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Na beztroski letni wypoczynek czekamy przez cały rok.  
Nie możemy się doczekać wspaniałych chwil,  
które spędzimy z rodziną i przyjaciółmi!

Jeżeli wszystko jest należycie zaplanowane, nie trzeba długo 
czekać na urlopowy nastrój – warto więc odpowiednio wcześnie 
rozpocząć przygotowania! Dzięki temu można uniknąć 
chaotycznej krzątaniny w okresie bezpośrednio 
poprzedzającym wyjazd. Aby rozpocząć zasłużone wakacje  
w zrelaksowanym nastroju, przygotowaliśmy garść 
wakacyjnych porad i informacji, które prezentujemy  
na kolejnych stronach. Warto je przejrzeć, aby odpowiednio 
nastawić się na letni urlop, czyli najważniejszy wyjazd  
w roku. 

Życzymy samej radości z jazdy, 

Twój Dealer BMW

Niezależnie od tego, czy planujesz aktywny 
sportowy wieczór, weekendowy wypad  
nad jezioro czy dłuższy wyjazd, warto 
przede wszystkim cieszyć się wolnym 
czasem. Samochody BMW słyną z nieprzecięt-
nej stylistyki i wyjątkowej dynamiki jazdy. Także 
materiały i powierzchnie wewnętrzne zostały 
zaprojektowane z myślą o maksymalnym komfor-
cie, dzięki któremu jazda BMW stanowi jedyne  
w swoim rodzaju przeżycie. Zadbaj o pozytywne 
samopoczucie przy pomocy szerokiej gamy 
oryginalnych akcesoriów BMW, np. produktów 
informacyjno-rozrywkowych, które umożliwiają 
dopasowanie Twojego BMW ściśle do indywidual-
nych potrzeb. Wszystkim tym, którzy spędzają 
wolny czas na sportowo proponujemy komplekso-
wy program – idealnie zaprojektowany bagażnik 
dachowy i systemy transportowe pozwalają 
bezpiecznie przewieźć sprzęt sportowy.

Odpowiednio spakowany bagaż jest 
niezbędnym warunkiem udanego urlopu.
Warto pamiętać o tym także przy przewożeniu 
bagażu. Im cięższe przedmioty, tym niżej  
w samochodzie należy je umieszczać podczas 
transportu. Takie rozwiązanie nie tylko odpo-
wiednio zabezpiecza bagaż na czas podróży,  
ale także niweluje jego wpływ na właściwości 
jezdne samochodu.

Dzięki Serwisowi BMW możesz odprężyć się 
na długo przed rozpoczęciem urlopu, 
ponieważ z chęcią zajmiemy się planowa-
niem i przygotowaniami do Twojego wyjaz-
du. Gdy samochód jest doskonale przygotowany 
do rozpoczęcia wakacji, możesz wyruszyć nawet  
w długą podróż bez najmniejszego stresu, mając 
pewność, że wszyscy na pokładzie będą czuć się 
komfortowo już od pierwszego kilometra. Relaks 
warto rozpocząć od aktualizacji systemu nawigacyj-
nego oraz zamocowania bezpiecznych fotelików  
dla najmłodszych pasażerów. Aby jednak urlop był 
udany, należy także sprawdzić silnik, układ jezdny, 
hamulce oraz układ klimatyzacji. Niezależnie  
od tego, czy poszukujesz indywidualizowanych 
rozwiązań bagażowych, bardziej rozbudowanej 
oferty rozrywki pokładowej czy inteligentnych 
akcesoriów do wnętrza, mamy wiele doskonałych 
pomysłów i propozycji specjalnie dla Twojego 
BMW i Twoich konkretnych potrzeb.

To właśnie podczas podróży najpełniej 
ujawnia się przyjemność z jazdy samo-
chodem. Jeszcze bardziej fascynującym 
doświadczeniem jest odkrywanie nowych 
krajów za kierownicą BMW.
Czy istnieje coś lepszego niż radość z jazdy 
połączona z poznawaniem ekscytujących miast 
i rozkoszowaniem się pięknymi krajobrazami? 
Wystarczy wybrać cel podróży i trasę, a system 
nawigacyjny doprowadzi Cię do najciekawszych 
miejsc. Jeżeli końcowy etap podróży przebiega 
pieszo, wystarczy zabrać ze sobą system 
nawigacyjny BMW Portable i wybrać na 
odprężającą przechadzkę krętymi uliczkami.  
A więc bon voyage!

NADCHODZĄ 
WAKACJE. 

Wakacje 2014

CZAS WOLNY.

PODRÓŻ.

ODPRĘŻ SIĘ.

