Radość z jazdy

ORYGINALNE AKCESORIA BMW.
BMW SERII 5, BMW X5 ORAZ BMW X6.

INDYWIDUALNE
ULEPSZENIE.
Ten katalog prezentuje w czterech rozdziałach różnorodne
możliwości indywidualnego uzupełnienia Twojego BMW
o praktyczne i eleganckie dodatki, a tym samym podkreślenia wyjątkowego wizerunku pojazdu w najdrobniejszych
detalach.
Tylko Oryginalne Akcesoria BMW są pod względem wzornictwa,
funkcjonalności, jakości i wydajności perfekcyjnie dostosowane
do Twojego modelu BMW. Każdy produkt idealnie pasuje i spełnia
najwyższe wymagania, ponieważ został zaprojektowany i wyproduko
wany specjalnie do Twojego modelu. Nie idź na kompromisy – postaw
na BMW.

AKCESORIA
ZEWNĘTRZNE
Strony 04-09

AKCESORIA
WEWNĘTRZNE
Strony 10-15

Wybrane akcesoria BMW można też zobaczyć online – w tym celu
należy pobrać aplikację Katalogi BMW na swoje urządzenie mobilne.
Korzystanie z Internetu wiąże się z kosztami zależnymi od umowy zawartej z operatorem telefonii
komórkowej.

KOMUNIKACJA,
INFORMACJA
I TECHNIKA
Strony 16-19

TRANSPORT I
WYPOSAŻENIE
BAGAŻNIKA
Strony 20-25

04 ❘ 05 AKCESORIA
EXTERIEUR ZEWNĘTRZNE

BMW 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.
Twój Dealer BMW chętnie doradzi Ci w wyborze tych oraz wielu innych części BMW M Performance
do szerokiej gamy modeli BMW i BMW M.
1 Grill w kolorze czarnym błyszczącym
Nerki w kolorze błyszczącej czerni nadają
przodowi pojazdu jeszcze bardziej zdecydowany
i atletyczny wygląd.

TO OCZYWISTE:
TWÓJ INDYWIDUALNY WYBÓR.
Dobierając pasujące obręcze kół ze stopów lekkich, nadasz swojemu BMW zupełnie
indywidualny charakter. Aby zapewnić Ci jak największą swobodę wyboru, oferujemy
szeroki wachlarz oryginalnych kół BMW w różnych rozmiarach. Pokazane tu przykłady
to jedynie część naszej szerokiej oferty akcesoriów.

2 Spojler tylny z karbonu
Jeszcze więcej dynamicznej elegancji, jeszcze
bardziej sportowa prezencja: spojler tylny
podkreśla indywidualną stylistykę auta i zapewnia
optymalne parametry aerodynamiczne.
Wykonany jest w 100 procentach z karbonu
w pracochłonnej, ręcznej produkcji.

3 Nakładka na zderzak przedni
z karbonu (seria 5)
Ta wykonana w całości z karbonu nakładka
zapewnia optymalne parametry aerodynamiczne
i podkreśla stanowczy wizerunek pojazdu.
4 Dyfuzor tylny z karbonu (seria 5)
Ten wykonany z karbonu dyfuzor tylny
zapewnia jeszcze bardziej sportowy wygląd,
podkreślając jednocześnie atletyczny charakter
pojazdu.

1

5 Double Spoke 662 M, 18 cali (seria 5)
Wysokiej klasy 18calowe obręcze kół M ze
stopów lekkich Double Spoke 662 wykonane
są w kolorze Jet Black z kolorowym logo M.
6 19-calowy układ hamulcowy (seria 5)
Te wydajne hamulce sportowe z wentylowa
nymi od wewnątrz i perforowanymi tarczami
hamulcowymi o lekkiej konstrukcji zapewniają
krótkie drogi hamowania – nawet przy wysokich
obciążeniach termicznych. Zaciski utrzymane
w sportowej czerwieni BMW M Performance.

