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RadoŚć z jazdy PozoSTaje 
Ta SaMa.
Szanowni Państwo,   
Mamy nadzieję, że dzięki swojemu BMW mogą Państwo w pełni 
cieszyć się jesienią. Kiedy jednak nadejdą pierwsze chłodniejsze 
dni, chcielibyśmy odpowiednio wcześnie zacząć przygotowania   
do zimy. Aby umożliwić Państwu jeszcze lepsze dopasowanie swo-
jego BMW do zimowych wymagań, stworzyliśmy wiele atrakcyjnych 
ofert, aby mogli Państwo cieszyć się zimą na każdym zakręcie. 

Kompletne koła zimowe z idealną przyczepnością, inteligentne sys-
temy transportowania bagażu zapewniające jeszcze więcej miejsca, 
wcześniejsze ogrzanie pojazdu, aby mieć gwarancję, że rano powita 
Państwa ciepły samochód - czego tylko potrzebują Państwo 
dla swojego BMW, my z radością zaoferujemy poradę i pomoc   
w każdym temacie. 
Oczekujemy z radością na Państwa wizytę.

Życzymy samej radości z jazdy, 
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To, co najLePSze 
dLa PańSTWa BMW.

Czysta szyba przednia jest szczególnie ważna, gdy na zewnątrz zimno. Szeroka gama Oryginalnych Kosmetyków 
Samochodowych BMW Car Care to wachlarz produktów, które idealnie zadbają o szklane i lustrzane powierzchnie w Państwa 
BMW. Wszystkie kosmetyki są idealnie dopasowane do wysokiej jakości materiałów, z jakich wykonany jest samochód  
oraz gwarantują optymalną dbałość i ochronę.

aTRaKcje SezonU...

Płyn do mycia szyb ze środkiem 
przeciw zamarzaniu. 

Cena 5l

Cena1l

95 zł
25 zł

Rozmrażacz do szyb, 500ml. 

Cena 39 zł
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dywaniki podłogowe na każdą pogodę.

Cena dywaników podłogowych przednich np. do 
BMW serii 3 (F30/F31) 

Cena dywaników podłogowych tylnych     np. do 
BMW serii 3 (F30/F31) 185 zł

275 zł

Mata do przedziału bagażowego. 
Mata do przedziału bagażowego chroni przestrzeń przed brudem i zamocze-
niem. Pokrywa spód bagażnika w całości i może z łatwością zostać wyjęta, 
jeśli będzie to konieczne. Powierzchnia maty znacząco redukuje możliwość prze-
sunięcia się bagażu, tym samym pozwalając uniknąć uszkodzenia przewożonych 
przedmiotów i samej przestrzeni bagażowej.

Odporne na bród i wodę. Dynamiczne linie pasują do stylistyki Państwa 
BMW. Dostępne także w kolorach dla konkretnej linii modelowej.   
2 sztuki w zestawie.

Cena np. dla BMW X3 (F25) 
oraz BMW X4 (F26) 379 zł

SySTeMy PRzeWoŻenia BagaŻUSySTeMy PRzeWoŻenia BagaŻU

Odśnieżanie, usuwanie oblodzenia z szyby przedniej i dopiero potem wsiadanie 
do samochodu - najwyraźniej zima ma swoje minusy, zwłaszcza rano. Ale jako 
kierowcy BMW, mają Państwo wiele opcji, aby zwiększyć swój komfort i poranną 
radość z jazdy. Niektóre z nich są dostępne za naciśnięciem przycisku lub nawet 
w pełni automatycznie: dzięki dodatkowemu ogrzewaniu BMW. Może ono  
 z łatwością zostać zamontowane w wielu modelach BMW tak, aby każdego 
poranka witał Państwa przyjemnie ciepły samochód, którego szyby nie są 
oszronione ani oblodzone. Nawet po zimowym spacerze, dniu na nartach, 
czy świątecznych zakupach, Państwa BMW także będzie schronieniem przed 
chłodem dzięki dodatkowemu ogrzewaniu.  

… i naWeT WiĘcej 
    na najziMniejSzĄ 
    PoRĘ RoKU.

ogrzewanie postojowe. 

Dlaczego by nie zagwarantować sobie ciepłego 
powitania? Dzięki dodatkowemu ogrzewaniu 
wnętrze jest przyjemnie ogrzane, 
gdy wsiadają Państwo do samochodu, 
a przednia szyba  zapewnia idealną widoczność. 
Ogrzewaniem można sterować przy użyciu 
różnych systemów np. pilota. 

Cena dodatkowego 
ogrzewania np. dla BMW serii 
4 Coupé (F32), bez montażu 

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

7 520 zł

1 905 zł

Pióra wycieraczek. 

Śnieg, woda lub brud: Oryginalne Pióra Wycie-
raczek BMW działają zdumiewająco przy każdej 
pogodzie. Szczycą się optymalną wydajnością 
czyszczenia dzięki stałej dystrybucji siły  
oraz regularnemu naciskowi przy kontakcie 
z szybą.

Cena np. dla BMW serii 5 
(E60), bez montażu 275 zł

Skrobaczka do lodu.

Skrobaczka do lodu ma część skrobiącą 
oraz zmiotkę, umożliwiając oczyszczenie każdej 
szklanej powierzchni z lodu i śniegu.