IDEALNE 
PRZYgOTOWANIE.

najważniejsze to odpowiednie przygotowanie
Przed wyjazdem
Przeglądy BMW
Kompletne koła letnie BMW 
BMW Mobile Care
Niezbędnik dla Twojego BMW
Systemy transportowe BMW
Podczas podróży
Informacje i rozrywka
Wnętrze
W punkcie docelowym
Akcesoria BMW
Lifestyle
Po powrocie
BMW Car Care

WSZYSTKO, CO NIEZBĘDNE  
PodCzAS urLoPu:

2 – 3
4 – 13

4 | 5
6|7
8 | 9

10 | 11
12 | 13

14 – 17
14 | 15
16|17

18  – 21
18 | 19
20 | 21

22 | 23
22 | 23

PAKOWANIE.
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149 zł

99 zł

NASzA ofErTA:
• Kontrola układu hamulcowego

• Sprawdzenie poziomów płynów
• Kontrola uszkodzeń nadwozia

• Kontrola pasków napędowych
• Kontrola stanu kół i opon

• Kontrola układu oświetlenia
• Sprawdzenie układu klimatyzacji

NASzA ofErTA:
• Kontrola skraplacza, paska napędowego oraz mikrofiltra

• Kontrola wydajności klimatyzacji
• Wymiana mikrofiltra

• Czyszczenie i dezynfekcja układu klimatyzacji

Cena 
Oferta dostępna u dealerów BMW uczestniczących w programie. Dodatkowe czynności 
serwisowe, materiały i części eksploatacyjne mogą podlegać opłacie.

Radość z jazdy oznacza możliwość odprężenia się  
i pełnej kontroli także wówczas, gdy na zewnątrz 

panuje wyjątkowy upał. Kluczem jest skutecznie 
działający układ klimatyzacji, który pomaga kierowcy 

zachować czujność i bezpieczeństwo podczas jazdy, 
gdy pasażerowie cieszą się wygodą i tryskają dobrym 

humorem.

Szybka kontrola przeprowadzona w Serwisie BMW  
z pewnością okaże się przydatna przed wyruszeniem 

w dłuższą wakacyjną trasę. Przegląd wakacyjny 
BMW obejmuje dokładną kontrolę wszystkich tych 

części samochodu, które są szczególnie istotne 
podczas wyjazdu. Dzięki przeglądowi wakacyjnemu 

BMW możesz komfortowo rozpocząć urlop ze 
świadomością, że samochód jest w idealnym stanie.

PRZEgLĄD  
KLIMATYZACJI BMW.

PRZEgLĄD  
WAKACYJNY BMW.

PERFEKCYJNA USŁUgA  
NA KAŻDĄ TEMPERATURĘ.

PERFEKCYJNA USŁUgA  
PRZED DŁUŻSZĄ PODRÓŻĄ.

ROZPOCZNIJ URLOP 
W zrELAKSoWANyM 
NASTROJU.
Relaks i wolność: to one sprawiają, że wakacje należą do ulubionych 
dni w roku. Spotęguj te niezwykłe odczucia i odkryj, co ma  
do zaoferowania Twoje BMW poza ograniczeniami wynikającymi  
z codziennej rutyny: ciesz swój wzrok wyglądem auta, 
doświadczaj możliwości silnika i precyzyjnie dostrojonego 

układu jezdnego, poczuj wyjątkową atmosferę,  
która występuje tylko we wnętrzu BMW.

Doskonałe, bezproblemowe działanie wymaga regularnej 
konserwacji – w czym my, Twój Serwis BMW, chętnie  
Ci pomożemy. Naszym celem jest doprowadzenie Twojego 
BMW do idealnego stanu: z tą myślą przygotowaliśmy 
szeroką ofertę pakietów specjalnych. Zachęcamy  
do korzystania z ofert i umówienia się na wizytę, aby 
móc rozpocząć wakacje w zrelaksowanym nastroju.

Przeglądy BMW

Cena 
Oferta dostępna u dealerów BMW uczestniczących w programie. Dodatkowe czynności 
serwisowe, materiały i części eksploatacyjne mogą podlegać opłacie.
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Y-Spoke 380. Cross Spoke 312,  
kolor Ferric grey. 

Double Spoke 361, czarne 
z czerwonym rantem.

Star Spoke 317. M Double Spoke 310M, 
dwukolorowe.  

Double Spoke 215,  
kolor Ferric grey.

17-calowe koło kompletne z opona-
mi Pirelli Cinturato P7* RSC rozmiar 
205/50 R17 89 W; do BMW serii 1 
(F20/F21).   

Efektywność paliwowa – klasa E, przy-
czepność na mokrej nawierzchni – klasa 
B. Zewnętrzny hałas toczenia: 71 dB.

20-calowe koło kompletne z oponą 
przednią Dunlop SP Sport Maxx GT* 
RSC rozmiar 245/35 R20 95 Y  
i oponą tylną rozmiar 275/30 R20 97 
Y. do BMW serii 5 (F10/11) i serii 6 
(F06/F12/F13).  

Efektywność paliwowa – klasa E/E, 
przyczepność na mokrej nawierzchni – 
klasa B/B. Zewnętrzny hałas toczenia: 
66/66 dB.

20-calowe koło kompletne z oponą 
przednią Pirelli P Zero* RSC rozmiar 
225/35 R20 90 Y i oponą tylną 
rozmiar 255/30 R20 92 Y. Do BMW 
serii 3 (F30/F31). 

Efektywność paliwowa – klasa E/E, 
przyczepność na mokrej nawierzchni – 
klasa B/B. Zewnętrzny hałas toczenia: 
72/73 dB.

17-calowe koło kompletne z opona-
mi Bridgestone Dueler H/P Sport* 
rozmiar 225/50 R17 94 V. Do BMW 
X1 (E84).  