2

6 Double Spoke 669 M, 20 cali (seria 5)
Sportowy charakter w dwóch wariantach:
Te 20calowe, kute obręcze kół BMW
M Performance ze stopów lekkich z logo M
oferowane są w dwóch wersjach: Bicolor
na bazie matowego koloru Jet Black (6) z fre
zowaną i polerowaną zewnętrzną powierzchnię
oraz w kolorze Orbit Grey.

Oryginalne kompletne koła BMW wyposażone są w oznaczone gwiazdką opony
(na życzenie z funkcją jazdy awaryjnej) oraz czujniki ciśnienia (RDC). Szczegółowe
informacje uzyskasz u swojego Dealera.

3

Więcej informacji o Oryginalnych Akcesoriach BMW oraz usługach
serwisowych uzyskasz na stronie bmw.pl lub w swoim serwisie BMW.
4

6

5
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KOMPLETNE KOŁA ZIMOWE
BMW SERII 5

1

2

1 M Double Spoke 664 M, 19 cali
(dostępne również jako kompletne koło letnie)
Te wysokiej klasy 19calowe obręcze kół ze stopów lekkich
wykonane są w kolorze Jet Black.

4 Multi Spoke 633, 19 cali
Te wysokiej klasy 19calowe obręcze kół ze stopów lekkich
w kolorze Reflex Silver swoim ekskluzywnym wyglądem nadają
pojazdowi szczególnie sportową nutę.

2 W Spoke 632, 18 cali
Te ekskluzywne obręcze kół ze stopów lekkich w kolorze
Reflex Silver nadają pojazdowi szczególnie szlachetny wygląd.

5 Łańcuchy śniegowe
Dostosowane specjalnie do opon BMW łańcuchy śniegowe są ła
twe w montażu i zapewniają optymalną trakcję na śniegu i lodzie.

1

3 V Spoke 684, 18 cali
Te wysokiej klasy 18calowe obręcze kół ze stopów lekkich
w kolorze Orbit Grey nadają autu szczególnie sportową nutę.

2

KOMPLETNE KOŁA LETNIE
BMW SERII 5

1 M Performance Multi Spoke 732 M, 20 cali
Te wysokiej klasy 20calowe, kute obręcze kół ze stopów lekkich
wykonane są w wersji Bicolor na bazie koloru Night Gold, frezo
wane i polerowane na wysoki połysk oraz opatrzone kolorowym
logo M.
2 20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich M Performance
Y Spoke 763 M
Te wysokiej klasy kute obręcze kół nadają pojazdowi szczególnie
sportowy wygląd. Wykonane w kolorze Frozen Gold z kolorowym
logo M.
3 M Performance Double Spoke 786 M, 19 cali
(dostępne również jako kompletne koło zimowe)
Te wysokiej klasy 19calowe, kute obręcze kół ze stopów lekkich
wykonane są w matowym kolorze Jet Black z logo M i wyfrezo
wanym napisem „M Performance”.

4 Linia akcentowa
Dwa przebiegające równolegle paski w matowym kolorze Ferric
Grey tworzą indywidualny, dynamiczny akcent powyżej krawędzi
załamania światła.

3
3

5 Folie na progi
Cienka linia akcentowa w matowym kolorze Ferric Grey oraz
logo BMW w kolorze Orbit Grey podkreślają sportowy charakter
pojazdu.
5

4
5

4
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KOMPLETNE KOŁA LETNIE

KOMPLETNE KOŁA ZIMOWE

1 Y Spoke 627, 21 cali
Te wysokiej klasy 21calowe obręcze kół ze stopów lekkich
wykonane są w wersji Bicolor na bazie koloru Cerium Grey, od
zewnątrz polerowane na wysoki połysk i mają lekki, walcowany
pierścień obręczy.

