Radość z jazdy

ORYGINALNE AKCESORIA BMW.
BMW SERII 1, BMW SERII 2, BMW X1 I BMW X2.

WŁAŚCIWE WYPOSAŻENIE
NA KAŻDĄ PRZYGODĘ.

AKCESORIA
ZEWNĘTRZNE

Każde BMW oferuje wiele fascynujących możliwości – na kolejnych
stronach pokażemy Ci, jak możesz z nich najlepiej skorzystać.
Podzielone na cztery obszary tematyczne Oryginalne Akcesoria BMW
uczynią Twoje mobilne życie prostszym, przyjemniejszym, a także
bardziej elastycznym i komfortowym.
Uzupełnij swoje BMW o produkty, które pasują do Twojego stylu życia i ułatwiają
codzienne korzystanie z pojazdu. Oryginalne Akcesoria BMW są pod względem
wzornictwa, funkcjonalności, jakości i wydajności perfekcyjnie dopasowane do
Twojego modelu BMW. Nie idź na kompromisy również w przypadku akcesoriów –
postaw na oryginalne produkty BMW.
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04 ❘ 05 AKCESORIA ZEWNĘTRZNE

ODPOWIEDNI WYRAZ
DLA KAŻDEGO STYLU
Szeroki wybór rozmaitych obręczy kół ze stopów lekkich oznacza maksymalną
swobodę w definiowaniu indywidualnego charakteru Twojego BMW.
Pokazane tu przykłady nie prezentują przy tym pełnej różnorodności naszej
oferty w tym zakresie.
2

Odkryj w Internecie dodatkowe możliwości realizacji swoich osobistych
upodobań i preferencji. Wiele oryginalnych kompletnych kół BMW
wyposażonych jest w opony oznaczone gwiazdką, opony z funkcją jazdy
awaryjnej lub z czujnikami ciśnienia (RDC). Twój Dealer BMW chętnie
pomoże Ci dokonać właściwego wyboru dla Twojego samochodu.

M PERFORMANCE PARTS
Pod pojęciem „BMW M Performance Parts” kryje się szeroka gama ekskluzywnych akcesoriów,
które uczynią Twoje BMW jeszcze bardziej sportowym. Doskonale dopasowane komponenty,
doposażające Twój samochód w zakresie napędu, układu jezdnego, aerodynamiki oraz kokpitu,
kształtują dynamiczny charakter Twojego BMW tak indywidualnie, jak tylko sobie tego życzysz.
Zapytaj swojego Dealera o katalog części BMW M Performance.

1

1 Double Spoke 624 M, 19 cali
Te wysokiej klasy 19-calowe kompletne koła
letnie są wykonane w wersji Bicolor na bazie
matowej czerni, frezowane, kute (1) lub kute
i polerowane oraz opatrzone logo BMW M.
3
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2 Double Spoke 405 M, 19 cali
Te wysokiej klasy 19-calowe kompletne koła
letnie BMW M Performance są kute, wykonane
w wersji Bicolor na bazie szarości Orbit, od
zewnątrz polerowane na wysoki połysk
i opatrzone czterokolorowym logo BMW M.

3 Czarna atrapa chłodnicy
Podkreśla sportowo-dynamiczny charakter
pojazdu. Obramowanie atrapy chłodnicy
wykonane jest w kolorze błyszczącej czerni.
4 Końcówka rury wydechowej z karbonu
Podkreśla indywidualny charakter Twojego
BMW. Odizolowana termicznie, z wytłaczanym
logo BMW M. Tylko w połączeniu z systemem
tłumika BMW M Performance.
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KOMPLETNE KOŁA

BMW SERII 1, BMW SERII 2 CABRIO I COUPÉ

1

1 Double Spoke 361, 19 cali
Te wysokiej klasy 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
wykonane są w kolorze błyszczącej czerni z czerwoną
krawędzią. Zapewniają pojazdowi sportowy wygląd.

4 Radial Spoke 388, 18 cali
Te wysokiej klasy 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
wykonane są w kolorze szarym Ferric. Odznaczają się
widocznymi śrubami kół i mają przekręcone ramiona.

2 Star Spoke 660, 19 cali
Te wysokiej klasy 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
są kute, wykonane w wersji Bicolor na bazie szarości Orbit
i od zewnątrz polerowane na wysoki połysk.

5 Kapturki wentyli
Kapturki wentyli dostępne są z logo BMW oraz logo M.
Nadają kołom indywidualny charakter.

3 Double Spoke 385, 18 cali
Te wysokiej klasy 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
wykonane są w kolorze srebrnym Reflex. Ekskluzywne
wykonanie nadaje pojazdowi szczególnie sportowy wygląd.

6 Nieruchoma osłona piasty koła*
Nieruchoma osłona piasty koła składa się z logotypu BMW,
który nie obraca się razem z kołem, lecz pozostaje nieruchomy
w pozycji poziomej. Osłona ta może zostać zamontowana na
wszystkich obręczach kół BMW ze stopów lekkich o średnicy
koła osi otworów 112 mm.