Efektywność paliwowa – klasa E, przy-
czepność na mokrej nawierzchni – klasa 
C. Zewnętrzny hałas toczenia: 73 dB.

20-calowe koło kompletne z oponą 
przednią Pirelli P Zero* RSC rozmiar 
245/40 R20 99 Y i oponą tylną 
rozmiar 275/35 R20 102 Y. Do BMW 
X3 (F25) i BMW X4 (F26).  

Efektywność paliwowa – klasa E/C, 
przyczepność na mokrej nawierzchni – 
klasa B/B. Zewnętrzny hałas toczenia: 
72/73 dB.

21-calowe koło kompletne z oponą 
przednią Pirelli P Zero* RSC rozmiar 
285/35 R21 105 Y i oponą tylną 
rozmiar 325/30 R21 108 Y. do BMW 
X5 (F15). 

Efektywność paliwowa – klasa C/C, 
przyczepność na mokrej nawierzchni – 
klasa B/B. Zewnętrzny hałas toczenia: 
74/74 dB.

Cena za komplet Cena za komplet Cena za komplet Cena za komplet 
Cena za 
komplet 

Cena za  
komplet 

Cena za komplet 
(obejmuje RDC) 

Cena za komplet 
(obejmuje RDC) 

Cena za komplet 
(obejmuje RDC) 

Cena za komplet 
(obejmuje RDC) 

Cena za komplet 
(obejmuje RDC) 

Cena za komplet 
(obejmuje RDC) 

9 199 zł 17 999 zł 17 799 zł 20 399 zł8 999 zł 20 499 zł

9 479 zł 18 499 zł 17 999 zł 20 799 zł9 599 zł 20 699 zł

SKONFIgURUJ JUŻ TERAZ.
Dobranie odpowiednich kół do samochodu nigdy nie było łatwiejsze. 
Smak różnorodności – zapewnią go oryginalne zestawy kompletnych kół 
BMW. Za pomocą naszego konfiguratora kół możesz sprawdzić online, 
które koła najlepiej pasują do Twojego BMW. Sprawdź, jak bogata jest 
oferta oryginalnych zestawów kompletnych kół letnich BMW, nie ruszając 
się z domu: www.bmw.pl/konfiguratorkol.

SYSTEM MONITORUJĄCY CIŚNIENIE W OPONACH (RDC).
Ciśnienie w oponach ma decydujący wpływ na ich właściwości jezdne. 

Niewystarczające ciśnienie w oponach przyspiesza zużywanie się opon, a także 
niekorzystnie wpływa na opór toczenia, zwiększając zużycie paliwa. Ze względu na 

nowelizację przepisów z początkiem listopada 2014 r. wszystkie nowo rejestrowane pojazdy  
będzie obowiązywać wymóg kontroli ciśnienia we wszystkich oponach. System RDC (system  

monitorujący ciśnienie w oponach) umożliwia monitorowanie spadku ciśnienia w każdej z opon samochodu.

Ceny dotyczą kompletu kół (4 szt.) 
bez montażu. Rozmiary opon 
zależą od modelu. Z przyjemno-
ścią służymy radą w przypadku 
jakichkolwiek pytań.

Kompletne koła letnie BMW

Zestawy kompletnych kół letnich BMW idealnie sprawdzają się zarówno na 
suchej, jak i mokrej nawierzchni, a przy tym idealnie pasują do Twojego 
pojazdu. Dzięki nim z przyjemnością pokonasz każdy kilometr 
wakacyjnej trasy. Długi odcinek autostrady a może kręte górskie drogi? 
Dzięki wyjątkowej konstrukcji układu jezdnego Twoje BMW idealnie poradzi 
sobie na każdej trasie, zapewniając wspaniałe wrażenia z jazdy. Oryginalne 
kompletne koła letnie BMW pozwalają z kolei podkreślić sportowy lub 
elegancki charakter Twojego samochodu. 

BEZPIECZEŃSTWO 
W KAŻDYCH 
OKOLICZNOŚCIACH.
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Niezależnie od tego, czy zdarzył Ci się mały wypadek czy poważna awaria, 
każdy klient BMW może liczyć na jak najlepszą opiekę z naszej strony. 
Zwłaszcza podczas urlopu dobrze jest mieć świadomość, że zespół  
ekspertów jest gotowy udzielić Ci pomocy. Są zawsze na miejscu, dostęp-
ni w każdej chwili dnia i nocy, aby zapewnić Ci kompleksowe doradztwo  
i wsparcie. 
W większości przypadków nasi specjaliści mogą pomóc, udzielając  
instrukcji telefonicznie. W samochodach wyposażonych w BMW  
TeleServices można też skorzystać z funkcji diagnostyki i pomocy BMW 
TeleService. Gdy konieczne jest skorzystanie z pomocy drogowej,  
przyślemy samochód serwisowy BMW – łatwo i niezawodnie.
gwarancja Mobile Care BMW.
BMW Mobile Care oznacza dla wszystkich nowych samochodów BMW 
od pierwszej rejestracji 01.01.2009 r. dwa lata kompleksowych świadczeń 
mobilnościowych zgodnie z obowiązującymi warunkami gwarancji BMW 
Mobile Care. Po upływie 2-letniego okresu gwarancyjnego do Ciebie 
należy decyzja, czy chcesz przedłużyć lub odnowić gwarancję mobilności 
BMW Mobile Care- jednak maksymalnie do 5 lat od daty pierwszej reje-
stracji. W przypadku przeprowadzania planowanych serwisów olejowych 
w autoryzowanym serwisie BMW gwarancja mobilności BMW Mobile 
Care przedłuża się automatycznie o 24 miesiące, jednak maksymalnie  