4 Star Spoke 491, 20 cali
(dostępne również jako kompletne koło letnie)
Te wysokiej klasy 20calowe obręcze kół ze stopów lekkich
wykonane są w kolorze Jet Black i swoim wyglądem nadają
pojazdowi szczególnie sportowy wizerunek.

2 Performance Y Spoke 375, 21 cali
Te wysokiej klasy obręcze kół ze stopów lekkich wykonane są
w wersji Bicolor na bazie koloru Ferric Grey, od zewnątrz polerowane na wysoki połysk i opatrzone napisem „BMW Performance”.

5 M Double Spoke 623 M, 19 cali
Te wysokiej klasy 19calowe obręcze kół M ze stopów lekkich
wykonane są w kolorze Ferric Grey i polerowane na wysoki
połysk. Swoim sportowowyrazistym wyglądem doskonale
pasują do pakietu sportowego M.

BMW X6

1

1

2

2

KOMPLETNE KOŁA LETNIE

KOMPLETNE KOŁA ZIMOWE

1 M Star Spoke 748 M, 20 cali (dostępne również jako
kompletne koło letnie)
Te wysokiej klasy obręcze kół ze stopów lekkich wykonane są
w matowym kolorze Jet Black z kolorowym logo M. Ich szczególnym wyróżnikiem jest to, że dostępne są również z oponami All
Terrain Grabber AT3.

3 Star Spoke 736, 20 cali
Te wysokiej klasy 20calowe obręcze kół BMW ze stopów lekkich
wykonane są w kolorze Ferric Grey i przystosowane do montażu
łańcuchów śniegowych. Swoim wyglądem nadają pojazdowi
szczególnie sportową nutę.

BMW X5

4

3 Aluminiowe stopnie progowe
Wykonane ze szczotkowanego, anodowanego aluminium stopnie
progowe w kolorze Cerium Grey stanowią niezwykle wyrazisty
akcent i umożliwiają komfortowe wsiadanie do samochodu.

BMW X5

3

2 M Performance Star Spoke 749 M, 22 cale
Te wysokiej klasy, lekkie, 22calowe obręcze kół M Performance
ze stopów lekkich są wykonane w wersji Bicolor na bazie koloru
Jet Black, polerowane na wysoki i mają wyfrezowany napis
„M Performance” oraz kolorowe logo M.

BMW X6

6 Łańcuchy śniegowe
Te łańcuchy śniegowe do opon w rozmiarach 255/55 R18
i 255/50 R19 wyróżniają się najlepszą możliwą trakcją.
W przypadku łańcuchów Comfort zintegrowany pałąk ze stali
sprężynowej zapewnia ich szybki i prosty montaż, natomiast
łańcuchy EasyFit po podstawowym montażu zakładają się
wręcz same.
6 Fartuchy przeciwbłotne
Te solidnie wykonane, czarne fartuchy przeciwbłotne na oś tylną
skutecznie chronią samochód oraz pojazdy jadące za nim przed
zabrudzeniem i uderzeniami kamyków.

3

4 V Spoke 735, 19 cali
Te wysokiej klasy obręcze kół ze stopów lekkich przystosowane
są do montażu łańcuchów śniegowych. Wykonane w kolorze
Ferric Grey, nadają pojazdowi szczególnie sportowy wygląd.
5 V Spoke 734, 19 cali
Te wysokiej klasy 19calowe obręcze kół BMW ze stopów lekkich
wykonane są w kolorze Reflex Silver i przystosowane do montażu
łańcuchów śniegowych.

4
5
5

6
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SYSTEM TRAVEL & COMFORT

PRZYJEMNE UCZUCIE:
W DRODZE JAK W DOMU.
Aby podróżować w doskonałym nastroju i dojechać do celu odprężonym, oprócz przysłowiowej radości z jazdy potrzebne jest też dobre przygotowanie na wszystko, co może Cię
spotkać w drodze. Wygrywa ten, kto podczas każdej jazdy ma wszystko ważne pod ręką
i gotowe do działania. Praktyczne i łatwe w obsłudze Oryginalne Akcesoria BMW zapewniają
komfortową pomoc w wielu codziennych sprawach, sprzyjając czerpaniu przyjemności
z jazdy.

