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ORYGINALNE AKCESORIA BMW.
BMW SERII  I BMW SERII .

Radość z jazdy

ODKRYCIA, KTÓRE
SPEŁNIAJĄ NAJWYŻSZE
WYMAGANIA.
Twoje BMW umożliwia doświadczanie luksusu, innowacji i sportowego charakteru
wciąż na nowo. A najlepsze jest to, że ta odkrywcza podróż nigdy się nie kończy!
Życie oferuje bowiem wciąż nowe możliwości. A dzięki Oryginalnym Akcesoriom
BMW będziesz na nie doskonale przygotowany.
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Oryginalne Akcesoria BMW gwar antują bowiem, że Twoje BMW może w razie potrzeby dostosować się do Ciebie oraz Twojego aktualnego stylu życia. Indywidualnie
i ekskluzywnie, komfortowo i estetycznie, dokładnie i bezpiecznie, a to wszystko
w najwyższej jakości BMW.
Decydują wyłącznie Twoje preferencje. A Oryginalne Akcesoria BMW oferują bogatą różnorodność inspirujących pomysłów i przemyślanych rozwiązań. Dla większej
przejrzystości uporządkowaliśmy je w czterech działach: akcesoria zewnętrzne,
akcesoria wewnętrzne, komunikacja i systemy informacyjne oraz transport
i wyposażenie bagażnika.
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Czy jesteś gotowy na to, aby wciąż na nowo odkrywać swoje BMW? Jeśli tak, zapraszamy do ekskluzywnego świata Oryginalnych Akcesoriów BMW.
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Odkryj fascynujące treści cyfrowe poprzez kod QR na stronie  tego katalogu.
Wszystko, czego potrzebujesz, to aplikacja do odczytu kodów QR. Wybierz którąś
z szerokiej oferty swojego sklepu z aplikacjami mobilnymi. Uruchom aplikację do
odczytu kodów QR i przytrzymaj smartfona lub tablet ok.  cm nad kodem QR.
Korzystanie z Internetu wiąże się z kosztami zależnymi od umowy zawartej z operatorem
telefonii komórkowej.
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Niektórzy zadowalają się podążaniem śladami innych. Kto jednak przyjmuje pionierski kurs, powinien go
wyrażać wszelkimi możliwymi środkami. Oryginalne akcesoria zewnętrzne BMW pozwalają pozostawiać po
sobie bardzo indywidualne ślady. Niesamowicie wyraziste. Zachwycająco stylowe. I zawsze niepowtarzalne.
Pod lupą: -calowe obręcze kół ze stopów lekkich BMW M Performance w stylistyce
Double Spoke  M
Te wysokiej jakości -calowe obręcze są kute, wykonane w wersji Bicolor na bazie błyszczącej czerni, od
zewnątrz polerowane na wysoki połysk i opatrzone logo BMW M. Zestaw kompletnych kół RSC z ogumieniem mieszanym typu Runﬂat, obręcze w rozmiarze ,J x  z oponami w rozmiarze / R Y XL
RSC z przodu oraz obręcze J x  z oponami / R Y XL RSC z tyłu.
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WYZNACZAJ TRENDY,
ZAMIAST ZA NIMI PODĄŻAĆ.

AKCESORIA
ZEWNĘTRZNE.
BMW SERII 6.
 -calowe obręcze kół ze stopów lekkich Multiple Spoke 
Te wysokiej klasy obręcze wykonane są w wersji Bicolor na bazie błyszczącej czerni i mają polerowane na wysoki połysk obrzeże.