do 5 lat od daty pierwszej rejestracji. Dowodem jest wpis w książce 
serwisowej samochodu lub dowód zakupu odnośnej usługi. Gwarancja 
mobilności wygasa jednak, gdy nie przestrzegano terminów przeglądu  
i konserwacji, jeżeli przeprowadzano niezgodnie z wytycznymi producenta 
lub w przypadku samochodów 5-letnich lub starszych (data pierwszej 
rejestracji ponad 5 lat temu).
Prawo do usług Mobile Care BMW nie przestanie obowiązywać, kiedy prace konserwacyjne, przeglądy oleju 
czy naprawy przeprowadzane będą w nieautoryzowanym warsztacie. Prawo do korzystania z usług Mobile Care 
BMW przestanie jednakże obowiązywać w sytuacji utracenia mobilności z powodu faktu nieprzestrzegania  
częstotliwości przeglądów wyznaczonej przez producenta lub z powodu faktu, że prace konserwacyjne  
przeglądy oleju i inne naprawy były wykonywane niezgodnie ze specyfikacjami producenta. 

ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI. 
24 H PRZEZ 7 DNI W TYgODNIU.
BMW MOBILE CARE.

Pomoc drogowa –  
wystarczy kontakt.
• Jeżeli problemu nie da się roz-

wiązać przez telefon, na miejsce 
wysłany zostanie samochód 
serwisowy BMW.

• Pokrywamy koszty do maks. 
100 €.

Dalsza podróż taksówką.
• W przypadku awarii pokryjemy koszty 

jednej lub kilku jazd taksówką  
do maksymalnie 65 €.

Stała mobilność. 
Aby zapewnić Ci mobilność, pokryjemy koszty usług dodatkowych 
do wysokości 500 € na każdą awarię:
• Dalsza podróż lub powrót do domu pociągiem lub samolotem.
• Odbiór lub zwrot Twojego samochodu.

Odholowanie do  
najbliższego serwisu BMW.
• Jeżeli nie uda nam się rozwiązać 

problemu na poboczu, pokryje-
my koszty odholowania samo-
chodu do najbliższego serwisu 
BMW.

Noclegi.
• W przypadku, gdy awaria nastąpiła 

ponad 50 km od Twojego miejsca 
zamieszkania, zwrócimy Ci koszty 
noclegu w hotelu dla wszystkich 
pasażerów do czasu naprawy  
pojazdu przez maksymalnie  
4 noce (maks. 4 gwiazdki), ale nie 
dłużej niż czas naprawy pojazdu.

KOMPETENTNY SERWIS: ZAWSZE DOSTĘPNY.
PRZEgLĄD OgÓLNOEUROPEJSKIEJ gWARANCJI MOBILNOŚCI BMW MOBILE CARE.

INFOLINIA BMW MOBILE CARE:
+48 22 503 93 33

WSzySTKo
GoToWE

DO PODRÓŻY.
Naszym klientom oferujemy szeroki 

wachlarz usług i ofert BMW na obszarze 
całej Europy. Dzięki temu możesz liczyć  

na spokojny letni wypoczynek.

Radość z jazdy wiąże się z zamiłowaniem  
do aktywnego i urozmaiconego stylu życia. Jego 
nieodzownym elementem są podróże – dlatego 

właśnie BMW świadczy swoje usługi, np. BMW Mobile 
Care, także poza granicami kraju.

BMW Mobile Care
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Kamizelki odblaskowe. BMW Xenon Blue (D1S, D2S).Zestaw Mobility.Komplet zapasowych żarówek.

Dwie żółte kamizelki odblaskowe umiesz-
czone w kompaktowej saszetce zamykanej 
na zamek błyskawiczny. Dwa naszyte pasy 
odblaskowe zapewniają doskonałą widocz-
ność użytkownika w sytuacjach drogowych. 
Zestaw obejmuje 2 szt.

Maksymalnie niebieski efekt dla podkreślenia indywidualnego stylu. 
Nowe reflektory ksenonowe BMW zapewniają zaskakująco nowoczesny, 
intensywnie niebieski efekt. Uzyskana barwa światła równa barwie świateł LED.

W zestawie znajduje się sprężarka, żel 
uszczelniający oponę, rękawice ochronne 
oraz adaptery do wentyli. 

Pudełko zapasowych żarówek w ekskluzyw-
nym wzorze jest dostępne do wszystkich 
modeli BMW. Każde pudełko jest perfekcyjnie 
dopasowane do danego modelu samochodu. 
Dzięki temu masz pewność, że otrzymujesz 
odpowiednie pudełko z odpowiednimi żarów-
kami do swojego pojazdu.

