
BMW SERVICE 
INCLUSIVE
SIKKERHED TIL DIG OG DIT BUDGET
Sikkerhed er et must når det kommer til motorcykler, men hvad med 
budgettet? Har det ikke også brug for sikkerhed? 

Med BMW SERVICE INCLUSIVE tilbyder vi 3 års service / 30.000 km som 
tilkøb til din nye motorcykel. Vi sørger for de nødvendige eftersyn, så du 
opretholder garantien på din motorcykel.

XPEDIT ØLGOD
SALG & SERVICEVÆRKSTED
Energivej 1
6870 Ølgod
Tlf.: 75 24 53 67

XPEDIT FARUM
SALG & SERVICEVÆRKSTED
Hirsemarken 3
3520 Farum
Tlf.: 44 21 10 50

XPEDIT NØRRESUNDBY
SERVICEVÆRKSTED
Virkelyst 3A
9400 Nørresundby
Tlf.: 98 10 11 10

BESØG VORES SERVICEVÆRKSTEDER
Hos Xpedit er vi specialister indenfor BMW motorcykler. Vi er så specialiseret, 
at vi er de eneste med autoriserede BMW Motorrad serviceværksteder, som er 
at finde i Danmark. 

Som autoriseret serviceværksted har vi alt det nødvendige udstyr til reparation 
og servicering. Vores mekanikere er altid opdateret indenfor BMW Motorrads 
produkter, så du trygt kan køre herfra velvidende, at din garanti er opretholdt, 
så længe alle service hos os er overholdt.

OFTE STILLEDE 
SPØRGSMÅL
Hvordan virker det?
Når kontrakten påbegyndes, er information tilgængelig med det samme 
i BMW-systemerne. Du behøver ikke medbringe dokumentation, 
medlemskort eller lignende. Alle autoriserede forhandlere/værksteder vil 
automatisk se, at cyklen har en gyldig kontrakt, når de slår motorcyklen op.
For Service Inclusive: Omkostninger til servicearbejde vil blive dækket fra 
kontraktens startdag og indtil kontraktens udløb 3år eller 30.000km., hvad 
der end kommer først.
For Service Inclusive: Normale serviceintervaller (årligt eller hver 10.000 km 
inklusive første service/indkøringstjek).
*Vær opmærksom på, at hvis motorcyklen kører mere end de 30.000km. 
eller de 3år, så er den ikke længere dækket af serviceaftalen.

Hvad er ikke dækket af Service Inclusive-kontrakten?
Eksempler på omkostninger, der ikke er dækket: Justering af ventilafstand 
(hvis nødvendigt under service), sliddele – f.eks. slidte dæk, slidte 
bremseskiver/bremseklodser, drivkæde eller tandhjul, udskiftning eller 
efterfyldning af kølervæske, arbejdstid forbundet med af- og påmontering 
af uoriginale dele.

Kan der være ekstra omkostninger forbundet med servicearbejde?
Ja, hvis værkstedet finder slidte dele af cyklen, som ikke er omfattet af 
standardserviceintervallet. Værkstedet vil oplyse om disse eller andre 
ekstra omkostninger eller kontakte dig under service, så snart der er fundet 
yderligere ting.

Kan jeg vælge at få udført service hos min foretrukne forhandler?
Ja, service kan udføres hos enhver autoriseret BMW-Motorrad forhandler/
værksted.

Kan jeg vælge at få ydelsen udført, når jeg vil?
Kontrakten med Service Inclusive dækker service, der forfalder i henhold til 
de officielle serviceintervaller. Service som du gerne vil have udført mellem 
eller uden for de officielle intervaller, er ikke dækket.



Der skal bl.a. sættes penge af til vægtafgift, forsikring og service. 
Men usikkerheden omkring hvad der i alt er af udgifter til service i de kommende 
år, er for mange uvist. Derfor har vi her lavet en oversigt over priserne på service 
3 år / 30.000 km på din BMW-motorcykel. 

BMW SERVICE INCLUSIVE

OPRETHOLD GARANTIEN PÅ DIN MC
Som et led i opretholdelse af BMW’s garanti skal de påkrævede 
serviceeftersyn overholdes hos Xpedit og din motorcykel, vi opdaterer 
desuden MC’en med den nyeste software fra BMW. Vi er de eneste 
autoriserede BMW Motorrad værksteder i Danmark. Du finder vores 
serviceværksteder i Ølgod, Farum og Nørresundby. 

