Radość z jazdy

PIĘĆ POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO
WYBRAĆ ORYGINALNE OPONY BMW
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IDEALNIE DOPASOWANE.
Oryginalne opony BMW zapewniają doskonałe właściwości
jezdne w każdych warunkach pogodowych, ponieważ
są idealnie dopasowane do danego modelu oraz charakterystyki
prowadzenia.
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ORYGINALNE.
Oryginalne opony BMW są projektowane we współpracy
z działem rozwoju samochodów BMW. Dzięki temu Twoje
BMW pozostaje oryginalne o każdej porze roku
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PRZETESTOWANE.
Wszystkie oryginalne opony BMW są poddawane
kompleksowym badaniom symulacyjnym i rygorystycznym
testom praktycznym.
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BEZPIECZNE.
Oryginalne opony BMW odznaczają się wyjątkową
długowiecznością. Dzięki technologii Runflat nawet w razie
uszkodzenia opony bez problemu pokonasz odległość
do 80 km z prędkością 80 km/h.
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Z GWARANCJĄ.
Wszystkie oryginalne opony BMW są objęte bezpłatnym
36-miesięcznym ubezpieczeniem opon BMW.
Zapytaj o oferty sezonowe naszych dostawców opon.
Z przyjemnością pomożemy Ci dokonać wyboru.

IDEALNA PRZYCZEPNOŚĆ.
Dzięki oryginalnym oponom BMW. Przejrzyj bogatą ofertę opon
dostosowanych do Twojego modelu BMW lub skontaktuj
się ze swoim partnerem serwisowym. www.bmw.com/tyres

Twój partner serwisowy BMW z przyjemnością udzieli
wszelkich niezbędnych informacji.

GWARANTOWANA
SATYSFAKCJA.

ORYGINALNE OPONY BMW OZNACZONE GWIAZDKĄ.
W PAKIECIE BEZPŁATNE 36-MIESIĘCZNE
UBEZPIECZENIE OPON BMW.*

* Kupując oponę oznaczoną gwiazdką i otrzymując świadectwo ubezpieczenia, klient uzyskuje
możliwość występowania – w okresie 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy zakupu –
z roszczeniami o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia opony spowodowanego ostrym przedmiotem,
uderzeniem o krawężnik lub aktem wandalizmu bądź z tytułu kradzieży do Allianz Versicherungs-AG,
Königinstrasse 28, 80802 Monachium, Niemcy, zgodnie z warunkami polisy ubezpieczeniowej Grupy
zawartej przez BMW AG na potrzeby ubezpieczenia opon BMW. Niezależnie od ubezpieczenia opon
BMW Klient zachowuje wszystkie przynależne mu ustawowe prawa gwarancyjne. Warunki
ubezpieczenia opon BMW są dostępne na stronie internetowej www.bmw.com/tyreinsurance.
Odpowiednie informacje można także uzyskać od partnera serwisowego BMW.
** Bez montażu.

NAWET 100% ZWROTU KOSZTÓW.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DZIĘKI
TECHNOLOGII RUNFLAT.

Gwiazdka BMW oznacza gwarantowaną najwyższą jakość. Aby zgłosić roszczenie, wystarczy skontaktować się z partnerem serwisowym
BMW.

Opony BMW oznaczone gwiazdką są również dostępne
z technologią Runflat.

Zgodnie z warunkami ubezpieczenia opon BMW po zgłoszeniu roszczenia można odzyskać nawet 100% kosztu opon.**

w pierwszym roku

PEWNOŚĆ W KAŻDEJ SYTUACJI
Ponieważ nie ma idealnych dróg, koła i opony muszą ze sobą
perfekcyjnie współpracować. Bezpieczeństwo w każdej sytuacji
zapewniają oryginalne, oznaczone gwiazdką opony BMW i zestawy kół
kompletnych BMW. Opony są zatwierdzone przez BMW i oznaczone
charakterystyczną gwiazdką.

w drugim roku

w trzecim roku

36-miesięczny okres ubezpieczenia rozpoczyna się z dniem zakupu
opon u partnera serwisowego BMW. Dzięki ubezpieczeniu masz
spokojną głowę podczas jazdy bez żadnych dodatkowych kosztów
– oraz gwarancję bezproblemowego użytkowania oryginalnych opon
BMW przez długi czas

Przebicie opony może zdarzyć się w najmniej odpowiednim miejscu
i czasie – na przykład w tunelu albo podczas nocnej jazdy w ulewnym deszczu. W takich sytuacjach idealnie sprawdzają się opony
samonośne z funkcją jazdy awaryjnej. Jest to tzw. technologia
Runflat – kolejna korzyść z zakupu oryginalnych opon BMW oznaczonych gwiazdką.
Dzięki niej w razie awarii nie musisz od razu wymieniać opony.
Możesz bez żadnego problemu kontynuować jazdę do najbliższego
punktu serwisowego. Dodatkowe elastyczne wkładki wykonane
z mieszanek gumowych o bardzo wysokiej odporności na wysokie
temperatury, które są umieszczone w ścianach bocznych, zapobiegają przegrzewaniu się opony lub jej zapaleniu w przypadku utraty
ciśnienia. Nawet gdy nastąpi całkowita utrata ciśnienia, a samochód
jest załadowany, opona Runflat pozwala pokonać odległość nawet
do ok. 80 km z prędkością 80 km/h.

Twoja dodatkowa korzyść: trzyletnie ubezpieczenie opon
BMW w pakiecie
Mamy pełne zaufanie do doskonałej jakości naszych oryginalnych
opon BMW oraz zestawów kół kompletnych BMW. Z tego względu
wszystkie zakupione w punkcie dealerskim BMW oryginalne opony
BMW oznaczone gwiazdką są objęte bezpłatnym ubezpieczeniem
opon BMW. Ubezpieczenie opon BMW obowiązuje przez 36
miesięcy od daty zakupu i zapewnia pełną ochronę.

Bez technologii
Runflat

Z technologią
Runflat

Zapewnia również idealne prowadzenie w razie całkowitej
utraty ciśnienia.
Zakres ubezpieczenia opon BMW:
- uszkodzenia opon spowodowane ostrym przedmiotem
(np. gwoździem albo odłamkiem szkła)
- uszkodzenie na skutek uderzenia oo krawężnik.
- uszkodzenia na skutek wandalizmu.
- kradzież.
Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie oponę. Nie dotyczy uszkodzenia
ani kradzieży obręczy kół.

Co więcej, ta technologia opon ma w sobie ogromne rezerwy
bezpieczeństwa w przypadku bardzo nagłej utraty ciśnienia.
To z kolei oznacza zwiększone bezpieczeństwo szczególnie podczas
szybkiej jazdy po krętych drogach. W razie przebicia tradycyjnej
opony dalsza jazda jest zazwyczaj niemożliwa. W przypadku opon
Runflat taka skrajna sytuacja nie ogranicza zdolności manewrowania
ani stabilności kierunkowej pojazdu. Nie są konieczne żadne ostre
manewry kierownicą, ponieważ systemy ABS, ASC i DSC zachowują pełną funkcjonalność, wspierając kierowcę.