Cena Cena Cena 

Cena np. do  
BMW serii 5 (F10/F11),  
lampy ksenonowe 69 zł 1 599 zł469 zł339 zł

DOSKONAŁE  
WYPOSAŻENIE.

Często zdarza się, że podczas wyjazdu małe rzeczy robią wielką różnicę. Okres poprzedzający urlop  
to idealny moment, aby przejrzeć wyposażenie pojazdu oraz w razie potrzeby zaopatrzyć się  

w brakujące akcesoria. Podniesie to poziom bezpieczeństwa samochodu, a także pozwoli uniknąć 
wielu niedogodności, gdy będziesz daleko od domu. Przed wyjazdem na wakacje warto sprawdzić, 

jakie elementy bezpieczeństwa musisz mieć w swoim samochodzie – jest to istotne,  
ponieważ w różnych krajach obowiązują różne przepisy w tym zakresie. 

IDEALNE DLA TWOJEgO BMW.
Warto w tym miejscu poruszyć ważną kwestię dopasowania BMW  
do Twoich konkretnych potrzeb. W ramach oryginalnych rozwiązań BMW 
oferujemy szeroki wachlarz wakacyjnych propozycji: od praktycznego 
zestawu Mobility aż po rozrywkę dla dzieci. 

Akcesoria BMW
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OPTYMALNE PAKOWANIE.
Aby zapakować wakacyjny bagaż, nie musisz opracowywać 
skomplikowanego planu logistycznego. Warto jednak 
zapoznać się z kilkoma wskazówkami opracowanymi przez 

profesjonalistów. Po pierwsze, cięższe sztuki bagażu (np. pełne walizki) 
należy przewozić maksymalnie nisko. Jest to rozwiązanie optymalne  
dla parametrów prowadzenia BMW. Warto też pomyśleć, co musi być  
pod ręką w trakcie podróży, np. podczas przerwy w trasie: hulajnoga albo 
piłka dla dzieci, a także dodatkowa odzież na wypadek zmiany pogody.

Systemy transportowe BMW

WIĘCEJ MIEJSCA
NA WAKACyJNy
BAgAŻ.
Każdy chciałby zmieścić w samochodzie wszystko,  
co będzie potrzebne podczas urlopu. Warto więc 
zadbać o to z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Wszyscy myślimy podobnie: wakacje to czas realizacji wielkich 
planów, a to oznacza, że musimy ze sobą zabrać spory bagaż. 
Na szczęście z pomocą przychodzą rozwiązania transportowe 
i bagażowe BMW, czyli idealni towarzysze każdej podróży.  
Dzięki modułowemu systemowi transportowemu można łatwo 
zamocować rowery i deski surfingowe. Do przewożenia bagażu 
przyda się też pojemnik dachowy z zamkiem centralnym. 
Przygotowaliśmy także wiele praktycznych rozwiązań  
do wnętrza, aby wszystko było na swoim miejscu,  
a podróż odbywała się w komfortowych warunkach.

Osłona przestrzeni  
bagażowej.

Osłona przedziału bagażowego pozwala na prze-
wożenie brudnych i mokrych przedmiotów bez 
ryzyka zabrudzenia bagażnika. Dzięki wyjątko-
wej liniowej konstrukcji ułatwia odpływ wody –  
analogicznie do oryginalnych dywaników 
podłogowych BMW na każdą pogodę.

Cena np. do  
BMW serii 4  
Coupé (F32) 

Poprzeczki dachowe BMW.

Do samochodów bez relingów dachowych. Bagażnik 
dachowy BMW z blokadą antykradzieżową spełnia 
najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dopuszczalne 
obciążenie dachu: 75 kg.

Cena np. do  
BMW serii 4 Coupé (F32),  
bez montażu 869 zł 459 zł

Pojemnik dachowy BMW.

Oryginalny pojemnik dachowy BMW zapewni wystarczają-
cą powierzchnię bagażową i wygodny transport. Praktyczny 
system otwierania umożliwia otwarcie pojemnika zaledwie 
jednym ruchem, a następnie bezpieczne umieszczenie 
bagażu. Z potrójnym zamkiem centralnym. Dostępna 
pojemność: 320 l, 350 l i 460 l.

Cena   
Pojemnik dachowy 350l. 1 819 zł

Hak holowniczy  
z możliwością demontażu.

Możliwość stosowania przyczep o dopuszczalnej 
masie całkowitej 1800 kg, obciążenie haka do 75 kg. 
Po zdjęciu głowicy kulowej hak holowniczy przyczepy 
jest niewidoczny. Zabezpieczenie antykradzieżowe  
z blokadą głowicy kulowej.

Cena np. do  
BMW serii 3 (F30, F31),  
bez montażu 3 799 zł

Uchwyt rowerowy na hak holowniczy.

Prosty w montażu moduł doposażeniowy tylnego systemu 
transportowego dla rowerów. Uchwyt rowerowy mocowany 

jest na głowicy haka holowniczego. Można go składać  
do bardzo niewielkich rozmiarów. Poza przewożeniem  

standardowych rowerów umożliwia także załadunek i transport 
rowerów z napędem elektrycznym. Standardowa możliwość  

przewiezienia 2 rowerów. Dostępny jest również uchwyt na trzeci rower.