 Obudowy lusterek zewnętrznych BMW M Performance
z karbonu
 Czarna atrapa chłodnicy BMW M Performance
 -calowe obręcze kół ze stopów lekkich Star Spoke 
Te wysokiej klasy -calowe obręcze kół ze stopów lekkich wykonane są
w kolorze chromu i odznaczają się widocznymi śrubami kół. Ekskluzywne
wykonanie nadaje pojazdowi szczególnie sportowy wygląd.
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 -calowe obręcze kół ze stopów lekkich Cross Spoke 
Te wysokiej klasy -calowe obręcze wykonane są w kolorze szarym Ferric,
a dzięki widocznym śrubom kół zapewniają pojazdowi sportowy wygląd.
 -calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 
Te wysokiej klasy -calowe obręcze kół ze stopów lekkich wykonane są
w wersji Bicolor na bazie szarości Ferric. Są od zewnątrz polerowane na
wysoki połysk i odznaczają się widocznymi śrubami kół.
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 -calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke  M
Te wysokiej klasy -calowe obręcze kół ze stopów lekkich wykonane są
w kolorze szarym Ferric. Ekskluzywne wykonanie nadaje pojazdowi
szczególnie sportowy wygląd.
 -calowe obręcze kół ze stopów lekkich BMW M Perfomance
w stylistyce V Spoke  M
Te wysokiej klasy -calowe obręcze kół ze stopów lekkich są wykonane
w wersji Bicolor na bazie szarości Ferric i od zewnątrz polerowane na wysoki połysk. Mają widoczne śruby kół oraz logo BMW M.
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 -calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 
Te wysokiej klasy obręcze wykonane są w kolorze srebrnym Reﬂex. Ekskluzywne wykonanie nadaje pojazdowi szczególnie sportowy wygląd.
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 DBMPXFPCS×D[FL³ñ[FTUPQ³XMFLLJDI.VMUJQMF4QPLF
5FXZTPLJFKLMBTZDBMPXFPCS×D[FL³ñXZLPOBOFTÅXXFSTKJ#JDPMPS
OBCB[JFT[BSPąDJ0SCJUJPE[FXOÅUS[QPMFSPXBOFOBXZTPLJQPñZTL
 DBMPXFPCS×D[FL³ñ[FTUPQ³XMFLLJDI74QPLF
5FXZTPLJFKLMBTZDBMPXFPCS×D[FL³ñOBEBKÅQPKB[EPXJT[D[FH³MOJF
FLTLMV[ZXOZXZHMÅE
 DBMPXFPCS×D[FL³ñ.[FTUPQ³XMFLLJDI%PVCMF4QPLF
.
5FXZTPLJFKLMBTZDBMPXFPCS×D[FL³ñXZLPOBOFTÅXXFSTKJ#JDPMPS
JPQBUS[POFMPHP#.8.

 DBMPXFPCS×D[FL³ñ[FTUPQ³XMFLLJDI#.8.1FSGPS
NBODFXTUZMJTUZDF%PVCMF4QPLF.
5FXZTPLPHBUVOLPXF DBMPXFPCS×D[FTÅLVUF XZLPOBOFXXFSTKJ
#JDPMPSOBCB[JFCñZT[D[ÅDFKD[FSOJ PE[FXOÅUS[QPMFSPXBOFOBXZTPLJ
QPñZTLJPQBUS[POFMPHP#.8.
 DBMPXFPCS×D[FL³ñ[FTUPQ³XMFLLJDI.VMUJQMF4QPLF
5FXZTPLJFKLMBTZDBMPXFPCS×D[FL³ñTÅLVUFJOBEBKÅQPKB[EPXJ
T[D[FH³MOJFFLTLMV[ZXOZXZHMÅE
;BCF[QJFD[FOJFąSVCL³ñ CSBLGPU
/JF[BXPEOF[BCF[QJFD[FOJFąSVCL³ñTLñBEBTJ×[D[UFSFDIąSVC[BCF[
QJFD[BKÅDZDI[FTQFDKBMOZNLPEPXBOJFN#.8ĄSVCZEBKÅTJ×PELS×DJÇ
UZMLPQS[ZVĚZDJVEPñÅD[POFHPXLPNQMFDJFTQFDKBMOFHPOBS[×E[JBJ[B
QFXOJBKÅTLVUFD[OÅPDISPO×QS[FELSBE[JFĚÅL³ñ%PTU×QOFS³XOJFĚEP
JOOZDINPEFMJ#.8