2
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7 Star Spoke 376, 16 cali
Wyraziste wzornictwo tych 16-calowych obręczy kół ze
stopów lekkich w kolorze szarym Reflex podkreśla stylowy
wygląd Twojego BMW.
8 Star Spoke 382, 17 cali
Te wysokiej klasy 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
wykonane są w kolorze szarym Space. Ekskluzywne wykonanie
nadaje pojazdowi szczególnie sportowy wygląd.
9 Turbine Styling 381, 17 cali
Wyrazista stylistyka tych 17-calowych obręczy kół ze stopów
lekkich podkreśla gotowość do najwyższych osiągów.
Lakier specjalny w kolorze srebrnym Reflex.
10 Y Spoke 380, 17 cali
Te 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich w kolorze szarym
Reflex wyróżniają się klasycznie szlachetnymi ramionami
w kształcie litery Y.

3
4

6
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* Dostępna od lata 2018.
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1

2
1
2.1

KOMPLETNE KOŁA

BMW SERII 2 ACTIVE TOURER I GRAN TOURER
1 Star Spoke 478, 17 cali
Te wysokogatunkowe, 17-calowe obręcze kół ze stopów
lekkich swoim wyglądem zapewniają pojazdowi szczególnie
sportowy wizerunek.

3 Turbine Styling 487, 19 cali
Te wysokiej klasy 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
wykonane są w wersji Bicolor na bazie szarości Ferric i polerowane
na wysoki połysk. Zachwycają swoim sportowym wyglądem.

2 Double Spoke 361, 18 cali
Te wysokiej klasy 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
wykonane są w wersji Bicolor na bazie szarości Orbit
i polerowane na wysoki połysk. Dwukolorowe wykonanie
nadaje pojazdowi szczególnie sportowy wygląd.

4 Styling 766 M, 19 cali (Active Tourer/Gran Tourer)
Te wysokiej klasy 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
w stylistyce Double Spoke wykonane są w wersji Bicolor na
bazie matowej czerni i polerowane na wysoki połysk. Ich wygląd
podkreśla sportowy charakter pojazdu.

KOMPLETNE KOŁA
BMW X1 i BMW X2

1 V Spoke 573, 19 cali
Te wysokogatunkowe, 19-calowe obręcze kół ze stopów
lekkich wykonane są w wersji Bicolor na bazie błyszczącej
czerni i polerowane na wysoki połysk. Ekskluzywne wykonanie
nadaje pojazdowi szczególnie sportowy wygląd.
2 Y Spoke 566, 18 cali
Te wysokiej klasy 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
wykonane są w kolorze czarnym (2.1) lub w wersji Bicolor na
bazie szarości Ferric i polerowane na wysoki połysk (2.2).
Ekskluzywne wykonanie nadaje pojazdowi szczególnie
sportowy wygląd.

4
3

2.2
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SYSTEM TRAVEL & COMFORT
System Travel & Comfort łączy różnorodny wybór uchwytów i mocowań w jednym systemie,
zapewniając przez to jeszcze większy komfort wewnątrz auta. Podstawę systemu stanowi
montowany łatwo między wspornikami zagłówków foteli przednich (i równie łatwo demontowany)
uchwyt bazowy, na którym można szybko i prosto zamocować na wtyk niżej opisane elementy
systemu.
1

1 Wieszak na odzież
Oferuje możliwość zawieszania elementów
garderoby z tyłu oparcia fotela. Może też być
używany poza pojazdem.
2 Stolik składany
Wyróżnia się atrakcyjną stylistyką BMW i ma
regulację wysokości oraz pochylenia, a ponadto
oferuje dodatkowy, wbudowany uchwyt na
kubek.
2

TROCHĘ DOMU
W KAŻDEJ PODRÓŻY.
Radość z jazdy – zarówno w gęstym ruchu miejskim, jak i na weekendowym
wyjeździe. Przemyślane Oryginalne Akcesoria BMW pozwalają na zachowanie
spokoju i odprężenia nawet w codziennych sytuacjach stresowych.
Na przykład dlatego, że masz ze sobą wszystko, co ważne wtedy, gdy dalej
nie da się już dojechać. Również dlatego, że praktyczne i łatwe w obsłudze
Oryginalne Akcesoria BMW dają Ci zawsze przyjemne poczucie bycia w domu.

3 Uchwyt uniwersalny na tablety
w etui ochronnym
Ten praktyczny uchwyt jest regulowany
i mocowany w uchwycie bazowym systemu
Travel & Comfort. Stabilnie przytrzymuje wiele
różnych tabletów Apple i Samsung o przekątnej
ekranu od 7 do 11 cali w etui ochronnym
Travel & Comfort, a dzięki obrotowej ramce
(360°) z regulacją nachylenia daje się ustawić
w żądanej pozycji.

