bandenmaat voor: 245/40 R20 99Y XL
Bandenmaat achter: 275/35 R20 102Y XL 
Banden: Pirelli P-Zero r-f
Artikelnummer: 5A2AF29

21” wielset geschikt voor 
de BMW 7 Serie Sedan (G11 / G12) 
en BMW 6 Serie Gran Turismo (G32). 

Wielkleur: Jet Black Uni
Wielafmetingen: 8,5Jx21 / 10Jx21
Bandenmaat voor: 245/35 R21 96Y XL
Bandenmaat achter: 275/30 R21 98Y XL 
Banden: Pirelli P-Zero r-f
Artikelnummer: 2459619

21” wielset geschikt voor 
de BMW 7 Serie Sedan (G11 / G12) 
en BMW 6 Serie Gran Turismo (G32). 

Wielkleur: Orbit Grey
Wielafmetingen: 8,5Jx21 / 10Jx21
Bandenmaat voor: 245/35 R21 96Y XL
Bandenmaat achter: 275/30 R21 98Y XL 
Banden: Pirelli P-Zero r-f
Artikelnummer: 2408922
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EU bandenlabel(s): VOOR ACHTER

EU bandenlabel(s): VOOR ACHTER

EU bandenlabel(s): VOOR ACHTER

https://eprel.ec.europa.eu/qr/595789
https://eprel.ec.europa.eu/qr/594842
https://eprel.ec.europa.eu/qr/594842
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595788
https://eprel.ec.europa.eu/qr/594843
https://eprel.ec.europa.eu/qr/594843


Wijzigingen en fouten voorbehouden. Versie 4. 1 juni 2022.

Vraag uw BMW dealer naar de mogelijkheden.