Cena 50 zł

Małe czĘŚci. WieLKie eFeKTy.
Przeważnie nikt ich nie zauważa - małych części w samochodzie, które teraz mają 
coraz większe znaczenie. To na przykład wycieraczki przedniej szyby 
i skrobaczki do lodu.   
I jedne i drugie zapewniają, że mogą Państwo dobrze widzieć to, co dzieje się   
na drodze, dzięki czemu są Państwo bezpieczni w ruchu. Wycieraczki i skrobaczki w ofercie 
Oryginalnych Akcesoriów BMW pokazują, że w BMW praktyczne pomysły oznaczają realną 
wartość dodaną. Dlatego też na przykład, skrobaczka do lodu jest wyposażona w dłuższy 
uchwyt i ostrze wyrównujące - dla jeszcze łatwiejszego użytkowania. Wycieraczki BMW   
to także wysoka technologia: z powodu masy i aerodynamiki są ekstremalnie wąskie.   
Z racji napięcia piór wpisują się idealnie w krzywą przedniej szyby w Państwa BMW.

przykładowe zdjęcie
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Bycie otwartym na nowe impulsy, gotowym na spontaniczne działanie i cieszenie się tym,   
co dobre w życiu - to część podejścia życiowego BMW i to dlatego BMW oferuje Państwu 
akcesoria pasujące do każdych wymagań. Niezależnie od tego, czy chodzi o wyższy komfort 
podczas jazdy w mieście, więcej miejsca na bagaż w czasie wyprawy na ferie zimowe, czy 
po prostu szczegóły, które ułatwiają wiele szczególnie zimą - BMW stworzyło wiele różnych 
rozwiązań, które łączy jedno: najwyższa jakość BMW, która tworzy miejsce na przygodę.

TRocHĘ MiejSca 
na PRzygodĘ.

SySTeMy PRzeWoŻenia BagaŻUSySTeMy PRzeWoŻenia BagaŻU

Fotelik BMW junior Seat 2/3. 

Cena 1 605 zł

Mata osłaniająca próg przestrzeni 
bagażowej.

Idealna na zimową wycieczkę. Mata jest na stałe 
przymocowana do zderzaka, chroniąc próg prze-
strzeni bagażowej przed uszkodzeniami. Dostępna 
dla wielu modeli BMW. Za dodatkową opłatą 
dostępna składana skrzynia (na zdjęciu). 

Bezpieczna przyjemność z jazdy dla dzieci w wieku 
od ok. 3 do 12 lat (ok. 15-36 kg i 95-150cm). Kąt oparcia idealnie 
pasuje do fotela. Fotelik mocowany jest za pomocą trzypunktowego 
pasa i może także zostać zamocowany do punktów ISOFIX. Zintegro-
wane podkładki powietrzne oferują ochronę głowy przed uderzeniem 
z boku i są przyjemnie miłe i wygodne w codziennym użytkowaniu. 
Wygodna obsługa “jedną ręką” oraz łatwy sposób regulacji wysokości 
i szerokości pozwalają na powiększanie fotelika z czasem 
do odpowiedniej sylwetki dziecka. Ponadto opatentowana funkcja  
składania oparcia tylnego pozwala na łatwe wyjęcie go z samochodu 
np.w podróży. Dostępny  w kolorach czarny/antracyt lub czarny/niebie-
ski.

Cena np. dla BMW X5 (F15) 249 zł

Pojemnik dachowy.

Cena Bagażnik 
dachowy 320 
Cena Bagażnik 
dachowy 460 3 075 zł

1 825 zł

Poprzeczki dachowe. Uchwyt na narty i deskę 
snowboardową.

Uchwyt do nart.

Dla samochodów bez relingów dachowych. 
Poprzeczki dachowe BMW z blokadą antykradzie-
żową spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa. 
Maksymalne dopuszczalne obciążenie dachu: 75 
kg. Dostępne także do samochodów z relingami 
dachowymi.

Umożliwia zamocowanie do dwóch snowboardów 
i jednej pary nart lub do sześciu par nart. Można tak-
że zamocować kije do nart. Dostępne dla wszystkich 
modeli BMW z belkami dachowymi BMW. 

Idealny dodatek do bagażnika dachowego: lepsze 
zabezpieczenie ładunku podczas transportowania 
nart w bagażniku dachowym.

Oryginalny pojemnik dachowy BMW oferuje wystar-
czająco dużo miejsca, aby wygodnie transportować 
cały potrzebny sprzęt. Dzięki praktycznemu syste-
mowi otwierania, wystarczy jeden ruch, 
aby zapakować bagaż. Potrójne centralne blokowa-
nie. Dostępny w pojemności 320l lub 460l.

Cena np. do BMW serii 
4 Coupé (F32), bez montażu Cena, bez montażu Cena865 zł 605 zł125 zł

SySTeM ModULaRny.
dodatkowa przestrzeń na przechowywanie sprzętu sportowego i bagażu - 
różnorodne rozwiązania BMW oferują wszystko, czego Państwo potrzebują. 

Narty, snowboardy, obuwie i odzież: w zimie potrzeba dużo więcej miejsca 
w samochodzie. Szczególnie praktyczne rozwiązania są wtedy, gdy można je umieścić 
gdzieś indziej niż we wnętrzu samochodu, np. na dachu swojego BMW. Oryginalne 
akcesoria BMW obejmują modularną belkę oraz system przewożenia ładunku, 
które można dopasować do Państwa wymagań. Wyjątkowo użyteczne mocowanie 
na narty i snowboard na system belek lub pojemnik dachowy. Nie tylko chroni cenny 
sprzęt w zimie przed brudem i żużlem, ale może zostać wykorzystane w lecie jako 
dodatkowe miejsce do przewożenia bagażu.
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oŚWieTLenieoŚWieTLenie

niebieskie żarówki halogenowe BMW H5.

Cena, bez montażu 69 zł

niebieskie żarówki halogenowe BMW H7.
Nowe niebieskie żarówki halogenowe BMW H7 (światła mijania/światła drogowe) 
generują do 30% jaśniejsze światło, jednocześnie tworząc niepowtarzalny efekt 
niebieskiego oświetlenia ze świateł przednich. Niebieskie żarówki halogeno-
we BMW H7 łączą w sobie maksymalną jasność z doskonałym wykonaniem, 
zapewniając efekt świateł ksenonowych.

Z niebieskimi żarówkami halogenowymi BMW H5 Państwa BMW będzie 
wyglądać fantastycznie nawet podczas postoju. Mają znacznie cieplejszy kolor 
niż standardowe żarówki świateł bocznych. Nadaje to żarówce jasne białe światło 
oraz lekko niebieskawy efekt ksenonów, zapewniając, że będzie idealnie paso-
wać do lamp ksenonowych lub niebieskich żarówek halogenowych BMW.