;BMFDBOFPHVNJFOJF
1S[Z[BLVQJFOPXZDIPQPO[BMFDBTJ×XZC³SUBLJDI LU³SFP[OBD[POPQJ×
DJPSBNJFOOÅHXJB[EÅOBCPD[OFKąDJBODF5ZMLPUBLJFPQPOZCZñZJOUFOTZX
OJFUFTUPXBOFQS[F[#.8JTÅXñBąDJXJFEPQBTPXBOFEPQPKB[E³X#.8
4[D[FH³ñPXZDIJOGPSNBDKJOBUFOUFNBUDI×UOJFVE[JFMÅ%FBMFS[Z#.8

4QSBXEĘUFSB[ KBLBTUZMJTUZLBPCS×D[ZL³ñOBKMFQJFKQBTVKF
EP5XPKFHP#.8ѭPELSZKLPOﬁHVSBUPSL³ñOBTUSPOJF
XXXCNXQMLPOﬁHVSBUPSLPM
1FñOÅPGFSU×BLDFTPSJ³X#.8.1FSGPSNBODF[OBKE[JFT[
OBTUSPOJFXXXCNXQMNQFSGPSNBODF
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8O×US[F5XPKFHP#.8UPQS[FEFXT[ZTULJNFLTLMV[ZXOBQS[FTUS[Fó QS[F[OBD[POBEPSFBMJ[BDKJ5XPJDI
PTPCJTUZDIVQPEPCBóJQSFGFSFODKJ%[J×LJPSZHJOBMOZNBLDFTPSJPNXFXO×US[OZN#.8PELSZKFT[ KBL
NPĚOBXDJÅĚOBOPXPEPTUPTPXZXBÇXZQPTBĚFOJFXO×US[B#.8EPTXPJDIQPUS[FCJJOEZXJEVBMOFHP
TUZMVĚZDJB;BXT[FXFEñVHEFXJ[Z8TJBEBT[;BKNVKFT[XZHPEOJFNJFKTDF%FMFLUVKFT[TJ×KB[EÅ
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1PEMVQÅ4ZTUFN5SBWFM$PNGPSU
,MVD[FNEPTVLDFTVUFHPTZTUFNVKFTUNPOUPXBOZNJ×E[ZXTQPSOJLBNJ[BHñ³XLBVDIXZUCB[PXZ OBLU³
SZNPĚOBCF[USVEVOBñPĚZÇJOJF[BXPEOJF[BNPDPXBÇTUPMJLTLñBEBOZ[VDIXZUFNOBLVCFL XJFT[BLOB
PE[JFĚ IBD[ZLVOJXFSTBMOZ BUBLĚFSP[NBJUFVDIXZUZOBOBKS³ĚOJFKT[FUBCMFUZNBSFL"QQMFJ4BNTVOH

  %ZXBOJLJVOJXFSTBMOF
5FEPTLPOBMFEPQBTPXBOF XZUS[ZNBñFEZXBOJLJVOJXFSTBMOF[VOJFTJP
OZNPCS[FĚFNDFDIVKFOJFQS[FDJ×UOFX[PSOJDUXP/JFUZMLPDISPOJÅQS[F
TUS[FóOBOPHJQS[FEXJMHPDJÅJ[BOJFD[ZT[D[FOJFN BMFS³XOJFĚTUPQZ
QS[FEXPEÅ%P#.8TFSJJPGFSPXBOFTÅXLPMPS[FD[BSOZN BEP
#.8TFSJJXLPMPS[FD[BSOZNMVCCFĚPXZN[XZTPLPHBUVOLPXÅ DISP
NPXBOÅXTUBXLÅXLT[UBñDJFDZGSZѸѶ

 Etui na kluczyk BMW z wyświetlaczem
To dokładnie dopasowane etui z wysokogatunkowej, czarnej skóry
nappa niezawodnie chroni kluczyk BMW z wyświetlaczem przed brudem i zadrapaniami.