Du betaler for de nødvendige service forud i forbindelse med købet 
af den nye motorcykel. Efterfølgende skal du bare bestille tid og møde op 
med din MC til det årlige service.

G 310 R / G 310 GS
PRIS: 7 590 DKK

1 - CYLINDER

F 900 R / F 900 XR / F 750 GS /
F 850 GS / F 850 GSA
PRIS: 10 340 DKK

2 - CYLINDER

R 1250 RS / R 1250 RT / R 1250 
R / R 1250 GS / R 1250 GSA / 
ALLE R NINE T MODELLER
PRIS: 10 120 DKK

2 - BOXER

S 1000 RR / S 1000 R / 
S 1000 XR
PRIS: 11 770 DKK

4 - CYLINDER

K 1600 GT / K 1600 GTL / 
K 1600 BAGGER /K 1600 GA
PRIS: 13 310 DKK

C 400 X / C 400 GT
PRIS: 12 760 DKK

6 - CYLINDER

SCOOTER

R 18 / R 18 CLASSIC / 
R 18 BAGGER / 
R 18 TRANSCONTINENTAL
PRIS: 11 000 DKK

CE 04
PRIS: 2 530 DKK

BIG BOXER

EL - SCOOTER

BMW SERVICE 
INCLUSIVE
Service Inclusive inkluderer følgende dele i 3 år eller 30.000km. jf. BMW 
Motorrads serviceforeskifter:

Vilkår og betingelser

Første 1.000 km service ✓ Udskiftning af luftfilter ✓
(For)gaffelolieskift ✓ Udskiftning af CVT-rem (Trækrem Scooter) ✓
Skift af gearkasseolie ✓ Arbejdsomkostninger ✓
Udskiftning af tændrør ✓ Udskiftning af brændstoffilter ✓
Skift af bremsevæske ✓ Kontrol af ventilafstand ✓

Alt vedligeholdelsesarbejde omfatter BMW Motorrad originale reservedele og 
original BMW ADVANTEC motorolie. 

Nogle ydelser gælder ikke for alle motorcykler.
BMW Motorrad Service Inclusive-pakker er „knyttet“ til motorcyklen, så 
eventuelle resterende servicefordele kan overføres til en ny ejer. 

1. BMW Motorrad Service Inclusive dækker omkostningerne til 
påkrævede originale BMW-dele, arbejdskraft og olier til følgende 
standard vedligeholdelsesplaner;
– Motorolieskift med oliefilter.
– Service luftfilter, brændstoffilter, tændrør
– Bremsevæske
– Tjek af motorcykel i henhold til BMW Motorrads specifikationer

2. Varer, der ikke specifikt er nævnt ovenfor, og genstande, der 
kræver udskiftning eller reparation på grund af overdreven slitage 
eller misbrug, er ikke dækket af BMW Motorrad Service Inclusive.

3. Arbejde udført under BMW Motorrad Service Inclusive-
programmet vil blive angivet af motorcyklens indbyggede computer 
og BMW-retningslinjer. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse 
med BMW serviceplaner, som kan opdateres eller variere fra gang 
til gang i henhold til producentens anvisninger. Ifølge oplysningerne i 
instruktionsbogen.

4. Serviceintervaller specificeret for motorcyklen skal være 
overholdt og skal være udført i overensstemmelse med fabrikantens 
specifikationer. Service skal ske som angivet af motorcyklens 
servicelys, før servicearbejde kan udføres.

5. Hvis motorcyklen har gennemgået 
nogen form for ikke-godkendt tuning 
eller ydeevneforbedring, ophører 
enhver ret til at anmode om service 
eller reservedele under BMW Service 
Inclusive med øjeblikkelig virkning.

6. Service skal udføres på et 
autoriseret BMW Motorrad 
serviceværksted af BMW-godkendte 
teknikere.

7. BMW Motorrad Service Inclusive 
kan overdrages til efterfølgende 
ejere af motorcyklen, men kan ikke 
overdrages til et andet køretøj.

8. Omkostninger betalt for BMW 
Motorrad Service Inclusive kan ikke 
refunderes.