3

4 Haczyk uniwersalny
Do przewożenia odzieży lub lekkich toreb
z tyłu oparcia fotela.
5 Uchwyt na kamery akcji
Zapewnia bezpieczne mocowanie kamer
akcji (zalecane urządzenia: GoPro i Nikon
KeyMission 360). Zamocowana w uchwycie
kamera daje się obracać o 360° i może być
obsługiwana albo poprzez aplikację mobilną,
albo – w zależności od wyposażenia –
za pomocą kontrolera iDrive.

4

5
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1

1 Osłony przeciwsłoneczne
Osłony przeciwsłoneczne oferowane są na tylne szyby boczne,
gdzie mogą być używane nawet przy otwartej szybie. Dzięki
dokładnie dopasowanym kształtom optymalnie chronią zwłaszcza
dzieci przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
i pomagają obniżyć temperaturę wewnątrz pojazdu.

3 Fotelik Junior Seat 1
Fotelik w kolorze czarno-antracytowym z opatentowanymi
poduszkami wypełnionymi powietrzem, przeznaczony dla
dzieci od ok. 12 miesięcy do 4 lat (ok. 9 – 18 kg). Do bezpiecznego
montażu na oferowanej oddzielnie bazie ISOFIX. Produkt dostępny
do wyczerpania zapasów.

1 Ochraniacz na oparcie i podkładka pod fotelik dziecięcy
Podkładka pod fotelik dziecięcy chroni kanapę tylną przed
zabrudzeniem i odciskami w siedzisku spowodowanymi przez
fotelik dziecięcy, a ochraniacz na oparcie przed zabrudzeniem
i uszkodzeniem oparcia kanapy.

4 Fotelik Junior Seat 2/3
Ten rosnący razem z dzieckiem fotelik w kolorze czarno-antracytowym przeznaczony jest dla dzieci w wielu od ok. 3 do 12 lat
(ok. 15‒36 kg). Wyposażony w opatentowane poduszki wypełnione
powietrzem, gwarantujące skuteczną ochronę głowy w razie
zderzenia, oraz zaczepy ISOFIX. Opatentowany mechanizm
regulacji wysokości i szerokości może być obsługiwany
jedną ręką. Fotelik można złożyć i w prosty sposób przenosić
w dołączonym plecaku. Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.

2 Fotelik Baby Seat 0+
Fotelik niemowlęcy w kolorze czarno-antracytowym z opatentowanymi poduszkami wypełnionymi powietrzem, przeznaczony
dla dzieci o wadze do ok. 13 kg (wiek ok. 15 miesięcy). Do bezpiecznego montażu na oferowanej oddzielnie bazie ISOFIX lub
za pomocą pasa bezpieczeństwa. Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.

5.1

5.2

6

5 Dywaniki uniwersalne
Te dokładnie dopasowane, wytrzymałe dywaniki z wysoko
uniesionym obrzeżem wyróżniają się atrakcyjnym wzornictwem
i chronią przestrzeń na nogi z przodu oraz z tyłu przed wilgocią
oraz zanieczyszczeniem. Wykonane są w kolorze czarnym,
a w zależności od linii wyposażenia mogą mieć krawędź
w różnych kolorach albo wstawkę z kolorowymi akcentami.

3

6 Listwy progowe LED
Szlachetne listwy progowe ze świecącym napisem „BMW”
automatycznie zanurzają strefę wsiadania w subtelnym świetle,
gdy tylko nastąpi otwarcie drzwi. Ich pojemne baterie wytrzymują
nawet trzy lata, a ich wymiana jest równie prosta jak montaż
samych listew. Oferowane również z napisem „M Performance”.

2

4

7 Dywaniki tekstylne
Te dokładnie dopasowane dywaniki do przestrzeni na nogi
z przodu lub z tyłu mają wodoszczelną odwrotną stronę z gumy,
dzięki czemu oferują niezawodną ochronę przed zabrudzeniem
i zamoczeniem. Opatrzone dyskretnym logo BMW i dostępne
w kolorach czarnym (7), czarno-beżowym lub czarno-czerwonym.

5.3

7
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1

4

1 Projektory drzwiowe LED
Po otwarciu drzwi na ziemi obok samochodu wyświetlany jest
indywidualnie wybrany motyw graficzny, który doskonale oświetla
strefę wsiadania.
2 Latarka LED
Latarka BMW LED w eleganckiej stylistyce ze stali szlachetnej
przekonuje bardzo małym zużyciem energii, długą żywotnością
(nawet 2000 cykli ładowania-rozładowania), a także dużym zasięgiem świecenia. W celu naładowania wydajnego akumulatora
wystarczy włożyć latarkę do gniazdka pokładowego 12 V.

2

3 Lampka LED bagażnika
Łatwa w montażu lampka LED bagażnika wytwarza 5-krotnie
mocniejsze światło niż oświetlenie standardowe. Zoptymalizowane
rozwiązania optyczne gwarantują najlepsze możliwe oświetlenie
przedziału bagażowego nawet w słabo oświetlonych garażach
czy na wielopoziomowych parkingach.