Cena, bez montażu 195 zł

Noce stają się coraz dłuższe. Deszcz, śnieg i mgła utrudniają 
widoczność. Dlatego też idealne oświetlenie jest kluczowe 
dla bezpieczeństwa na drodze. Mogą Państwo spersonalizować 
swoje BMW dzięki szerokiej gamie rozwiązań oświetlenia. 
Nie tylko poprawiają one widoczność, ale także tworzą 
indywidualny styl. Na przykład niebieskie lampy halogenowe 
nadają Państwa BMW nieomylny charakter. Znacznie jaśniejsze 
światło z lamp halogenowych BMW Power to lepsze oświetlenie 
drogi, a tym samym większe bezpieczeństwo.  

jaSne PUnKTy 
cieMnĄ nocĄ.  

Żarówki halogenowe BMW Power H7.
Nowe żarówki halogenowe BMW Power H7 mają wyjątkowo wysoką 
jakość świecenia i aż dwukrotnie większą przestrzeń oświetlania. 
Żarówki halogenowe BMW Power zapewniają znacznie większe bez-
pieczeństwo na drodze - zwłaszcza przy niekorzystnych warunkach 
oświetlenia lub widoczności. Dostępne dla wszystkich pojazdów 
ze światłami przednimi H7.

Cena, bez montażu 

Lampki oświetlenia wnętrza Led. 

Cena (2 w zestawie), bez montażu 130 zł

Idealny dodatek do pakietu LEDowego oświetlenia wnętrza BMW. Zestaw 
2 LEDowych lampek oświetlenia wnętrza (C5W), do użytku we wszystkich 
elementach oświetlenia wnętrza z C5W, spowijają wnętrze w przyjemnym now-
oczesnym świetle. Niskie zużycie energii oraz bardzo duża żywotność 
także robią dobre wrażenie.

Ledowa lampka oświetlająca przestrzeń bagażową. 
Stworzona specjalnie z myślą o przestrzeni bagażowej wszystkich sedanów 
BMW z 5-krotnie większą mocą świecenia niż standardowe oświetlenie. 
Najnowsza technologia LED ze zoptymalizowanym strumieniem światła 
gwarantuje jeszcze lepsze i bardzo szerokie rozproszenie światła w przestrzeni 
bagażowej. Z łatwością można zamontować samodzielnie.

Cena 165 zł

Pakiet Ledowego oświetlenia wnętrza BMW. 

Pakiet LEDowego oświetlenia wnętrza tworzy nowoczesną atmosferę 
i przyjemny poziom jasności we wnętrzu pojazdu. Zapewnia niesamowicie 
niski poziom zużycia energii i bardzo długą trwałość. Moduły LEDowe moż-
na z łatwością umieścić w istniejących gniazdach. Mały pakiet LEDowego 
oświetlenia wnętrza składa się z 4 modułów LEDowych do lampek oświe-
tlających podsufitkę. Duży pakiet LEDowego oświetlenia wnętrza składa się 
z 6 modułów LEDowych do lampek oświetlających podsufitkę i 4 modułów 
LEDowych do lampek oświetlających okolice nóg oraz drzwi.

Cena dużego pakietu oświetlenia wnętrza LED, 
bez montażu 

Cena małego pakietu oświetlenia wnętrza LED, 
bez montażu 

519 zł
339 zł

Standard

Żarówki halogenowe BMW Power H7.

+ 100%

199 zł
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WnĘTRzeWnĘTRze

Teraz jest więcej modeli BMW do wyboru niż kiedykolwiek dotąd. Od pożądanych SAV z gamy BMW X, wyścigowych roadsterów  
do eleganckich limuzyn i ekstra sportowych BMW M - czego tylko Państwo sobie życzą. Jako właściciel wymarzonego BMW mają 
Państwo także wiele możliwości spersonalizowania swojego samochodu dzięki nowym akcesoriom BMW i dopasowania go 
do codziennych potrzeb i zadań. Zapraszamy do odkrycia świata Oryginalnych Akcesoriów BMW. Czeka na Państwa szeroka gama 
komponentów i systemów o tym samym standardzie wykonania, funkcjonalności i jakości, jakiej przywykli Państwo oczekiwać 
od BMW. Szyte na miarę do Państwa modelu BMW i idealnie zainslatowane przez zespół Serwisu BMW.

BMW – TaK 
jaK LUBiSz.

SySTeM BMW TRaVeL & coMFoRT.
Jeden system - wiele możliwości. Podstawowe mocowanie montowane jest na zagłówkach przednich siedzeń i pozwala na dołączenie różnych uchwytów. 
Na przykład, może być to uchwyt na iPada różnych generacji, składany stolik z uchwytem na napoje lub wieszak na marynarkę, który można użyć także poza 
samochodem - na przykład w hotelu - dzięki praktycznemu mocowaniu. Dostępny dla wielu modeli BMW. 

Cena wieszaka na odzieżCena składanego stolika 389 zł535 zł

zestaw zapachowy.

Natural Air BMW to wygodne rozwiąza-
nie zapewniające odświeżający zapach 
wewnątrz samochodu, dzięki
uchwytowi na sztyfty zapachowe. 
Montaż uchwytu jest prosty i szybki, 
a następnie mogą Państwo umieścić
w nim dowolny, wybrany przez siebie
sztyft zapachowy. Zestaw BMW Natural 
Air składa się z uchwytu oraz jednego 
sztyftu każdego z zapachów: zielonej 
herbaty, energetyzującego toniku 
lub bursztynu zapewniającego równo-
wagę.

Cena 85 zł

System BMW click & drive 
dla smartfonów.
Umożliwia łatwe i bezpieczne umieszczenie 
i ładowanie wewnątrz pojazdu. Uchwyt można 
przymocować do szyby przedniej dzięki przy-
ssawce. Idealnie pasuje do stylistyki wnętrza 
Państwa BMW. Dzięki modularnej koncepcji 
uchwytu oraz różnych zacisków odpowiedni 
jest dla wielu modeli smartfonów 
i systemów nawigacji.

Cena np. dla telefonu 
iPhone 5s, bez montażu 

nawigacja Portable. 