System Travel & Comfort łączy różnorodny wybór uchwytów i mocowań w jednym systemie, zapewniając przez to jeszcze
większy komfort wewnątrz auta. Podstawę systemu stanowi montowany na stałe między wspornikami zagłówków
foteli przednich uchwyt bazowy, na którym można szybko i łatwo zamocować na wtyk niżej opisane elementy systemu.
Wyłącznie do nowego BMW X5 oferowane jest wyposażenie dodatkowe „Travel & Comfort“, umożliwiające szybkie
i proste mocowanie z tyłu oparcia fotela różnych elementów systemu oraz ładowanie smartfonów lub tabletów za pomocą
wbudowanej ładowarki USB.
1 Haczyk uniwersalny
Haczyk uniwersalny do przewożenia odzieży
lub lekkich toreb mocowany jest na uchwycie
bazowym (1.1). Do BMW X5 oferowane jest
wyposażenie dodatkowe „Travel & Comfort”
(1.2), w którym haczyk uniwersalny dzięki
praktycznej funkcji zatrzaskowej może zostać
błyskawicznie zamontowany z tyłu oparcia
fotela.
2 Uniwersalny uchwyt na tablety
Ten praktyczny uchwyt jest regulowany
i mocowany w oferowanym oddzielnie
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 Stolik składany
Wyróżnia się atrakcyjną stylistyką BMW i ma
regulację wysokości oraz pochylenia, a ponadto
oferuje dodatkowy, wbudowany uchwyt na
kubek.

1.1

1.2

4 Wieszak na odzież
Oferuje możliwość zawieszania elementów
garderoby z tyłu oparcia fotela. Może też być
używany poza pojazdem.

2
3

O niezwykłej wszechstronności systemu
Travel & Comfort można przekonać się na
filmie zawartym w aplikacji Katalogi BMW.

4
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2 Fotelik Baby Seat 0+
Ten ergonomiczny fotelik dla niemowląt oferuje optymalny po
ziom bezpieczeństwa małych dzieci o masie ciała do ok. 13 kg
(ok. 15 miesięcy). Opatentowane poduszki wypełnione powietrzem
gwarantują skuteczną ochronę głowy. Montaż odbywa się za
pomocą oferowanej oddzielnie bazy ISOFIX lub trzypunktowego
pasa bezpieczeństwa. (Foteliki dostępne do końca roku 2018 lub
do wyczerpania zapasów).
3 Fotelik Junior Seat 1
Fotelik BMW Junior Seat grupy 1 w połączeniu z dostępną od
dzielnie bazą ISOFIX to najlepszy wybór dla dzieci w wieku od ok.
12 miesięcy do 4 lat (od ok. 9 do 18 kg). Szczególnie w ustawieniu
przeciwnie do kierunku jazdy fotelik oferuje maksymalne bezpie
czeństwo w razie wypadku. Opatentowane poduszki wypełnio
ne powietrzem gwarantują skuteczną ochronę głowy. (Foteliki
dostępne do końca roku 2018 lub do wyczerpania zapasów).

1

1 Koc podróżny
Do ogrzania czy otulenia się dla wygody – elegancki koc podróżny
w kolorze beżowobrązowym może mieć różne zastosowanie
i w imponujący sposób podkreśla komfort podróżowania w po
jeździe. Wykonany jest w całości z wysokogatunkowej, niezwykle
delikatnej wełny merynosów, tkanej w technice żakardowej.