4 Kierownica II M Performance w alcantarze,
ze wstawką z karbonu i wyświetlaczem wyścigowym
W górnej części koła kierownicy wbudowany jest wyświetlacz
wyścigowy. Najnowsza technologia OLED i dwukolorowe
wskaźniki LED umożliwiają wygodne korzystanie z trybów Race,
Sport i EfficientDynamics za pomocą przycisków wbudowanych
w obrębie podparć kciuków.
5 Etui na kluczyk
To szlachetne etui z wysokogatunkowej skóry łączone jest
z kluczykiem za pośrednictwem stylowej, metalowej wstawki.
Chroni przed zadrapaniami, brudem i rozpryskami wody, a ponadto
uniemożliwia przypadkowe naciskanie przycisków. Zależnie od
modelu dostępne jest w różnych wersjach wykonania i kombinacjach kolorystycznych.

5

6 Uchwyt hamulca ręcznego
Ten stylowy uchwyt hamulca ręcznego wykonany jest z wysokogatunkowej, czarnej skóry Mano. Część środkowa ze skóry
Dakota w kolorze czarnym, beżowym, koralowym lub brązu
siodłowego sprawia, że uchwyt doskonale pasuje do wszystkich
wariantów wyposażenia wewnętrznego i w imponujący sposób
podkreśla sportowy charakter wnętrza pojazdu.
6
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16 ❘ 17 KOMUNIKACJA, INFORMACJA I TECHNIKA

OPTYMALNE POŁĄCZENIE
DLA KAŻDEGO.
Żeby pielęgnować swoje kontakty, trzeba być w sieci. Aby również podczas jazdy mieć zapewniony
swobodny dostęp do ważnych dla Ciebie ludzi i mediów, możesz rozszerzyć wyposażenie
w zakresie cyfrowej komunikacji i informacji zgodnie ze swoimi potrzebami oraz wybrać optymalny
sposób jego obsługi. Nasza oferta rozciąga się od adaptera USB aż po monitoring wizualny pojazdu.

ELEKTROMOBILNOŚĆ
Dzięki swoim inteligentnym produktom firma BMW zajęła wiodącą pozycję na rynku elektromobilności.
Możliwości związane z indywidualną mobilnością zostały przy tym zdefiniowane zupełnie na nowo –
począwszy od konsekwentnej ekologiczności w całym łańcuchu tworzenia wartości poprzez inteligentne
usługi mobilnościowe, a skończywszy na innowacyjnych rozwiązaniach związanych z ładowaniem.
Więcej szczegółowych informacji na temat akcesoriów BMW i, takich jak aplikacja mobilna BMW iV do
zdalnego sterowania pojazdem elektrycznym lub hybrydowym, znajdziesz u swojego Dealera BMW.
1 Stacja ładowania Wallbox
Elegancka stacja Wallbox oferowana jest
w trzech wariantach i zapewnia szybkie
ładowanie w domu prądem trójfazowym
o mocy 22 kW. Wszystkie trzy warianty można
w prosty i elastyczny sposób podłączyć do
domowej sieci elektrycznej. Stacja Wallbox Plus
umożliwia kontrolę dostępu poprzez czytnik
kart chipowych, a stacja Wallbox Connect
dzięki połączeniu z siecią WLAN i usłudze
Digital Charging Service oferuje wiele praktycznych funkcji. Oboma wariantami można
sterować za pomocą aplikacji mobilnej.

2 Przewód do publicznych stacji ładowania
Przewód ten umożliwia szybkie i proste
ładowanie pojazdu na publicznych stacjach
ładowania, które obsługują tryb Mode 3.
Dzięki niemu pojazdy elektryczne oraz hybrydowe BMW mogą być ładowane prądem
jednofazowym nawet trzy razy szybciej niż
za pomocą dołączonego standardowego
przewodu ładowania. Znormalizowana
wtyczka (ECE) pozwala na bezproblemowe
ładowanie w całej Europie.

1

2
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4 Advanced Car Eye 2.0 1
BMW Advanced Car Eye 2.0 to bardzo czuła kamera szerokokątna Full HD, która rejestruje zdarzenia wokół pojazdu – również
w nocy. W przypadku wystąpienia wstrząsów pojazdu albo
nietypowych ruchów na zewnątrz pojazdu zintegrowane kamery
przednia oraz tylna automatycznie nagrywają takie sytuacje,
aby udokumentować możliwe wypadki lub też (próby) włamania
do pojazdu.
1

2

1 System Click & Drive
System BMW Click & Drive umożliwia proste i niezawodne
mocowanie oraz ładowanie smartfonów w pojeździe. Regulowana,
uniwersalna klamra adaptacyjna oraz uchwyt kulowy 360° umożliwiają swobodne i bezpieczne korzystanie z każdego smartfona
o szerokości nieprzekraczającej 78 mm.

5 System HiFi ALPINE
System HiFi ALPINE wyróżnia się naturalną charakterystyką
brzmienia i zapewnia wyraźny wzrost jakości dźwięku. Wszystkie
elementy 3-drożnego zestawu głośnikowego o mocy 420 W
zostały zaprojektowane ekskluzywnie dla BMW i specjalnie
dostosowane do akustyki pojazdu.