Nawigacja Portable nie tylko
przyciąga swoim wyglądem i idealną 
integracją z samochodem - bez 
denerwujących kabli lub ograniczonej 
widoczności - ale jest prawdziwym 
urządzeniem wielofunkcyjnym: 
• Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 
• Informacje o ruchu ulicznym 
   w czasie rzeczywistym
• Asystent pasa ruchu
• Nawigowanie w opcji “z lotu ptaka”
• Zainstalowana mapa dróg Europy
Uchwyt systemu BMW Click & Drive 
do nawigacji należy zakupić osobno. 

Cena, bez montażu 1 159 zł559 zł
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RadoŚć z jazdy  
W cenTRUM UWagi.
Naszą odpowiedzialnością i przyjemnością jest dbałość o wszystkie aspekty Państwa BMW. 
Dzięki Autoryzowanym Serwisom BMW mogą mieć Państwo pewność, że Państwa samochód w pełni 
korzysta z najnowszej fachowej wiedzy BMW.

Oczywiście wszystkie Autoryzowane Serwisy BMW korzystają wyłącznie z Oryginalnych Części BMW, 
ponieważ wiemy, że gwarantują one najwyższą jakość. Oryginalne Części BMW to wynik intensywnego 
procesu projektowania i wytwarzania, w którym każda część jest optymalizowana tak, aby zapewnić 
maksymalną radość z jazdy. Ma to miejsce na dwóch poziomach: własnego funkcjonowania 
oraz współpracy z innymi częściami, komponentami i systemami.

Dlatego też oczywistym jest, że tylko Oryginalne Części BMW gwarantują niekończącą się radość 
z jazdy.   Dobrym tego przykładem są kompletne koła zimowe BMW: ich opony zostały wybrane 
dla konkretnych modeli BMW w szeroko zakrojonych testach, aby zapewnić idealną równowagę 
pomiędzy bezpieczeństwem a typowym doświadczeniem prowadzenia BMW.

SeRWiSSeRWiS

PRzegLĄd 
ziMoWy BMW. 
dziĘKi PRzegLĄdoWi ziMoWeMU 
PańSTWa BMW BezPiecznie 
znieSie Śnieg i LÓd. 
Specjalne wymagania to także konieczność specjalnego przygotowania 
się. W nadchodzących miesiącach Państwa BMW będzie narażone 
na zimno, wilgoć, sól i brud - warto zatem wcześniej wykonać przegląd 
zimowy. W szczególności zimą samochód narażony jest na wiele nieko-
rzystnych czynników. Aby zachować czystą przyjemność z jazdy 
w trudnych warunkach, wszystkie części i funkcje samochodu poddajemy 
bardzo wnikliwemu sprawdzeniu podczas Przeglądu Zimowego BMW.

BMW to symbol czystej przyjemności z jazdy. Aby ta przyjemność trwała jak najdłużej, wykorzystali-
śmy nasze wszechstronne doświadczenie oraz najnowsze technologie w Państwa samochodzie. 
Wysoko wykwalifikowany personel jest wyspecjalizowany w przeprowadzaniu wszystkich czynności 
obsługowych i naprawczych szybko, niezawodnie i z najwyższą jakością BMW, przy użyciu najnow-
szych narzędzi diagnostycznych i warsztatowych. Na przykład, w przeglądzie zimowym BMW zapew-
niamy, że Państwo oraz Państwa BMW będą odpowiednio przygotowani na początek zimy. Serwis 
BMW kryje w sobie mnóstwo zalet, które warto odkryć - tak, aby Państwa BMW było zawsze 
w doskonałej formie, nawet po wielu kilometrach przyjemności z jazdy. Więcej informacji na temat 
kompleksowej oferty serwisowej BMW można znaleźć na stronie www.bmw.pl.

SeRWiS aŻ Po 
oSTaTni SzczegÓł.

SPRaWdzaMy:
• Kontrola poziomu płynów (oleju silnikowego, płynu chłodzącego, 

płynu do spryskiwaczy, płynu do wspomagania kierownicy, 
    płynu hamulcowego)
• Kontrola układu jezdnego, amortyzatorów i elementów układu 

kierowniczego
• Kontrola wzrokowa hamulców, paska napędowego   

oraz amortyzatorów
• Kontrola wycieraczek i układu spryskiwaczy
• Kontrola całego oświetlenia
• Koła/opony (stan, głębokość bieżnika i ciśnienie)

 Cena 99 zł*
* Oferta dostępna u dealerów BMW uczestniczących w programie. 
Dodatkowe czynności serwisowe, materiały i części eksploatacyjne mogą podlegać opłacie.
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Państwa korzyści:

• Jeden z naszych kompetentnych doradców serwiso-
wych bezpłatnie sprawdzi Panstwa samochód.

• Przeprowadzimy dokładny przegląd samochodu 
w Państwa obecności.

• Doradca serwisowy wyjaśni wszystko szczegółowo, 
aby przedstawić Państwu jasny obraz niezbędnych 
prac, które powinny zostać przeprowadzone.

• Po sprawdzeniu pojazdu mogą Państwo zdecydować, 

które naprawy będą przeprowa-
dzone.

• W razie potrzeby niezbędnych 
dodatkowych prac skontaktujemy 
się z Panstwem w celu uzgodnie-
nia dalszego postępowania.