4 Fotelik Junior Seat 2/3
„Rosnący” wraz z dzieckiem fotelik, przeznaczony dla dzieci w
wieku od ok. 3 do 12 lat (ok. 1536 kg). Wyposażony w zaczepy
ISOFIX oraz opatentowane poduszki wypełnione powietrzem,
gwaratują skuteczną ochronę w razie zderzenia. Opatentowaną
regulację wysokości i szerokości można obsługiwać jedną ręką,
a możliwość złożenia fotelika do załączonego plecaka zapewnia
łatwy transport. (Foteliki dostępne do końca roku 2018 lub do
wyczerpania zapasów).

4

2

3
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4 Projektory drzwiowe LED
Po otwarciu drzwi na ziemi obok samochodu wyświetlany jest
indywidualnie wybrany motyw graficzny, który doskonale oświetla
strefę wsiadania.
5 Etui na kluczyk
To poręczne etui z wysokogatunkowej skóry łączone jest
z kluczykiem za pośrednictwem stylowej klamry ze stali szlachetnej. Chroni przed zadrapaniami, brudem i rozpryskami wody,
a ponadto uniemożliwia przypadkowe naciskanie przycisków.
Etui oferowane jest w różnych kolorach.

1 Dywaniki uniwersalne (X5)
Te dokładnie dopasowane, wytrzymałe dywaniki cechuje nieprzeciętne wzornictwo. Skutecznie chronią przestrzeń na nogi
z przodu (1.1) i z tyłu (1.2) przed wilgocią i zanieczyszczeniem.
Wykonane są w kolorze czarnym i uzupełnione wstawką z wysokogatunkowej stali szlachetnej.

1.2

1.1

6 Ogrzewanie postojowe
Wydajne ogrzewanie postojowe dla silników benzynowych i wysokoprężnych jeszcze przed rozpoczęciem jazdy zapewnia przyjemną temperaturę w kabinie i eliminuje efekt oblodzonych lub
zaparowanych szyb. Można je włączyć poprzez panel obsługowy
lub za pomocą kontrolera iDrive poprzez monitor pokładowy,
a opcjonalnie również za pomocą dostępnego oddzielnie pilota
zdalnego sterowania.

2 Dywaniki uniwersalne (seria 5)
Idealnie dopasowana ochrona przed wilgocią, brudem i wodą
stojącą w przestrzeni na nogi z przodu oraz z tyłu. Wersja czarna
ze wstawką ze stali szlachetnej doskonale pasuje do stylistyki
wnętrza.
3 Dywaniki Floor Liner (seria 5)
Te dokładnie dopasowane, wytrzymałe dywaniki z wysoko
uniesionym obrzeżem i specjalnymi rowkami na wodę chronią
przestrzeń na nogi z przodu i z tyłu przed wilgocią oraz zanieczyszczeniem. Wykonane są w kolorze czarnym i uzupełnione
wstawką ze stali szlachetnej w kształcie cyfry 5.

5

3

2

6

4

16 ❘ 17 KOMUNIKACJA, INFORMACJA I TECHNIKA

ZGODNIE Z OCZEKIWANIEM: PERFEKCYJNA
ŁĄCZNOŚĆ SIECIOWA.
Kto ma dobre kontakty, regularnie je pielęgnuje. Aby również podczas jazdy
umożliwić 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 latarki LED aż po systemy monitoringu pojazdu.

1 Advanced Car Eye 2.0 1
BMW Advanced Car Eye 2.0 to bardzo czuła
kamera Full HD, która rejestruje zdarzenia
wokół pojazdu – również w nocy. W przypadku wstrząsu lub niestandardowego ruchu
wewnątrz lub na zewnątrz auta kamera automatycznie rejestruje sytuację w celu udokumentowania ewentualnej kolizji lub (próby) włamania.

1

2 Bezprzewodowe słuchawki nauszne
Te cyfrowe, bezprzewodowe słuchawki
nauszne zapewniają ekskluzywną przyjemność
ze słuchania muzyki i oglądania filmów.
Są specjalnie przystosowane do nowych systemów rozrywki z tyłu od BMW i zachwycają
krystalicznie czystym dźwiękiem oraz głębokimi basami najwyższej klasy.