 4ZTUFN[BQBDI³XXO×US[B"NCJFOU"JS
4ZTUFN[BQBDI³X"NCJFOU"JS[BQFXOJBFLTLMV[ZXOFEP[OBOJB[BQB
DIPXFXFXOÅUS[QPKB[EV%PXZCPSVKFTUDBñZT[FSFHTUBSBOOJFTLPNQP
OPXBOZDI QPQSBXJBKÅDZDITBNPQPD[VDJFXPOJ8ZCSBOZXLñBE[BQB
DIPXZXLñBEBOZKFTUQPQSPTUVEPEP[PXOJLB[BQBDIVVNJFT[D[POFHP
XTDIPXLVOBS×LBXJD[LJ*OUFOTZXOPąÇ[BQBDIVNPĚOBXZHPEOJFSFHV
MPXBÇ[BQPNPDÅLPOUSPMFSBJ%SJWF

 +  Etui na kluczyk
To poręczne 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.
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 BMW Natural Air
Zestaw BMW Natural Air składa się z regulowanego dozownika zapachu,
który mocowany jest w kratce nawiewu powietrza, oraz sześciu wymiennych wkładów zapachowych. Za przyjemne doznania zapachowe odpowiadają wonie „Purifying Green Tea“, „Energizing Tonic“, „Balancing Amber“,
„Vitalizing Woods“, „Harmonizing Flowers“ oraz „Sparkling Raindrops“.
 Foteliki dziecięce BMW
Foteliki dziecięce BMW oferują najwyższy poziom komfortu i bezpieczeństwa dzieci w wieku od  do ok.  lat (ok.  kg). Opatentowane, wypełnione powietrzem poduszki zapewniają podwyższony poziom ochrony głowy
przy zderzeniach bocznych, a liczne zaliczone testy zderzeniowe świadczą
o tym, że foteliki spełniają wysokie standardy bezpieczeństwa BMW, wykraczające poza wymogi ustawowe. Wyróżniona czarno-niebieska albo
czarno-antracytowa stylistyka fotelików doskonale wkomponowuje się
w wysokiej klasy wnętrze BMW.
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Wystarczy zeskanować kod QR, aby uzyskać obrazowe objaśnienie wyposażenia oraz funkcji fotelików
dziecięcych BMW w formie ﬁlmu.
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,MJNBUNPUPSTQPSUVXTXPKFKOBKCBSE[JFKFLTLMV[ZXOFKGPSNJFT[MBDIFUOFNBUFSJBñZ UBLJFKBLLBSCPO 
BMDBOUBSBD[ZTUBMT[MBDIFUOB PSB[MJD[OFTQPSUPXPJOEZXJEVBMOFFMFNFOUZXZQPTBĚFOJBQP[XBMBKÅTUXP
S[ZÇXLPLQJDJF[VQFñOJFJOEZXJEVBMOÅBUNPTGFS×TQPSU³XNPUPSPXZDI"LDFTPSJB#.8.1FSGPSNBODF
[BQFXOJBKÅCF[LPNQSPNJTPXPTQPSUPXZDIBSBLUFSS³XOJFĚOB[FXOÅUS[QPKB[EV BUBLĚFXPCS×CJFVLñB