1
 ü Odczytanie danych 
z kluczyka pojazdu

 ü Sprawdzenie poprawności 
danych pojazdu

 ü Zapisanie pozycji fotela kierowcy
 ü CBS – stan oleju i zapisane usterki
 ü Stan deski rozdzielczej oraz jej oświetlenie
 ü Działanie radia
 ü Działanie klimatyzacji (czystość)
 ü Działanie i stan przednich pasów bezpieczeństwa
 ü Działanie hamulca ręcznego
 ü Odgłosy pedałów
 ü Luzy układu kierowniczego
 ü Działanie spryskiwaczy, wycieraczek i stan przed-
niej szyby

 ü Stan gaśnicy i jej termin ważności

 ü Stan blacharsko-lakierniczy
 ü Stan szyb i lusterek

 ü Czystość i uszkodzenia 
wnętrza komory silnika

 ü Poziom płynów
 ü Stan osłon

 ü Wyposażenie schowka na narzę-
dzia (kompletność)

 ü Termin ważności apteczki
 ü Obecność kamizelki odblaskowej
 ü Obecność trójkąta

 ü Stan blacharsko-lakierniczy
 ü Stan felg
 ü Stan opon oraz pomiar grubości 
bieżnika

 ü Stan tarcz i pomiar grubości klocków 
hamulcowych

 ü Obecność wycieków oleju z amorty-
zatorów

 ü Wizualne sprawdzenie zawieszenia

 ü Osłon plastikowych
 ü Tylnej części układu wydechowego
 ü Przegubów
 ü Tylnego mostu
 ü Połączenia zbiornika paliwa
 ü Obecność wycieków silnika skrzyni 
biegów

3 4 5 6 7
Razem 
z Państwem 
sprawdzamy:

Wskazówka: 
Podczas ustalania terminu 
w serwisie nasz doradca poinfor-
muje Państwa o zarezerwowaniu 
20 minut na wspólne omówienie 
wszystkich Państwa wątpliwości 
i pytań.

PoWiTanie 
KLienTa.

KonTRoLa 
WnĘTRza PojazdU.

KonTRoLa 
zeWnĘTRzna PojazdU.

KonTRoLa 
KoMoRy SiLniKa.

KonTRoLa TyLnej 
czĘŚci PojazdU.

KonTRoLa PojazdU 
na PodnoŚniKU.

KonTRoLa PojazdU 
na PodnoŚniKU.2

KonSULTacja SeRWiSoWa KonSULTacja SeRWiSoWa

nie PozoSTaWiaMy ŻadnycH
PyTań Bez odPoWiedzi.
KonSULTacja SeRWiSoWa.
Państwa BMW jest dla nas tak ważne jak dla Państwa. Dlatego też poświęcamy czas 
Państwu i Państwa samochodowi - i uwagę, na którą zasługujecie. W ramach 
Aktywnej Recepcji Serwisu BMW razem z Państwem przyjrzymy się bliżej pojazdo-
wi. Nie warto pozostawiać przeglądów i napraw byle komu. Proszę zaufać wiedzy 
Autoryzowanego Serwisu BMW.

PoWiTanie 
KLienTa KonTRoLa  

zeWnĘTRzna PojazdU

KonTRoLa TyLnej czĘ-
Ści PojazdU

KonTRoLa 
KoMoRy SiLniKa

KonTRoLa  
WnĘTRza PojazdU

KonTRoLa PojazdU na  
PodnoŚniKU (PodWozie)

KonTRoLa PojazdU na  
PodnoŚniKU (PozioM oczU)

1

4

6 7

5
2

3
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KoMUniKacja i RozRyWKaKoMUniKacja i RozRyWKa

cyfrowa aktualizacja mapy drogowej. System Travel & comfort 
do odtwarzaczy apple iPad.

Drogi zmieniają się nieustannie - tak jak Państwa miejsca 
docelowe. Cyfrowa aktualizacja mapy trasy pozostaje 
na bieżąco z tymi zmianami. Dzięki aktualnym mapom 
zawsze znajdą Państwo najlepszą trasę do miejsca doce-
lowego. Która droga jest najkrótsza, a która jest najbar-
dziej malownicza? Jak mogę uniknąć korków ulicznych 
i czy w okolicy znajdują się jakieś interesujące zabytki? 
Czy są jakieś restauracje, które specjalizują się w lokalnej 
kuchni i gdzie jest najbliższa stacja benzynowa? Cyfrowa 
mapa drogowa BMW udzieli odpowiedzi na te pytania, 
pozwalając Państwu dowiedzieć się tak dużo o miejscu 
docelowym, ile wiedzą Państwo o swoim rodzimym 
mieście. Informacje o kompatybilnej wersji oprogramowa-
nia dla Państwa systemu nawigacji BMW mogą Państwo 
otrzymać w Autoryzowanym Serwisie BMW.

Dzięki uchwytowi, odtwarzacze iPad (1, 2, 3 i 4 generacji) 
oraz iPad mini mogą z łatwością zostać zamocowane 
do podstawowego mocowania systemu Travel & Comfort 
i wyjęte za naciśnięciem jednego przycisku. Różne poło-
żenia umożliwiają pasażerom na przednim fotelu wygodne 
czytanie, komfortowe oglądanie filmów lub komuniko-
wanie się online. Uchwyt może także zostać użyty poza 
samochodem.

Cena od

Cena Uchwyt na iPada 
mini z podstawowym 
mocowaniem 

Cena Uchwyt na iPada 
2 - 4 z podstawowym 
mocowaniem 

769 zł 599 zł

719 zł

SiecioWa 
PRzyjeMnoŚć 
z jazdy.
Zapotrzebowanie na samochodowe systemy komunikacji, nawigacji 
i rozrywki nieustannie rośnie. Dzięki rozwiązaniom BMW zawsze są 
Państwo w czołówce technologicznej i mogą cieszyć się wyjątkowymi 
rozwiązaniami. Od dostępu do internetu w samochodzie dzięki  
hotspotowi BMW oraz idealnej integracji smarftonów, aż po najśwież-
sze dane w systemie nawigacji - w każdym obszarze BMW oferuje 
akcesoria, które są dopasowane do Państwa pojazdu w najlepszy 
możliwy sposób. Więcej informacji na temat różnych rozwiązań 
komunikacji i rozrywki można znaleźć na stronie  
www.bmw.pl.

adapter connect Universal Snap-in. 
Adapter Connect Universal Snap-in ożywia w samochodzie funkcje rozrywkowe   
i komunikacyjne Państwa telefonu komórkowego. Oprócz ładowania telefonu, adapter Connect 
Universal Snap-in zapewnia także bezpieczne i stabilne miejsce na telefon dzięki zatrzaskowi 
utrzymującemu telefon w stałym położeniu. Złącze indukcyjne na antenie zewnętrznej zapewnia 
najlepszą możliwą jakość sygnału nawet na obszarach o słabym zasięgu. Nowy adapter Connect 
Universal snap-in jest kompatybilny z wszystkimi telefonami komórkowymi ze złączem mikro-
USB, dzięki czemu odpowiada szerokiej gamie telefonów od różnych producentów.