1

2

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.

18 ❘ 19

4

2

1
3

1 Etui Wireless Charging
Etui Wireless Charging umożliwia bezprzewodowe ładowanie
indukcyjne smartfonów Apple iPhone™ 5/5s, iPhone™ 6/6s oraz
iPhone™ 7/7 Plus. Ten innowacyjny pokrowiec jest kompatybilny ze wszystkimi ładowarkami z certyfikatem Qi i jednocześnie
zabezpiecza smartfon przed czynnikami mechanicznymi.
2 Podwójna ładowarka USB
Ładowarka USB wkładana jest po prostu do gniazda zapalniczki samochodowej. Umożliwia szybkie i komfortowe ładowanie
najróżniejszych urządzeń zewnętrznych, takich jak np. smartfony
czy tablety..

3 Torba chłodząca
Ta estetyczna torba chłodząca w kolorze czarnoantracytowym
ma pojemność 13 litrów. Po podłączeniu do gniazdka pokładowego 12 V wbudowana chłodziarka aktywnie schładza wnętrze
torby.
4 Latarka LED
Latarka BMW LED w eleganckiej stylistyce ze stali szlachetnej
przekonuje bardzo małym zużyciem energii, długą żywotnością
(nawet 2000 cykli ładowaniarozładowania), a także dużym zasięgiem świecenia. W celu naładowania wydajnego akumulatora
wystarczy włożyć latarkę do gniazdka pokładowego 12 V.

20 ❘ 21 TRANSPORT I WYPOSAŻENIE BAGAŻNIKA

LOGICZNE: WIELKIE PLANY
WYMAGAJĄ DOBREJ LOGISTYKI.

SYSTEMY PRZEWOZU BAGAŻU NA DACHU
Podstawą dla wszelkiego osprzętu bagażnika dachowego BMW są dopasowane do każdego
modelu BMW wsporniki dachowe oraz wsporniki na relingi (1). Doskonale harmonizują one ze
wszystkimi elementami osprzętu bagażnika dachowego i pojemnikami dachowymi BMW,
a ich montaż jest szczególnie prosty. Dzięki stabilnej konstrukcji i utrudniającym kradzież systemom zamykania spełniają najwyższe wymagania jakościowe i dotyczące bezpieczeństwa.

1

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 zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, komfortu,
ale też elegancji. Dlatego wszystkie akcesoria związane z transportem są dokładnie dopasowane do wymiarów Twojego BMW – począwszy od 520litrowego pojemnika dachowego, a skończywszy na pomysłowym mocowaniu małych
bagaży.

2 Pojemnik dachowy 320
Dwustronny system otwierania z potrójnym
zamkiem centralnym. Wykonany w kolorze
czarnym z osłonami bocznymi w kolorze
tytanowosrebrnym. Pojemność: 320 litrów.
Pasuje do wszystkich systemów bagażnika
dachowego BMW (ilustracja zbliżona).

2

3 Pojemnik dachowy 420
420litrowy, zamykany pojemnik dachowy
z systemem obustronnego otwierania. Wykonany w kolorze czarnym z osłonami bocznymi
w kolorze tytanowosrebrnym. Pasuje do
wszystkich systemów bagażnika dachowego
BMW.

4 Pojemnik dachowy 520
Zamykany pojemnik dachowy w kolorze
czarnym z systemem obustronnego otwierania
i osłoną boczną w kolorze tytanowosrebrnym.
Pojemność: 520 litrów. Pasuje do wszystkich systemów bagażnika dachowego BMW.
Wyróżniony nagrodą „Red Dot Design Award
2016“.

3

Więcej informacji na temat montażu i wykończenia systemów bagażnika dachowego
BMW znajdziesz na filmie w aplikacji Katalogi
BMW.