2 Adapter Snap-In Universal
Adapter Snap-In Universal umożliwia bezpieczne przechowywanie
i szybkie ładowanie urządzeń mobilnych Apple ze złączem Lightning, a także odtwarzanie zapisanej na tych urządzeniach muzyki.
W zależności od pojazdu i wyposażenia na monitorze pokładowym pojazdu mogą być również wyświetlane okładki albumów.
Nadaje się wyłącznie do pojazdów z płytą podstawową.

3

6 Ekran Head-Up
Ekran BMW Head-Up prezentuje istotne dla kierowcy informacje
o pojeździe, a w połączeniu ze smartfonem i aplikacją Garmin
również dane nawigacyjne, w bezpośrednim polu widzenia kierowcy, nie powodując przy tym odrywania wzroku kierowcy
od sytuacji na drodze. Przezroczysty wyświetlacz zachowuje
znakomitą czytelność nawet w pełnym świetle słonecznym.
W pojazdach z systemem nawigacyjnym Business lub Professional zastosowanie jest jeszcze prostsze – dane przesyłane
są z nawigacji bezpośrednio na ekran Head-Up, bez potrzeby
korzystania z aplikacji Garmin.

4.1

7 Podwójna ładowarka USB
Podwójna ładowarka USB wkładana jest po prostu do gniazda
zapalniczki samochodowej. Pozwala na jednoczesne ładowanie
dwóch zewnętrznych urządzeń mobilnych w prosty i komfortowy
sposób. Wysoki prąd ładowania umożliwia przy tym szybkie
ładowanie np. smartfonów czy odtwarzaczy MP3.

4.2
1

3 Adapter USB/micro USB
Ten adapter USB umożliwia udostępnienie swoich mobilnych
zbiorów muzycznych poprzez integrację kompatybilnych
urządzeń Apple iPod/iPhone z pojazdem. Jednocześnie
urządzenia te są ładowane. Sterowanie może się odbywać
poprzez kontroler iDrive, kierownicę wielofunkcyjną lub też radio.
Taką samą funkcję spełnia adapter micro USB w połączeniu z
innymi mobilnymi urządzeniami audio, takimi jak odtwarzacze
MP3 czy smartfony.

Dopuszczalność rejestracji i wykorzystywania nagrań wideo określają stosowne
regulacje prawne kraju, w którym użytkowany jest pojazd. Prosimy zasięgnąć
stosownych informacji przed rozpoczęciem jazdy. Odpowiedzialność za stosowanie
i przestrzeganie obowiązujących przepisów spoczywa na użytkowniku.

6

5

7
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SYSTEMY BAGAŻNIKA DACHOWEGO
Bagażniki dachowe i bagażniki na relingi BMW można łączyć ze wszystkimi elementami
osprzętu bagażnika dachowego i pojemnikami dachowymi BMW. Oprócz szczególnie prostego
montażu wyróżniają się stabilną konstrukcją oraz utrudniającym kradzież systemem zamykania,
dzięki czemu spełniają najwyższe wymagania jakościowe i dotyczące bezpieczeństwa.
1 Pojemnik dachowy 320
Pomieści nawet pięć par nart i pasuje do
wszystkich systemów bagażnika dachowego
BMW. Oferuje pojemność 320 litrów i wyróżnia
się systemem obustronnego otwierania oraz
potrójnym zamkiem centralnym z każdej strony.

3 Pojemnik dachowy 520
Zamykany pojemnik dachowy z systemem
obustronnego otwierania, kolor czarny/
tytanowosrebrny, pojemność 520 litrów.
Pasuje do wszystkich systemów bagażnika
dachowego BMW.

2 Pojemnik dachowy 420
420-litrowy, zamykany pojemnik dachowy
z systemem obustronnego otwierania. Wykonany w kolorach czarnym/tytanowosrebrnym,
pasuje do wszystkich systemów bagażnika
dachowego BMW.

1

OPTYMALNE MIEJSCE
NA KAŻDY BAGAŻ.
W ofercie BMW znajdziesz odpowiednie rozwiązanie logistyczne dla praktycznie
wszystkich swoich planów. Niezależnie od tego, czy podróżujesz z dużą ilością
sprzętu, czy jedynie z niewielkim bagażem. Każdy ładunek powinien być przewożony
przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, komfortu, ale też prostoty.
Dlatego wszystkie akcesoria związane z transportem są dokładnie dopasowane do
wymiarów Twojego BMW – począwszy od 520-litrowego pojemnika dachowego,
a skończywszy na pomysłowym mocowaniu małych bagaży.
2

3
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1 Uchwyt do rowerów turystycznych, zamykany
Ten zamykany uchwyt do rowerów turystycznych umożliwia
bezpieczny transport roweru wyścigowego, turystycznego,
górskiego lub też dziecięcego o maksymalnej masie 22,5 kg.