Cena, bez montażu 660 zł

Sygnalizator pozostawienia telefonu.

Cena, bez montażu 380 zł

Sygnalizator pozostawienia telefonu to nowy produkt dla samocho-
dów BMW z adapterem snap-in. Nadaje dźwięk ostrzegawczy, 
aby przypomnieć kierowcy o tym, że jego telefon pozostał 
w adapterze po wyłączeniu silnika. Korzystnie z sygnalizatora 
nie oznacza żadnej zmiany we wnętrzu pojazdu, ponieważ jest 
on instalowany pod mocowaniem adaptera w niewidoczny sposób.
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noWy BMW SeRii 2 acTiVe ToUReRnoWy BMW SeRii 2 acTiVe ToUReR

coKoLWieK 
MaSz na MyŚLi. 
Kompaktowy z zewnątrz, elastyczny wewnątrz. 
nowy BMW serii 2 active Tourer pokazuje, 
ile radości może dać funkcjonalność. Miasto czy 
wieś, płaski teren czy górskie serpentyny - nowy 
BMW serii 2 active Tourer jest niezawodny. gdy 
poczują Państwo jego wyjątkowy komfort, nawet 
najdłuższa trasa może okazać się zbyt krótka. dzięki 
potężnym konturom i dynamicznym liniom pięknie 
łączy w sobie codzienną praktyczność 
oraz przyjemność z jazdy.

Obejmuje to bagażnik o pojemności 1510 litrów, 
regulowane tylne siedzenie - z oparciem składanym 
w proporcji 40:20:40 i możliwością nachylenia. Nowy 
BMW serii 2 Active Tourer oferuje nieznane dotąd 
poczucie przestrzeni, a podniesiona pozycja siedząca 
zapewnia niezakłóconą niczym widoczność 360 stopni. 
Dostępny w linii Sport, Luxury oraz od późnej jesieni 
w pakiecie sportowym M oraz jako xDrive z napędem 
na 4 koła.

aKceSoRia dLa noWego 
BMW SeRii 2 acTiVe ToUReR.  
Dla ludzi aktywnych zima to jeszcze jedna szansa na przygodę i doświadczenia - a nowy 
BMW serii 2 Active Tourer, ze swoją przestrzennością, jest idealny dla nowoczesnego 
codziennego życia. Przedłużona część tylna, wiele schowków, składane siedzenie 
pasażera, składany spód przestrzeni bagażowej, kryjący dodatkowy wielofunkcyjny 
schowek - to tylko kilka z wielu inteligentnych szczegółów, które podkreślają jego 
przemyślany projekt i wysoki poziom elastyczności. Aby w pełni cieszyć się zimą 
w nowym BMW serii 2 Active Tourer, oferujemy szyte na miarę Oryginalne Akcesoria 
BMW, takie jak pojemnik dachowy, który pozwoli Państwu jeszcze bardziej dopasować 
Państwa BMW do swoich wymagań. 

Kompletne koła zimowe 
doublespoke 473.

Kompletne koła zimowe 
V-Spoke 471.

Kompletne koła zimowe 
Starspoke 478.

16“ kompletne koła z oponami Goodyear Ultra 
Grip 8 Performance* 205/60 R16 92H. 
Dla BMW serii 2 Active Tourer (F45).
 
Oszczędność paliwa: Klasa C, 
przyczepność na mokrej nawierzchni: B 
Hałas zewnętrzny: 68 dB

Oferty dotyczą kompletnych kół bez montażu, przy zakupie zestawu 4 sztuk. Wielkość opon różni się w zależności od modelu. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania.

17“ kompletne koła z oponami Continental 
Winter Contact TS830P* 205/55 R17 91H.
Dla BMW serii 2 Active Tourer (F45).

Oszczędność paliwa: Klasa E, 
przyczepność na mokrej nawierzchni: E
Hałas zewnętrzny: 72 dB

16“ kompletne koła z oponami Goodyear Ultra 
Grip 8 Performance* RSC 205/60 R16 92H. 
Dla BMW serii 2 Active Tourer (F45).

Oszczędność paliwa: Klasa E, 
przyczepność na mokrej nawierzchni: B
Hałas zewnętrzny: 68 dB

Cena z RDC za sztukę Cena z RDC za sztukę Cena z RDC za sztukę 1 669 zł 1 749 zł 2 019 zł
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BMW LiFeSTyLeBMW LiFeSTyLe

Portfel M.

Klasyczny wygląd tego portfela wyko-
nanego z czarnej skóry cielęcej cieszy 
oko dzięki wszywanym paskom skóry 
w kolorach BMW M. Z przodu znajduje 
się wytłaczane logo BMW M. We-
wnątrz portfel ma wiele funkcjonalnych 
przegródek, osiem miejsc na karty, dwa 
na notatki, kieszeń na monety oraz trzy 
przegródki na dokumenty. Najwyższej 
jakości wykonanie portfela podkreślają 
potężne skórzane wzmocnienia. Wymiary 
(dł x szer x gł) 11,5 x 9,5 x 2,5 cm.

Cena 415 zł

Składany parasol M.

Zawsze gotowi na deszcz - dzięki wytrzymałemu 
splotowi poliestrowemu użytemu tak w tkaninie 
parasola, jak i etui. Elastyczna rama i aluminiowy 
trzon wytrzymają najsilniejsze wiatry. Dynamiczne 
czerwone szwy i typowy karbonowy look M tworzą 
niepowtarzalne akcenty kolorystyczne. Wygodny 
mechanizm rozkładania i składania działa poprzez 
naciśnięcie jednego przycisku, a w rączce znajduje 
się wkład z prawdziwego karbonu.

229 zł

Torba podróżna M.