E³XKF[EOFHPJOBQ×EPXFHP
,JFSPXOJDB**#.8.1FSGPSNBODFXBMDBOUBS[F [FXTUBXLÅ[LBSCPOV
/BLñBELJOBQFEBñZ#.8.1FSGPSNBODF[FTUBMJT[MBDIFUOFK
&UVJOBLMVD[ZL#.8.1FSGPSNBODF
1PLBĚDIBSBLUFSJKVĚUFSB[PELSZKGBTDZOVKÅDZąXJBUTQPSU³XNPUPSPXZDI LU³SZQS[ZCMJĚÅ$JBLDFTPSJB
#.8.1FSGPSNBODFXXXCNXQMNQFSGPSNBODF
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 Koc podróżny
Może dawać ciepło lub być po prostu przyjemnym w dotyku towarzyszem
podróży – ten szlachetny, oferowany w kolorystyce beżowo-ciemnobrązowej koc podróżny ma wszechstronne zastosowania i w imponujący sposób
podkreśla luksusowy komfort jazdy pojazdem. Wykonany jest w całości
z wysokogatunkowej, niezwykle delikatnej wełny merynosów, tkanej
w technice żakardowej.
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/BKMFQT[BPCTñVHBJOGPSNBDZKOB OBKMFQT[BSP[SZXLB OBKMFQT[BñÅD[OPąÇ[FąXJBUFN(EZUZMLP[BKNVKFT[
NJFKTDF[BLJFSPXOJDÅTXPKFHP#.8 PUXJFSBKÅTJ×QS[FE5PCÅCF[HSBOJD[OFNPĚMJXPąDJQPñÅD[POFHP
XTJFÇąXJBUB"PSZHJOBMOFBLDFTPSJB[[BLSFTVLPNVOJLBDKJJJOGPSNBDKJUPXJFMFEPCS[FQS[FNZąMBOZDI
QPNZTñ³XOBKFT[D[FCBSE[JFKLPNGPSUPXFJJOEZXJEVBMOFXZLPS[ZTUBOJFñÅD[OPąDJTJFDJPXFK
 ;FTUBXTñVDIBXLPXZ#.8#MVFUPPUI)FBETFU
5FO[FTUBXTñVDIBXLPXZEBKFTJ×T[ZCLPJCF[QSPCMFNPXPQPñÅD[ZÇ[UFMFGPOFNLPN³SLPXZN BKFHP
PCTñVHBKFTUJOUVJDZKOB/BKOPXPD[FąOJFKT[FVLñBEZFMFLUSPOJD[OFPEﬁMUSPXVKÅT[VNZPUPD[FOJB [BQFX
OJBKÅD[OBLPNJUÅKBLPąÇEĘXJ×LV8ZTPLJLPNGPSUOPT[FOJBHXBSBOUVKÅTJMJLPOPXFXLñBELJXUS[FDISP[
NJBSBDIPSB[EPEBULPXZVDIXZUOBVDIP
 "EBQUFS4OBQ*O
8PGFSDJFTÅS³ĚOFQS[ZTUPTPXBOFEPBLUVBMOJFQPQVMBSOZDIUFMFGPO³XBEBQUFSZ[BUS[BTLPXF4OBQ*O 
VNPĚMJXJBKÅDFUFMFGPOPXBOJF ñBEPXBOJF QPñÅD[FOJF[BOUFOÅ[FXO×US[OÅQPKB[EVPSB[CF[QJFD[OF
QS[FDIPXZXBOJFUFMFGPOV
  &UVJ8JSFMFTT$IBSHJOH
&UVJ8JSFMFTT$IBSHJOHVNPĚMJXJBXZHPEOF CF[QS[FXPEPXFñBEPXBOJFTNBSUGPO³X"QQMFJ1IPOFT 
PSB[1MVT&UVJNBQS[ZKFNOFXZLPóD[FOJF4PGUUPVDI XZS³ĚOJBTJ×BUSBLDZKOÅTUZMJTUZLÅ#.8JKFTULPN
QBUZCJMOF[FXT[ZTULJNJQSPEVLUBNJ#.88JSFMFTT$IBSHJOH BUBLĚFJOOZNJñBEPXBSLBNJ[DFSUZﬁLBUFN2J