1

2 Uchwyt do rowerów wyścigowych, zamykany
Uchwyt do rowerów wyścigowych pasuje do wszystkich
systemów bagażnika dachowego BMW. Umożliwia bezpieczny
transport maksymalnie czterech rowerów wyścigowych (maks.
17 kg). Oferowany oddzielnie uchwyt na przednie koła umożliwia
zamocowanie na systemie bagażnika dachowego również
kół przednich z systemem szybkomocującym, które zostały
zdemontowane na czas przewozu rowerów.

5

3 Tylny uchwyt rowerowy Compact
Na dwa rowery (również elektryczne) po maks. 30 kg każdy.
Proste i bezpieczne mocowanie na głowicy kulowej. Po złożeniu
mieści się w wannie bagażnika, gdzie jest odpowiednio zabezpieczony przed skutkami zderzeń.

2

4 Tylny uchwyt rowerowy Pro 2.0
Tylny uchwyt rowerowy Pro 2.0 jest lekki, a mimo to stabilny
i wytrzymuje obciążenia do 60 kg. Jest niezwykle prosty
w obsłudze i umożliwia transport dwóch rowerów lub rowerów
elektrycznych (z możliwością rozbudowy na trzy rowery). Funkcja
odchylania zapewnia w każdej chwili łatwy dostęp do bagażnika.

5 Uchwyt na narty i deski snowboardowe, zamykany
Ten zamykany, wysuwany z boku uchwyt oferuje bezpieczny
przewóz maksymalnie pięciu par nart lub czterech desek
snowboardowych i umożliwia prostszy załadunek, zwłaszcza
w przypadku wyższych pojazdów. Pasuje do wszystkich
systemów bagażnika dachowego BMW, oferuje miejsce
również na kijki oraz spełnia najwyższe standardy jakości
i bezpieczeństwa.
4

3

7 Uchwyt na deskę surfingową
Dzięki innowacyjnemu systemowi zamocowań uchwyt ten jest
prosty w obsłudze i umożliwia bezpieczne zamocowanie deski
surfingowej oraz masztu na wszystkich systemach bagażnika
dachowego BMW.

6 Kosz na bagaż
Kosz na bagaż oferuje dodatkowe miejsce do przechowywania,
które można elastycznie wykorzystywać. Wykonany z wysokowytrzymałego, anodowanego aluminium. Zamykany i dokładnie
dostosowany do systemów bagażnika dachowego BMW.
Oprócz łatwego montażu i obsługi kosz na bagaż wyróżnia się
także atrakcyjnym wzornictwem.
6

7
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1 Torba na oparcie
Idealna na wyjazdy z dziećmi. Mocowana jest z tyłu oparcia
fotela przedniego i oferuje zmywalną osłonę chroniącą oparcie
przed zabrudzeniem butami pasażerów. Rozmaite zamykane
kieszenie oraz oddzielny uchwyt na butelki oferują dużo miejsca
na najróżniejsze przedmioty. W razie potrzeby torba może być
złożona i w prosty sposób przenoszona.

2 Skrzynka składana
Dysponuje nośnością do 20 kg i doskonale nadaje się do
przechowywania mniejszych przedmiotów lub jako skrzynka
zakupowa. Szybkie rozkładanie i składanie zapewniają zapięcia
na rzepy. Skrzynka jest antypoślizgowa, a po złożeniu zajmuje
niewiele miejsca. Dostępna w kolorze czarnym oraz czarnoczerwonym.

2 Mata ochronna krawędzi załadunkowej
Ta wytrzymała mata chroni krawędź załadunkową przed
zarysowaniem i zanieczyszczeniem podczas załadunku oraz
wyładunku bagażu. Mocowana za pomocą przesuwnych zapięć
rzepowych na tylnych zaczepach mocujących bagażnika.
Może też służyć jako mata antypoślizgowa w bagażniku.

3 Zestaw podróżny
Zestaw podróżny został opracowany specjalnie do kabrioletów
BMW i obejmuje walizkę kabinową oraz torbę, dzięki której
na tylnej kanapie można uzyskać dodatkowe miejsce do przechowywania przedmiotów. Oba te elementy można przewozić
oddzielnie lub w stosie, zamocować na tylnym siedzeniu pasem
bezpieczeństwa oraz zabezpieczyć własnymi kłódkami przed
kradzieżą.

5

1

4 Torba chłodząca
Ta estetyczna torba chłodząca w kolorze czarno-antracytowym
ma pojemność 14 litrów. Po podłączeniu do gniazdka pokładowego
12 V wbudowana chłodziarka schładza wnętrze torby nawet
18°C poniżej temperatury panującej we wnętrzu pojazdu.