Funkcjonalna i dynamiczna. Wytrzymała, lekka torba 
podróżna robi wrażenie swoim specjalnym połącze-
niem materiałów. Jest odporna na brud i ma duże 
kieszenie zewnętrzne oraz zamykane przegródki 
na mniejsze przedmioty. Kolorowe metalowe logo 
BMW M przyciąga oko, podczas gdy czerwone szwy 
wzdłuż suwaków tworzą intrygujący kontrast. Torba 
ma także osobną kieszeń na buty i antypoślizgowe 
nóżki od spodu. Rączka wykonana jest z prawdziwej 
skóry. Wymiary (dł x szer x gł) 64 x 34 x 38 cm.

Cena 490 zł

dynaMiczny 
WygLĄd.
BMW to coś więcej niż nasze fascynujące samochody, BMW to styl 
życia, który charakteryzuje wysoki poziom oczekiwań i przyjemność 
z uprawiania sportu. To było usunąć inspiracją dla stworzenia kolekcji 
BMW Lifestyle. Kolekcja BMW Lifestyle daje intensywne i bezpośrednie 
doświadczenie BMW w codziennym życiu i w czasie relaksu. niezależnie, 
czy wybiorą Państwo miniatury BMW, wysokiej jakości akcesoria 
czy doskonały sprzęt do podróży: BMW Lifestyle może być także 
ekscytującym prezentem.  

Sukces na Deutsche Tourenwagen Masters, ekscytujące samochody usunać, takie 
jak nowe BMW M3 i M4 - dlatego też w sercu kolekcji BMW Lifestyle znajduje się 
sportowa kolekcja BMW M. Mogą Państwo spodziewać się niepowtarzalnej gamy 
wyjątkowych produktów opartych na najsilniejszej literze na świecie”M”.

PodaRUj 
Mały 
PRezenT.
Dla siebie, przyjaciół lub na święta-
prezenty dają jak zwykle prawdziwą 
przyjemność. Im bardziej unikalny, 
tym wieksza radość. BMW Voucher 
ogrzeje każde serce.

nylonowa kurtka M.

Cena 580 zł309 zł

Kosmetyczka M.

Stylowa i praktyczna. Wyjątkowo lekka 
kosmetyczka  wykonana jest z gładkiego 
nylonu ze specjalnym powleczeniem two-
rzącym wygodną, zmywalną powierzch-
nię. Antypoślizgowe gumowe “nóżki” 
sprawiają, że torba zawsze jest sucha 
i stoi bezpiecznie. Wewnątrz torba ma 
całą gamę poręcznych schowków, w tym 
dodatkową kieszeń z siatki na szczoteczki 
do zębów - aby wszystko było higienicznie 
na swoim miejscu. Wymiary (dł x szer x gł) 
25 x 15 x 17 cm. 

Cena 199 zł

Stylowo na każdą pogodę. Odporna 
na wiatr i wodę kurtka nylonowa jest 
w stanie dopasować się do najróż-
niejszych warunków pogodowych. 
Wykonana z wysokiej jakości lekkiego 
materiału, posiada czerwone wstawki 
na ramionach i rękawach nadające 
niezwykłego stylu. Charakterystyczna 
stylistyka BMW M podkreślona jest 
dodatkowo przez kolory BMW M 
nadrukowane na suwaku, pasach z tyłu 
i gumowanym logo BMW M z przodu. 
Dla sylwetki damskiej - pasowana nylo-
nowa kurtka damska. Kurtka męska ma 
zintegrowany kaptur.

Cena

Cena

Bluza męska M
z długim rękawem.
Ta wysokiej jakości bluza męska 
z długim rękawem idealnie dopaso-
wuje się do ciała dzięki elastycznej 
tkaninie dżersejowej, z której została 
wykonana. Ekscytujące elementy styli-
styki to kontrastujące, lekko podniesio-
ne ramiona oraz wzmocnione łokcie, 
otoczone szwami. Ponadto, 
z tyłu kołnierzyka biegnie obszycie 
z paskami M. Kolejną wyróżniającą 
cechą jest gumowana deklaracja 
BMW M na tylnym oblamowaniu: M. 
Najpotężniejsza litera świata.
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KoMPLeTne Koła ziMoWeKoMPLeTne Koła ziMoWe

Kompletne koła zimowe
Starspoke 377.

Kompletne stalowe koła zimowe. łańcuchy śniegowe.Kompletne koła zimowe 
y-Spoke 380.

16“ koła stalowe z oponami Bridgestone Blizzak LM 32* 
RSC 195/55 R16 87H. Dla BMW serii 1 (F20/F21).
Oszczędność paliwa: Klasa G, 
przyczepność na mokrej nawierzchni: E 
Hałas zewnętrzny: 71 dB

Proste i wygodne montowanie przy użyciu stalowej 
obejmy ze sprężyną i automatycznie blokującego 
mechanizmu zamontowanego na specjalnej siatce. 
Dzięki łańcuchowi napinającemu zamocowanie pla-
stikowej tarczy chroniącej obręcze kół jest dziecinnie 
proste.

17“ kompletne koła zimowe z oponami Continental 
WinterContact TS830P* RSC 205/50 R17 89 H. 
Dla BMW serii 1 (F20/F21).
Oszczędność paliwa: Klasa F, 
przyczepność na mokrej nawierzchni: E 
Hałas zewnętrzny: 72 dB

16“ kompletne koła z oponami Bridgestone Blizzak LM 
32* 205/55 R16 91H. Dla BMW serii 1 (F20/F21).
Oszczędność paliwa: Klasa F, 
przyczepność na mokrej nawierzchni: C 
Hałas zewnętrzny: 71 dB

Cena np. dla 
BMW serii 1 (F2x) 1 045 zł 1 499 zł 2 069 zł

975 zł 1 449 zł 1 999 zł

1 429 zł

Cena za sztukę Cena za sztukę Cena za sztukę 

Cena z RDC za sztukę  Cena z RDC za sztukę  Cena z RDC za sztukę  

Zdjęcie z kołpakiem (nie uwzględnione w cenie)

Bez kompromisów, gdy chodzi o bezpieczeństwo.
Przy temperaturze 7 °C i niższych, opony letnie nie są w stanie zapewnić maksymalnej przyczepności, ponieważ mie-
szanka gumowa, z której są wykonane, twardnieje. Ma to negatywny wpływ na przyczepność, właściwości jezdne
i reagowanie na polecenia kierowcy, zwłaszcza na mokrej lub pokrytej śniegiem nawierzchni. Z kolei opony zimowe wyko-
nane są ze specjalnej, odpornej na zimno mieszanki gumy, aby zachować przyczepność przy niskich temperaturach.