4
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1

2

1 Uchwyt na narty i deski snowboardowe, wysuwany z
boku
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.
2 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.

3

3 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 umożliwia zawsze łatwy dostęp do przestrzeni bagażowej.

4

4 Uchwyt do rowerów turystycznych
Ten zamykany uchwyt do rowerów turystycznych umożliwia
bezpieczny transport roweru wyścigowego, turystycznego,
górskiego lub też dziecięcego o maksymalnej masie 22,5 kg.
5 Uchwyt do rowerów wyścigowych
Uchwyt do rowerów wyścigowych pasuje do wszystkich
systemów bagażnika dachowego BMW. Umożliwia bezpieczny
transport maksymalnie czterech rowerów wyścigowych.
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
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1 Mata kształtowa do bagażnika
Ta antypoślizgowa, wodoszczelna i niezwykle wytrzymała mata
niezawodnie chroni bagażnik przed brudem oraz wilgocią. Do
BMW serii 5 ze wstawką ze stali szlachetnej w kształcie cyfry
5 (1.1), do BMW X5 i BMW X6 ze wstawką ze stali szlachetnej
z napisem „BMW” (1.2).
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.
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 czarno
czerwonym.

3

3 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.
4 Folia ochronna krawędzi załadunkowej (seria 5)
Zabezpieczenie krawędzi załadunkowej wykonane jest z przezroczystej folii ochronnej. Jest dokładnie dopasowane i skutecznie
ogranicza uszkodzenia, które mogą powstawać na lakierowanym
zderzaku tylnym podczas za i rozładunku ciężkich lub nieporęcznych przedmiotów.
4

1.1

1.2

2
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TO OCZYWISTE:
PIELĘGNACJA UTRZYMUJE
TWOJE BMW W FORMIE.
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
z olejkami eterycznymi. 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 (m.in. Sparkling Raindrops,
Energizing Tonic itd.), których intensywność można bezstopniowo regulować ręcznie.

BEZ WĄTPIENIA:
NAJLEPSZY SERWIS TO
KWESTIA KOMPETENCJI.
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
umowie BMW Service Inclusive za serwis swojego BMW płacisz tylko raz. Wszelkie
późniejsze prace przeglądowe i serwisowe objęte umową wykonywane są szybko
i sprawnie bez dodatkowych rozliczeń. A to oznacza dla Ciebie beztroską radość
z jazdy.
Więcej informacji uzyskasz pod adresem bmw.pl/serwis
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ZESTAWIENIE ORYGINALNYCH AKCESORIÓW BMW.
Seria 5

Strona
Limuzyna

X5

X6

STYLISTYKA ZEWNĘTRZNA
9

BMW M Performance Double Spoke 662 M, 18 cali (kompletne koło letnie)

5

6

6

BMW M Performance Double Spoke 669 M, 20 cali (kompletne koło letnie)

5

1, 8

1, 8

BMW M Performance Double Spoke 786 M, 19 cali (kompletne koło letnie)

6

7

BMW M Performance Multi Spoke 732 M, 20 cali (kompletne koło letnie)

6

5

BMW M Performance Star Spoke 749 M, 22 cale (kompletne koło letnie)

8

BMW M Performance Y Spoke 763 M, 20 cali (kompletne koło letnie)

6

BMW M Star Spoke 748 M, 20 cali (kompletne koło letnie/zimowe)

8

BMW Performance Y Spoke 375, 21 cali (kompletne koło letnie)