5

5

5 Mata kształtowa do bagażnika
Ta antypoślizgowa, wodoodporna i niezwykle wytrzymała
mata ma na całym obwodzie wysoki brzeg i niezawodnie
chroni bagażnik przed brudem oraz wilgocią. Do tego idealnie
wkomponowuje się w przestrzeń bagażową i jest dostępna
w różnych wariantach.
5

6 Siatka do mocowania bagażu
Siatka ta w trakcie jazdy zapobiega niekontrolowanemu przemieszczaniu się luźnych bagaży oraz mniejszych przedmiotów
po bagażniku. Czarny splot siatki ze zintegrowanymi haczykami
jest w prosty sposób mocowany na istniejących zaczepach
mocujących w bagażniku, dzięki czemu siatka jest zawsze
gotowa do użycia.

3

2

4
6
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NAJSKUTECZNIEJSZA
PIELĘGNACJA KAŻDEJ
POWIERZCHNI.
Oryginalne produkty BMW Care opracowano po to, by wysokogatunkowe lakiery BMW skutecznie
opierały się codziennemu wpływowi najróżniejszych czynników zewnętrznych, a szlachetne
powierzchnie ze skóry i drewna zachowały swój naturalny wygląd. Ta różnorodna linia kosmetyków samochodowych premium jest optymalnie dostosowana do rozmaitych materiałów Twojego
samochodu, zapewniając delikatne, ale efektywne czyszczenie oraz skuteczną ochronę przed
niekorzystnymi czynnikami w codziennym użytkowaniu.
Świeżą atmosferę we wnętrzu zapewnia zestaw zapachów wnętrza BMW Natural Air na bazie
naturalnych olejków eterycznych. Uchwyt dozownika zapachu daje się łatwo zamontować
i jest dostosowany kolorystycznie do stylistyki wnętrza. Pozbawione cieczy wkłady zapachowe
są wymienne i dostępne w sześciu różnych nutach zapachowych (np. Energizing Tonic,
Vitalizing Woods itd.), których intensywność można bezstopniowo regulować ręcznie.

NAJLEPSZY SPECJALISTA
DO KAŻDEGO ZADANIA.
Doskonale wykwalifikowani fachowcy Autoryzowanego Serwisu BMW zapewniają poczucie
bezpieczeństwa przy przeglądach i naprawach Twojego auta. Najnowocześniejszy sprzęt
diagnostyczny i technologie naprawcze gwarantują, że po serwisie odbierasz swój samochód
w znakomitym stanie technicznym i wizualnym. Dzięki pakietom wybranych świadczeń
serwisowych BMW Service Inclusive nie musisz przejmować się kosztami serwisowania
i zużycia części. Dla Twojego BMW oznacza to zachowanie wysokiej wartości oraz długą
żywotność. A dla Ciebie całe mnóstwo dodatkowej przyjemności z jazdy.
Więcej informacji uzyskasz pod adresem bmw.pl/serwis

28 ❘ 29

ZESTAWIENIE ORYGINALNYCH AKCESORIÓW BMW.
Seria 1

Strona
5-drzwiowa
od 11/2017

Seria 2
3-drzwiowa
od 11/2017

Cabrio
od 02/2015

Coupé
od 03/2014

X1
Active Tourer
od 03/2018

Gran Tourer
od 03/2018

od 10/2015

X2
od 03/2018

STYLISTYKA ZEWNĘTRZNA

X1

X2

5-drzwiowa
od 11/2017

Seria 1
3-drzwiowa
od 11/2017

Cabrio
od 02/2015

Coupé
od 03/2014

Active Tourer
od 03/2018

Gran Tourer
od 03/2018

od 10/2015

od 03/2018

Strona

Seria 2

KOMUNIKACJA, INFORMACJA I TECHNIKA

Czarna atrapa chłodnicy M Performance

5

Double Spoke 361, 18 cali

8

Double Spoke 361, 19 cali

6

6

6

6

Double Spoke 385, 18 cali

6

2

2

Kapturki wentyli (opony z czujnikami RDC)

6

•

Końcówki rury wydechowej M Performance z karbonu

5

•

M Performance Double Spoke 405 M, 19 cali

5

7

7

7

7

M Performance Double Spoke 624 M, 19 cali

5

9, 11

9, 11

9, 11

9, 11

Nieruchoma osłona piasty koła (dostępna od lata 2018)

6

•

•

•

•

Radial Spoke 388, 18 cali

6

1

1

1

1

Star Spoke 376, 16 cali

7

2

2

2

2

Star Spoke 382, 17 cali

7

3

3

3

3

7

7

7

7

Star Spoke 478, 17 cali (dostępna tylko do 03/2018)

8

Star Spoke 660, 19 cali

6

Styling 766 M, 19 cali (Active Tourer/Gran Tourer)

8

Turbine Styling 381, 17 cali

7

Turbine Styling 487, 19 cali

8

V Spoke 573, 19 cali

9

Y Spoke 380, 17 cali

7

Y Spoke 566, 18 cali

9

•

•

•

•

•

•

7

7

18

•

•

•

•

•

•

•

Adapter USB/micro USB

18

•

•

•

•

•

•

•

•

6

Advanced Car Eye 2.0

19

•

•

•

•

•

•

•

•

2

2

Ekran Head-Up

19

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Podwójna ładowarka USB

19

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Przewód do publicznych stacji ładowania

