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WINTERBANDEN 
ZIJN EEN MUST.
DUS EEN MUST-HAVE VOOR Ú.

BANDENSPANNINGSCONTROLESYSTEEM (RDCi).

Afhankelijk van model en uitrusting maakt de bandenspanningsweergave 
een snelle controle van de actuele bandenspanning. Bij een afwijking wordt de 
bestuurder middels een waarschuwingssignaal tijdig geattendeerd. De wielen 
moeten wel zijn uitgerust met compatibele sensoren. Voor informatie over 
geschikte sensoren kunt u uw BMW dealer raadplegen.

Winterbanden zijn van wezenlijk belang. Ze staan garant voor een betere 
handling onder zware omstandigheden. Winterbanden zijn dan ook verplicht  
in veel landen. Toch kunnen ze niet alleen uw veiligheid, maar óók de styling 
van uw auto verbeteren. De originele BMW winterwielsets zijn niet alleen 
ontwikkeld met het oog op de rijdynamiek van uw BMW, maar zijn tevens  
afgestemd op het unieke BMW design.

PAST BIJ U EN UW BMW.

Als het gaat over handling op winterse wegen, kennen we één universele  
voorkeur: maximale grip. Een universele oplossing bestaat echter niet. 
Rijgedrag verschilt per model en er is dan ook een specifieke benadering 
nodig. Alleen originele BMW winterwielsets zijn specifiek ontwikkeld en  
afgestemd op de unieke constructie en eigenschappen van uw BMW.



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 Dunlop/Goodyear, 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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DE WINTER DUURT ZO’N 
5 MAANDEN. 1 SECONDE  
KAN BESLISSEND ZIJN.

De perfecte combinatie van velgen en banden voor uw BMW zorgt 
voor veiligheid en gemoedsrust onder alle omstandigheden. Sneeuw 
en gladheid verdwijnen niet door de originele BMW winterwielsets. 
Maar uw zorgen wél.

VOORBEREID OP KOMENDE WINTER?

Als de temperatuur daalt, zijn de prestaties van zomerbanden niet  
meer optimaal. De rubbersamenstelling wordt hard en dat leidt tot een 
verminderde adhesie en handling. En daarom is 7°C het omslagpunt  
voor winterbanden. Alleen de speciale rubbersamenstellingen van  
winterbanden zijn bestand tegen de kou; ze behouden grip en staan 
garant voor een korte remafstand. Neem op tijd maatregelen en laat  
een kritische situatie niet uitlopen op een botsing.

VAN ENKELE MILLIMETERS 
TOT CRUCIALE METERS.

Afgezien van de 7°C-regel is er nóg een wezenlijk detail: de profiel- 
diepte van de banden. Het wettelijk voorgeschreven minimum van 
1,6 mm tevens het verdedigbare minimum voor veiligheid. Naast een 
grotere profieldiepte hebben nieuwe winterbanden tevens een speciale 
lamellenstructuur. Die resulteert in een kortere remafstand en algehele 
verbetering van de veiligheid.

winterbanden

zomerbanden

7 mm

Remafstand bij profieldiepte (mm):

3 mm
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STOP

Remafstand: winterbanden zomerbanden

 

 

 

 

    

 

 

100 50 50 

Regen

0 - 7°C

53,8 m 35,5 m 64,0 m

59,2 m 61,0 m 82,0 m

Sneeuw IJs

4 | ORIGINELE BMW WINTERWIELEN COLLECTIE 2021/2022



WETGEVING 
WINTERBANDEN 
IN EUROPA.      

Verplicht gedurende een specifieke periode
Zweden, Finland, Slovenië, Kroatië

Aangeraden
Nederland, België, Denemarken, Noorwegen, 
Zwitserland

Verplicht bij verkeersbord
Italië

Verplicht bij winterse omstandigheden 
en/of verkeersborden
Frankrijk, Tsjechië, Oostenrijk

Verplicht bij winterse omstandigheden
Duitsland, Luxemburg, Slowakije

Bron: ANWB
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Met runflat-technologie

De runflat-technologie laat u nooit in de steek. Niet alleen omdat u na een lek aan een band nog zo'n 80 km 
kunt rijden met maximaal 80 km/h, maar 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 eerstvolgende 
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

Geschikt voor sneeuwketting

RDCi-sensoren

Zonder runflat-technologie

6 | ORIGINELE BMW WINTERWIELEN COLLECTIE 2021/2022



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 X3 F25 / BMW X4 F26

WINTERWIELSETS

17” V-spaak 304
17” wielset geschikt voor de 
BMW X3 (F25) en de BMW X4 (F26).

Wielkleur: Reflex Silver
Wielafmetingen: 7,5Jx17
Bandenmaat: 225/60 R17 99H
Banden: Dunlop SP Winter Sport 3D* 
Aspositie: Rondom
Artikelnummer: 0047981

Prijs € 2.060,-

ACTIEPRIJS  € 1.649,-

18” V-spaak 307
18” wielset geschikt voor de 
BMW X3 (F25) en de BMW X4 (F26).

Wielkleur: Reflex Silver
Wielafmetingen: 8Jx18
Bandenmaat: 245/50 R18 100H
Banden: Pirelli W210 Sottozero S2 r-f*
Aspositie: Rondom
Artikelnummer: 0047987

Prijs € 2.272,-

ACTIEPRIJS  € 1.819,-

Actieprijzen inclusief btw, exclusief montage en geldig t/m 28-02-2022. 8 | ORIGINELE BMW WINTERWIELEN COLLECTIE 2021 / 2022

EXTRA VOORDEEL EXTRA VOORDEEL

EU Bandenlabel(s): RONDOM EU Bandenlabel(s): RONDOM

https://eprel.ec.europa.eu/qr/529040
https://eprel.ec.europa.eu/qr/594657


Wijzigingen en fouten voorbehouden. Versie 4. Oktober 2021.

Vraag uw BMW dealer naar de mogelijkheden.