9

Dyfuzor tylny BMW M Performance z karbonu

5

•

Fartuchy przeciwbłotne

9

•

Folie na progi

6

•

Grill w kolorze czarnym błyszczącym

5

Linia akcentowa

X5

Limuzyna

Touring

X6

STYLISTYKA WEWNĘTRZNA

Aluminiowe stopnie progowe

Łańcuchy śniegowe

Seria 5

Strona

Touring

•

Dywaniki Floor Liner

14

•

•

•

Dywaniki uniwersalne

14

•

•

•

Etui na kluczyk

15

•

•

•

•

7

Fotelik Baby Seat 0+

13

•

•

•

•

5

Fotelik Junior Seat 1

13

•

•

•

•

Fotelik Junior Seat 2/3

13

•

•

•

•

Koc podróżny

12

•

•

•

•

Natural Air

26

•

•

•

•

Ogrzewanie postojowe

15

•

•

•

•

Projektory drzwiowe LED

15

•

•

•

•

System Travel & Comfort – haczyk uniwersalny

11

•

•

•

•

•

System Travel & Comfort – stolik składany

11

•

•

•

•

•

•

System Travel & Comfort – uniwersalny uchwyt na tablety

11

•

•

•

•

7, 9

•

•

System Travel & Comfort – wieszak na odzież

11

•

•

•

•

6

•

•

Advanced Car Eye 2.0

17

•

•

•

•

Bezprzewodowe słuchawki nauszne

17

•

•

•

•

Etui Wireless Charging

18

•

•

•

•

Latarka LED

19

•

•

•

•

Podwójna ładowarka USB

18

•

•

•

•

Torba chłodząca

19

•

•

•

•

•

2
7, 11

7, 11
7
3
•
•

M Double Spoke 623 M, 19 cali (kompletne koło zimowe)

9

M Double Spoke 664 M, 19 cali (kompletne koło letnie/zimowe)

7

6

6

Multi Spoke 633, 19 cali (kompletne koło zimowe)

7

10

10

Nakładka na zderzak przedni BMW M Performance z karbonu

5

•

•

Spojler tylny BMW M Performance z karbonu

5

•

•

Star Spoke 491, 20 cali (kompletne koło letnie/zimowe)

9

Star Spoke 736, 20 cali (kompletne koło zimowe)

8

V Spoke 684, 18 cali (kompletne koło zimowe)

7

V Spoke 734, 19 cali (kompletne koło zimowe)

8

V Spoke 735, 19 cali (kompletne koło zimowe)

8

W Spoke 632, 18 cali (kompletne koło zimowe)

7

Y Spoke 627, 21 cali (kompletne koło letnie)

9

19calowy układ hamulcowy BMW M Performance

5

•
3

11
9
8

8

KOMUNIKACJA, INFORMACJA I TECHNIKA

10

TRANSPORT I WYPOSAŻENIE BAGAŻNIKA

9
10
•

Bagażniki dachowe i bagażniki na relingi

21

•

•

•

4

Folia ochronna krawędzi załadunkowej

25

•

•

•

•

Mata kształtowa do bagażnika

24

•

•

•

•

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

•

•

•

•

Tylny uchwyt rowerowy Pro 2.0

23

•

•

•

•

Uchwyt do rowerów turystycznych

23

•

•

•

•

Uchwyt do rowerów wyścigowych

23

•

•

•

•

Uchwyt na deskę surfingową

22

•

•

•

•

Uchwyt na narty i deski snowboardowe, wysuwany z boku

22

•

•

•

•

10
•

Dostępne kolory obręczy kół BMW ze stopów lekkich: 1 = Bicolor na bazie matowego koloru Jet Black, frezowane i polerowane na wysoki połysk; 2 = Bicolor na bazie koloru Jet Black, polerowane na wysoki połysk; 3 = Bicolor na bazie koloru Ferric Grey, polerowane na wysoki połysk;
4 = Bicolor na bazie koloru Cerium Grey, polerowane na wysoki połysk; 5 = Bicolor na bazie koloru Night Gold, frezowane i polerowane na wysoki połysk; 6 = Jet Black; 7 = Jet Black matowy; 8 = Orbit Grey; 9 = Ferric Grey;
10 = Reflex Silver; 11 = Frozen Gold matowy

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.
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