TWOJE BMW: ZAWSZE TAK
ELASTYCZNE JAK TY SAM.
Niektóre odkrycia oddalone są od Ciebie o setki kilometrów. Inne znajdują się znacznie bliżej niż myślisz.
Na przykład oryginalne akcesoria BMW z zakresu transportu i wyposażenia bagażnika. Oferują one zawsze
pozytywnie zaskakującą mieszankę funkcjonalności i elastyczności, pozwalającą na komfortowe osiąganie
obranych celów podróży. Niezależnie od tego, czy cele te znajdują się całkiem blisko, czy też bardzo daleko.
२
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Pod lupą: Pojemniki dachowe BMW
Te nowoczesne pojemniki pasują do wszystkich systemów bagażnika dachowego BMW i są wyposażone
w dwustronny system otwierania z potrójnym zamkiem centralnym. Pojemność może wynosić , 
lub  litrów. Pojemniki dostępne są w kilku różnych kombinacjach kolorystycznych.

 Tylny uchwyt rowerowy BMW
Tylny uchwyt rowerowy BMW spełnia wysokie wymagania związane z dynamiką jazdy. Dzięki funkcji odchylania
w każdej chwili umożliwia łatwy dostęp do przestrzeni bagażowej, a w razie nieużywania można go złożyć do niewielkich rozmiarów. Tylny uchwyt rowerowy BMW pomieści dwa rowery (również typu e-bike), a w przypadku
wybranych modeli dostępne jest oferowane osobno rozszerzenie do przewozu trzeciego roweru.
 Uchwyt do rowerów turystycznych, zamykany
Ten zamykany uchwyt do rowerów turystycznych z wysokowytrzymałego aluminium umożliwia bezpieczny
przewóz jednego roweru wyścigowego, turystycznego, górskiego lub dziecięcego. Łatwy w obsłudze system
zacisków pozwala na mocowanie rowerów o maksymalnej masie , kg.
 Uchwyt do rowerów wyścigowych, zamykany
Ten zamykany uchwyt do rowerów wyścigowych umożliwia bezpieczny przewóz rowerów wyścigowych
z systemem szybkomocującym. Wykonany jest z wysokowytrzymałego aluminium i wyposażony w prosty
system zaciskowy do mocowania rowerów. Dostępny jest również oddzielny uchwyt przedniego koła.









 Zestaw podróżny
Zestaw podróżny obejmuje walizkę podręczną oraz torbę, dzięki której na tylnej kanapie można uzyskać dodatkowe miejsce do przechowywania przedmiotów. Oba te elementy można przewozić oddzielnie lub wspólnie,
zamocować na tylnym siedzeniu pasem bezpieczeństwa oraz zabezpieczyć przed kradzieżą.
 Uniwersalne pokrycie ochronne na tylną kanapę
Uniwersalne pokrycie ochronne zapobiega zabrudzeniu tylnej kanapy samochodu. Umieszczone w odpowiednich
miejscach wycięcia na pasy bezpieczeństwa oraz ich zapięcia stwarzają optymalne warunki do bezpiecznego przewozu np. psów.

01

 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.

२

 Skrzynka składana
Skrzynka ta ma nośność do  kg i doskonale nadaje się do przechowywania mniejszych przedmiotów lub jako
skrzynka zakupowa. Szybkie i sprawne rozkładanie oraz składanie zapewniają zapięcia na rzepy. Skrzynka jest
antypoślizgowa, a gdy nie jest używana, można ją złożyć, tak aby zajmowała niewiele miejsca. Oferowana w kolorach czarnym, czarno-czerwonym oraz czarno-beżowym.
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 +  Mata kształtowa do bagażnika
Ta dokładnie dopasowana, antypoślizgowa i niezwykle wytrzymała mata ma na całym obwodzie wysoki brzeg i niezawodnie chroni bagażnik przed brudem oraz wilgocią. Utrzymana jest w kolorze czarnym, a w przypadku BMW serii  dodatkowo opatrzona zintegrowaną, ekskluzywną, chromowaną cyfrą „“.

]

Serwis BMW
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INNOWACJA
I KOMPETENCJA.

ORYGINALNY OLEJ SILNIKOWY BMW

Silniki BMW zasługują na innowacyjne oleje premium. Z tego powodu przy wymianie oleju w serwisie BMW stosujemy
nowy olej silnikowy BMW TwinPower. Ten oryginalny olej BMW jest dokładnie dostosowany do Twojego silnika
i zapewnia mu stale wysoką sprawność oraz dłuższą żywotność.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie www.bmw.com/bmw-engineoil
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Więcej o BMW

www.bmw.pl

Radość z jazdy

Szczegółowych informacji udzielają Dealerzy BMW.
Pokazane modele zawierają również elementy wyposażenia dodatkowego, które nie wchodzą
w standardowy zakres dostawy. Nie wszystkie warianty produktów zostały zilustrowane. Niniejszy
katalog ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa
polskiego. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcji, wyposażenia i treści oraz do ewentualnych błędów drukarskich i pomyłek. Apple®, iPhone®, iPad® oraz iPod® są zarejestrowanymi
znakami towarowymi należącymi do Apple Inc. © BMW AG, Monachium/Niemcy. Przedruk, również we fragmentach, dozwolony tylko za pisemną zgodą BMW AG, Monachium. Nr katalogowy
      , BB-. Wydrukowano w Niemczech /.