Cena np. do BMW serii 4 Cabrio (F33),  
bez montażu 2 269 zł
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Uchwyt do iPada  
w systemie Travel & Comfort.

System Click & drive dla 
smartfonów. 

System DVD Tablet.System nawigacyjny  
BMW Portable HD Traffic.

Uchwyt do iPada i iPada mini można łatwo 
umocować w uchwycie bazowym systemu 
T&C. Uchwyt jest idealnie zintegrowany 
z wyposażeniem pojazdu. Dzięki regulacji 
ustawienia pasażerowie na tylnych fotelach 
mogą komfortowo czytać, odprężyć się przy 
oglądaniu filmu albo komunikować się online.  
Zintegrowany wspornik umieszczony z tyłu 
pozwala na montaż uchwytu także poza 
samochodem.

System Click & Drive dla smartfonów zapew-
nia proste, bezpieczne mocowanie i ładowanie 
smartfonu w samochodzie. Dostosowany  
do modeli iPhone 4, 4s, 5, 5s oraz Samsung 
Galaxy S2 i S3. Uchwyt montowany jest  
na szybie przedniej przy pomocy podkładki 
samoprzylepnej, idealnie komponując się  
z wnętrzem.

Najwyższa jakość rozrywki w tylnym  
rzędzie: system DVD Tablet z wyświetlaczem  
7-calowym i wbudowanym głośnikiem 
odtwarza filmy i muzykę z płyt DVD, CD, USB 
i szerokiej gamy kart pamięci. Wbudowane 
głośniki można wyłączyć podczas używania 
słuchawek.

System nawigacyjny Portable HD Traffic nie tylko 
dopasowuje się stylistyką i doskonałą integracją 
do Twojego BMW – bez uciążliwych kabli  
i ograniczania widoczności – ale jest prawdziwym 
urządzeniem wielofunkcyjnym:
• 5-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
• Komunikaty drogowe, przekazywane w rzeczy-

wistym czasie przez system HD Traffic
• Ostrzeganie przed zjechaniem z pasa ruchu
• Innowacyjny system sterowania głosowego 

gwarantujący jeszcze większe bezpieczeństwo
• Zainstalowana mapa drogowa EuropyCena uchwytu do 

iPada 2-4  

Cena uchwytu do 
iPada mini  

Cena do modelu 
iPhone 5, 5s,  
bez montażu 

Cena np. do  
BMW serii 3 (F30/F31), 
bez montażu 

Cena np. do  
BMW serii 1 (F20/F21),  
bez montażu 

619 zł

499 zł 559 zł 1 399 zł1 669 zł

Informacje i rozrywka

ODTWARZANIE.  
SURFINg W INTERNECIE. 
NAWIgACJA.
Cyfrowa rozrywka jest nieodzownym elementem wakacyjnego programu 
wewnątrz Twojego BMW. Muzyka z iPhone’a, gry na tablecie, najnowszy 
film na DVD – to właśnie one odwracają uwagę dzieci od konieczności 
spokojnego siedzenia podczas jazdy. Akcesoria BMW znakomicie 
uzupełniają funkcjonalność wnętrza BMW. Dzięki znakomitej 
stylistyce i wysokiej jakości wykonania idealnie wpisują się  
w ogólny charakter Twojego samochodu klasy premium.
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Torba na oparcie  
fotela Sport.

Torba termiczna.
Listwy wewnętrzne  
M Performance. 

Kierownica M Performance pokryta alcantarą 
z karbonową wstawką. 

Zapakuj wszystkie potrzebne rzeczy 
w domowym zaciszu, a następnie 
zamocuj torbę na oparciu fotela kie-
rowcy albo pasażera. Torba wyposa-
żona jest w dwie odrębne zamykane 
komory. Obie komory można łatwo 
zamknąć na zamek błyskawiczny. 
Wytrzymały materiał dostępny  
w różnych liniach stylistycznych.

Karbon o otwartych porach połączony  
z alcantarą. Wykończenia dostępne w pakiecie 
M Performance pozwalają uzyskać całkiem 
nowe, sportowe doznania we wnętrzu Twojego 
BMW.

Kierownica jest całkowicie pokryta alcantarą, co zapewnia optymalny chwyt 
w każdej sytuacji. Stylistyka kierownicy jest połączeniem klasy i sportowego 
charakteru. Ręcznie wykonane szwy krzyżykowe w kolorze srebrnoszarym 
oraz karbon o otwartych porach idealnie pasują do stylu M Performance.

Cena np. do 
BMW serii 1 
(F20/F21) i BMW 
serii 3 (F30/F31) Cena

Cena np. do  
BMW serii 4 Coupé (F32), 
bez montażu 

Cena np. do BMW serii 3 (F30/F31),  
bez montażu 429 zł 659 zł

3 279 zł
3 339 zł

Etui na okulary  
przeciwsłoneczne i płyty 
CD/DVD.
Funkcjonalne i wygodne. Wystarczy 
nasunąć etui na osłonę przeciwsło-
neczną i gotowe: płyty CD lub DVD 
można przechowywać po stronie 
wewnętrznej, a okulary przeciwsło-
neczne po zewnętrznej. 

