
TAN: 2,9%. TAEG: 5,0%. PRAZO: 49 MESES. ENTRADA: 0€. 
PRESTAÇÃO FINAL: 5.602,49€. MTC: 12.848,52€

175€/MÊS SEM ENTRADA INICIAL* 
+ OFERTA DO CABO TRIFÁSICO E SACO.

* Condições em Select Motorrad (Crédito Automóvel em taxa fixa) para BMW CE-04. PVP: 12.848,52€.
MTIC: 14.666,89€. Comissões: de abertura 124,80€ e de gestão mensal de 3,6€. Despesa de 
Legalização final: 27,60€. Condições sujeitas a alteração sem aviso prévio e válidas na Motomil, que 
atua como intermediário de crédito a titulo acessório e para propostas aprovadas até 31-03-2022. 
Motociclo não contratual. Informe-se junto da BMW Bank GmbH - Sucursal Portuguesa.

VANTAGENS DO CABO 
TRIFÁSICO.

Com o cabo de carregamento Mode 3, a tua 
BMW CE 04 pode ser carregada em estações de 
carregamento públicas. Com a potência de 2,3 
kW, carrega em 3h30m dos 0% aos 80%.
Se a esta oferta juntarmos a compra do opcional 
carregamento rápido, a potência máxima de 
carga de 6,9 kW pode ser aproveitada ao 
máximo, e carregar de 0 a 80% a bateria em 
pouco menos de 65 minutos.

NOVA
BMW CE 04.

BEM-VINDO À REVOLUÇÃO 
SILENCIOSA.
A BMW CE 04 é uma e-scooter 100% elétrica que marca o início de uma nova era do 
design da mobilidade urbana em duas rodas, integrando-se na perfeição no teu dia-a-dia 
com as suas soluções de Connectivity, desde a navegação até ao vestuário. 

#BMWCE04 #PluggedToLife

SABER MAIS

OFERTA DE 2 ANOS ADICIONAIS DE GARANTIA.

Para todas as compras efetuadas entre 01/01/2022 e 31/12/2022, oferecemos-te 
dois anos adicionais de garantia, para além do período de garantia legal. Assim, se 
as coisas não correrem tão bem como esperado, os Concessionários de Serviço e 
mecânicos BMW Motorrad, estão lá para garantir que voltas a conduzir a tua moto 
num instante, estejas onde estiveres no mundo.

CAMPANHA
PRÉ-VENDA.
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