17

•

•

•

•

•

•

2

2

•

•

•

•

2
12
8
10

2

•

2
8

2

•

•

Stacja ładowania Wallbox

17

System Click & Drive

18

•

•

•

•

•

System HiFi ALPINE

19

•

•

•

•

Kosz na bagaż

23

•

•

•

•

•

•

•

Mata kształtowa do bagażnika

25

•

•

•

•

•

•

•

•

Mata ochronna krawędzi załadunkowej

24

•

•

•

•

•

•

•

•

Pojemnik dachowy 320

21

•

•

•

•

•

•

•

Pojemnik dachowy 420

21

•

•

•

•

•

•

•

Pojemnik dachowy 520

21

•

•

•

•

•

•

•

Siatka do mocowania bagażu

25

•

•

•

•

•

•

Skrzynka składana

24

•

•

•

•

•

•

•

•

Torba chłodząca

24

•

•

•

•

•

•

•

•

Torba na oparcie

24

•

•

•

•

•

•

•

Tylny uchwyt rowerowy Compact

22

•

•

•

•

Tylny uchwyt rowerowy Pro 2.0

22

•

•

•

•

•

•

•

•

TRANSPORT I WYPOSAŻENIE BAGAŻNIKA

12

2

•

Adapter Snap-In Universal

2

2

•

10

2
5, 8

5, 8

STYLISTYKA WEWNĘTRZNA

•

Dywaniki tekstylne

13

•

•

•

•

•

•

Dywaniki uniwersalne

13

•

•

•

•

•

•

•

•

Uchwyt do rowerów turystycznych, zamykany

22

•

•

•

•

•

•

•

Etui na kluczyk

15

•

•

•

•

•

•

•

•

Uchwyt do rowerów wyścigowych, zamykany

22

•

•

•

•

•

•

•

Fotelik Baby Seat 0+

12

•

•

•

•

•

•

•

•

Uchwyt na deskę surfingową

23

•

•

•

•

•

•

•

Fotelik Junior Seat 1

12

•

•

•

•

•

•

•

•

Uchwyt na narty i deski snowboardowe, zamykany

23

•

•

•

•

•

•

•

Fotelik Junior Seat 2/3

12

•

•

•

•

•

•

•

•

Zestaw podróżny

24

Kierownica II M Performance w alcantarze, ze wstawką z karbonu i wyświetlaczem wyścigowym

15

•

•

•

•

Lampka LED bagażnika

14

•

•

Latarka LED

14

•

•

•

•

•

•

•

Listwy progowe LED

13

•

•

•

•

•

•

•

Natural Air

26

•

•

•

•

•

•

•

•

Ochraniacz na oparcie i podkładka pod fotelik dziecięcy

12

•

•

•

•

•

•

•

•

Osłony przeciwsłoneczne

12

•

•

•

•

•

Projektory drzwiowe LED

14

•

•

•

•

•

•

•

•

System Travel & Comfort – haczyk uniwersalny

11

•

•

•

•

•

•

•

•

System Travel & Comfort – stolik składany

11

•

•

•

•

•

•

•

•

System Travel & Comfort – uchwyt na kamery akcji

11

•

•

•

•

•

•

•

•

System Travel & Comfort – uchwyt uniwersalny na tablety w etui ochronnym

11

•

•

•

•

•

•

•

•

System Travel & Comfort – wieszak na odzież

11

•

•

•

•

•

•

•

•

Uchwyt hamulca ręcznego

15

•

•

•

•

•

Dostępne kolory obręczy kół BMW ze stopów lekkich: 1 = szary Ferric; 2 = szary Reflex; 3 = szary Space; 4 = czarny; 5 = czarny błyszczący; 6 = czarny błyszczący z czerwoną krawędzią; 7 = Bicolor na bazie szarości Orbit, polerowane na wysoki połysk; 8 = Bicolor na bazie szarości Ferric, polerowane na wysoki połysk;
9 = Bicolor na bazie matowej czerni; 10 = Bicolor na bazie błyszczącej czerni, polerowane na wysoki połysk; 11 = polerowane; 12 = Jet Black; 13 = Bicolor na bazie matowej czerni, polerowane na wysoki połysk

•
•

Szczegółowych informacji udzielają Dealerzy BMW.
Pokazane modele mogą zawierać wyposażenie dodatkowe oferowane poza standardowym
zakresem dostawy. Nie wszystkie warianty produktów zilustrowano. Katalog ma wyłącznie
charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu polskich przepisów. Zastrzegamy
sobie prawo do zmian konstrukcji, wyposażenia i treści oraz do ewentualnych błędów
drukarskich i pomyłek. © BMW AG, Monachium/Niemcy. Przedruk, również we fragmentach,
dozwolony tylko za pisemną zgodą BMW AG, Monachium.
4 11 015 256 83 1 2018 BM-32. Wydrukowano w Niemczech 03/2018.