Cena np. do 
BMW serii 
3 (F30/F31) 
Sport Line 199 zł

WITAMY W ŚRODKU.
Podczas wakacyjnej podróży spędzasz w swoim BMW znacznie 
więcej czasu niż podczas codziennej eksploatacji. Oznacza to,  
że wszystkie elementy, z którymi masz bezpośrednią styczność 
przez tak długi okres powinny być wyjątkowo komfortowe  
i praktyczne. Dlatego właśnie zaprojektowaliśmy oryginalne 
akcesoria BMW do optymalizacji wnętrza. Są one nie tylko 
praktyczne, ale efektowne wizualnie, wykonane z najlepszych 
materiałów i z największą dbałością o detal. Z drugiej strony  

 
długie podróże są też znakomitą okazją, aby odświeżyć wizerunek 
Twojego BMW. Dzięki akcesoriom BMW z serii M Performance, 
które przenoszą atmosferę toru wyścigowego bezpośrednio do 
kokpitu BMW, każdy miłośnik sportów motorowych może poczuć 
całkiem nowy wymiar radości z jazdy. Uzupełnieniem oferty są 
części M Performance, które poprawiają parametry aerodynamiki, 
układu napędowego i układu jezdnego. Zapoznaj się z szeroką 
ofertą akcesoriów BMW M Performance na stronie internetowej  
www.bmw.pl/mperformance.

Wnętrze

Dywaniki podłogowe  
M Performance.
Sportowa, dynamiczna stylistyka. Dywaniki 
podłogowe uzupełniają gamę produktów  
M Performance, wprowadzając sportowy 
akcent do przestrzeni na nogi w Twoim BMW.

222 zł

419 zł

Cena dywaników 
podłogowych 
przednich, np. do 
BMW serii 1 (F20/F21)
Cena dywaników 
podłogowych tylnych,  
np. do BMW serii 1 (F21)  

Oryginalna torba termiczna BMW 
posiada wydajny wkład chłodzący, 
który pozwala obniżyć temperaturę 
przechowywanej w torbie zawartości 
o ok. 20°C w stosunku do tempe-
ratury otoczenia. Spora pojemność 
(14 litrów) wystarcza na przecho-
wywanie wszystkich niezbędnych 
zapasów.



BMW Zubehör 1918

Niezależnie od tego, czy wyjeżdżasz  
na wakacje nad morze, w góry czy do dużego 
miasta, BMW ma w swojej ofercie akcesoria, 
dzięki którym będziesz perfekcyjnie przygo-

towany do każdej podróży. Prześlij członkom 
rodziny pocztówkę BMW z wakacyjnymi 
pozdrowieniami.

PoCzTÓWKA 
Z WAKACJI.

Akcesoria BMW

•	Obręcze kół BMW ze stopów lekkich
•	Pojemniki dachowe BMW
•	Uchwyty rowerowe BMW
•	Uchwyt na deskę surfingową BMW

Ładowarka BMW Dual USB.Wieszak na odzież w systemie 
Travel & Comfort.

Ładowarka BMW Dual USB umożliwia jedno-
czesne szybkie i wygodne ładowanie dwóch 
urządzeń mobilnych. Wystarczy umieścić 
ładowarkę w gnieździe zapalniczki, a następnie 
podłączyć ładowane urządzenia.

Wieszak na odzież doskonale komponuje 
się z wnętrzem BMW i pozwala na transport 
ubrań bez zagnieceń. Szybki i bezpieczny 
montaż do zagłówków oraz demontaż.  
Ponieważ wieszak jest zdejmowany, można 
go zawiesić w szafie. 

Cena 
Cena  
bez uchwytu bazowego 119 zł289 zł

SŁOŃCE. PIASEK.  
I NIE TYLKO.
Może to być również urlop w górach, w lesie albo nad jeziorem, 
na który czekałeś cały rok – i który wreszcie nadszedł. 
Wspaniale! Twoje sportowe, eleganckie BMW idealnie nadaje 
się do odkrywania wszystkich atrakcji. Cuda natury, zabytki,  
a może po prostu kawiarnia na świeżym powietrzu? Dzięki 
BMW oraz bogatej ofercie oryginalnych akcesoriów BMW 
jesteś gotowy na każdą wakacyjną przygodę. 
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Ręcznik BMW Sports.
Przyjemnie miękki, duży ręcznik 
sportowy ze srebrnym napisem BMW 
Athletics, ozdobnymi elementami  
i logo PUMA. Wymiary: 150 x 110 cm.

Cena

Cena

159 zł

219 zł

Dla kobiet: jagodowy Dla mężczyzn: błękit królewski  

179 zł179 zł

Funkcjonalne koszulki o sportowym kroju ze wstawkami 
z siatki, zapewniają dobrą cyrkulację powietrza i szybkie 
wysychanie. Elementy odblaskowe gwarantują bezpie-
czeństwo użytkownika także po zapadnięciu zmroku. 
Koszulki nie mają szwów na ramionach, dzięki czemu 
doskonale się noszą i nie powodują podrażnień skóry.  
Z logo BMW, napisem BMW Athletics i logo PUMA.

Dla mężczyzn 

Dla kobiet 

179 zł
179 zł

Legginsy do  
biegania BMW.

Plecak BMW Sport.

Dopasowane, szybkoschnące 
legginsy do biegania z siateczko-
wymi wstawkami dla optymalnej 
regulacji temperatury. Wyposażo-
ne w praktyczną tylną kieszeń do 
przechowywania kluczy albo monet. 
Z odblaskowymi paskami bocznymi 
oraz logo BMW i PUMA. Legginsy  
do biegania o modnej długości 3/4.

Ultralekki plecak z usztywnieniem na plecach i ergonomicznymi szelkami 
zapewniającymi maksymalny komfort noszenia. Plecak ma komorę główną, 
dwie dodatkowe przegródki różnej wielkości do przechowywania cennych 
drobiazgów oraz akcesoriów, regulowane ściągane zamknięcie oraz dwie siat-
kowe kieszenie na napoje. Pomieści w sobie wszystko to, co jest potrzebne 
podczas uprawiania sportu. 

Niezależnie od konkretnych 
wakacyjnych planów, podczas 

urlopu idealnie sprawdzi się wygod-
na sportowa odzież. Kolekcje BMW 

Lifestyle pozwolą perfekcyjnie przygo-
tować się na sezon wakacyjny. 

Sporty motorowe, biegi – rywalizacja jest nieodłącznym elementem 
tożsamości marki BMW. Przekonasz się o tym, gdy tylko zobaczysz 
produkty BMW Lifestyle, które mogą się pochwalić najwyższej 
klasy wzornictwem, maksymalnym komfortem i najlepszymi 
materiałami. Oferta BMW Lifestyle obejmuje kilka kolekcji opraco-
wanych dla osób o różnych osobowościach i zainteresowaniach.  
W naszej kolekcji Lifestyle znajdziesz wszystko: od eleganckiej 
odzieży sportowej i wysokiej jakości bagażu aż po starannie 
wykonane akcesoria i unikatowe miniatury BMW. Dowiedz się 
więcej na stronie internetowej www.bmw.pl/lifestyle. 

Koszulki do biegania BMW.

RADOŚĆ ZE 
SPORTU.

BMW Lifestyle
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Naturalne odświeżacze powietrza.

Zestaw startowy naturalnych odświeżaczy 
powietrza BMW obejmuje uchwyt bazowy oraz 
po jednym wkładzie z zapachów: zielonej herbaty, 
energetyzującego toniku lub bursztynu zapewniają-
cego równowagę. 

Cena 

Szampon samochodowy, 
1000 ml

Cena 39 zł

Środek do czyszczenia 
obręczy kół.

W skład zestawu wchodzi środek  
do czyszczenia obręczy o objętości  
500 ml oraz specjalna szczotka.

Cena 89 zł

89 zł

TWOI SPECJALIŚCI.
Zaufaj specjalistom i pozwól, aby doprowadzili 

Twoje BMW do idealnego stanu po urlopie. Nasza 
wskazówka: produkty pielęgnacyjne BMW Car Care.  

Wysokiej jakości materiały i powierzchnie nadają Twojemu 
BMW jedyny w swoim rodzaju charakter. Aby zachować 

perfekcyjny wygląd Twojego samochodu, BMW stworzono zestaw 
specjalistycznych produktów pielęgnacyjnych, które intensywnie 
czyszczą i idealnie chronią obręcze kół, skórzane fotele oraz dach 

kabrioletu. W przypadku niewielkich uszkodzeń lakieru, elementów 
plastikowych lub szklanych oferujemy niedrogą usługę naprawy.

INTELIgENTNA
PIELĘgNACJA. 

Chociaż każde wakacje są zbyt 
krótkie, miło wrócić do domu.  

A po powrocie warto zadbać  
o swoje BMW.

Długie przejazdy, ciężkie bagaże i duża 
aktywność – Twoje BMW nie próżnowało 

podczas urlopu. Nasza wskazówka:  
po powrocie należy usunąć oznaki wzmożonej 

eksploatacji poprzez dokładne umycie 
samochodu. Dzięki temu BMW odzyska świeży 

i zadbany wygląd, a Ty unikniesz poważniejszych 
uszkodzeń i zadbasz o to, aby samochód zachował 

swoją wartość.



WAKACJE 2014.  
IDEALNE PRZYgOTOWANIE  
Z TWOIM DEALEREM BMW.

Nota prawna. Możliwość doposażenia i ceny zależą od modelu, wyposażenia standardowego i roku 
produkcji danego pojazdu. Podane ceny mogą się różnić w zależności od kursu wymiany walut. Wszystkie 
ceny obejmują VAT i nie obejmują kosztów montażu. Wszystkie oferty obowiązują do 31.08.2014 r. i do 
wyczerpania zapasów. Oferty dostępne wyłącznie u dealerów BMW uczestniczących w programie. Błędy 
w druku i zmiany zastrzeżone. Przedruk, nawet we fragmentach, wyłącznie za zgodą BMW Vertriebs 
GmbH, Salzburg. © BMW Vertriebs GmbH, Salzburg, Austria.

Aby zeskanować kod QR, potrzebujesz smartfonu  
z odpowiednim oprogramowaniem. Na smartfonie musi  
być zainstalowana także aplikacja Facebook.

facebook.com/BMW.Polska