Pełna PRzyjeMnoŚć z jazdy
W Sezonie ziMoWyM.

naTycHMiaSToWa 
KonFigURacja.

ideaLne 
dLa BMW 
SeRii 1.
jeżdżąc BMW serii 1 prowadzą Państwo samochód, który jest 
niepowtarzalny w klasie samochodów kompaktowych. niesamowita 
sylwetka nadaje mu silnego, unikalnego charakteru. Widać to na pierwszy 
rzut oka: BMW serii 1 jest sportowy i stylowy jednocześnie.  
Napęd na tylne koła nadaje BMW serii 1nieporównywalnej dynamiki jazdy, 
której wielu może pozazdrościć. Aby byli Państwo o krok przed wszystkimi także zimą, 
oferujemy szyte na miarę Oryginalne Kompletne Koła Zimowe BMW, które łączą 
w sobie optymalną przyczepność i atrakcyjny wygląd - tak, aby zawsze mieli Państwo 
także osiągi wizualne.

Temperatura (°C)+ 40 ° + 20 ° + 0 ° - 20 °
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Niezalecane

Opona zimowa
Opona letnia7 °

droga hamowania na mokrej 
nawierzchni.
Przy dużej wilgotności nawierzchni opony zimowe 
zmniejszają drogę hamowania nawet o 10%.

zużycie.
Przy niskich temperaturach opony letnie zużywają 
się do 40% szybciej niż opony zimowe.

droga hamowania na śniegu.
Przy oblodzonej nawierzchni opony zimowe 
zmniejszają drogę hamowania nawet o 50%.

opony zimowe od 7°c.
Kiedy tylko temperatury zejdą poniżej 7°C, 
opony zimowe są bezpieczniejsze.

argumenty za oryginalnymi Kołami zimowymi BMW:

oRyginaLne Koła ziMoWe BMW:
• mają specjalny dodatek gumy na zimowe warunki jazdy,
• wyposażone są w podłużne i poprzeczne żebrowania, które otwierają się podczas toczenia się opony, 
• mają specjalnie zaprojektowane ranty, aby zapewniać wysoką przyczepność i stabilność na śniegu 

i błocie pośniegowym. 

Nigdy jeszcze nie było tak łatwo znaleźć odpowiednie 
koła dla swojego BMW. Gusta są różne - podobnie 
jak Oryginalne Zestawy Kompletnych Kół BMW. 
Dzięki naszemu konfiguratorowi kompletnych 
kół mogą Państwo sprawdzić online, które koła 
najlepiej pasują do Państwa BMW. Ogromną gamę 
Oryginalnych Zestawów Kompletnych Kół BMW 
można poznać w zaciszu własnego domu na: 
www.bmw.pl/konfiguratorkol.

unter 7 °C

ab 7 °c Winterreifen.
Bereits ab Temperaturen  
unter 7 °C bieten Winterreifen 
mehr Sicherheit – auch bei 
trockener Fahrbahn.

bremsweg auf nässe.
Bei nasskaltem Wetter  
verkürzt sich der Bremsweg mit 
Winterreifen um bis zu 10 %.

verschleiß.
In der kalten Jahreszeit  
verschleißen Sommerreifen bis zu 
40 % schneller als Winterreifen.

bremsweg auf schnee.
Bei eisigen Bedingungen 
verkürzen Winterreifen den 
Bremsweg um bis zu 50 %.

ein produkt Mit proFil.
MIT ORIGINAl BMW WINTERREIFEN FAHREN SIE  
AB 7 GRAD AUF NUMMER SICHER.

Weniger ist Mehr sicherheit.
AUF SCHNEEBEDECKTER FAHRBAHN VERKüRZEN WINTERREIFEN 
DEN BREMSWEG AUF DIE HÄlFTE.

Winterräder Winterräder

Sommer- und Winterreifen müssen ganz 
unterschiedliche Anforderungen erfüllen. 
Während es im Sommer vor allem auf gute 
Nass- und Trockenbremseigenschaften, 
Komfort und laufleistung ankommt, müssen 
Reifen im Winter mit längeren Bremswegen, 
glatten und schneebedeckten Straßen bei 
besonders niedrigen Temperaturen klar 
kommen. 

Winterreifen brauchen daher eine besonders 
gute Gummi-Haftung und ein geeignetes 
Profil mit ausreichend Grip.

Bereits bei Temperaturen von unter 7 °C 
bieten Winterreifen mehr Sicherheit als 
Sommerreifen sowie ein verbessertes 
Fahrverhalten. Das liegt an der besonders 
kältetauglichen Gummimischung sowie an 
einem speziellen Profil mit zahlreichen 
lamellen, die sich im Schnee verzahnen. 
Dank dieser ausgeklügelten laufflächen-
gestaltung bieten Winterreifen eine sehr gute 
Traktion (insbesondere bei Bergfahrten und 
in Bremssituationen) sowie Kurvenstabilität 
– ganz im Gegensatz zu Sommerreifen.

EIGENSCHAFTEN VON  
WINTERREIFEN:

-  Sie besitzen eine spezielle Gummimischung  
für winterliche Straßenverhältnisse.

-  Sie sind zusätzlich mit längs- und Querlamellen 
ausgestattet, die sich während des Abrollens 
öffnen.

-  Dadurch bilden sich Greifkanten, die auf 
Schnee und Matsch hohe Traktion und 
Spurtreue sichern.

GUTE GRüNDE, SICH FüR ORIGINAl BMW WINTERREIFEN  
ZU ENTSCHEIDEN:

bis zu 10 %

bis zu 40 %

bis zu 50 %

WINTERREIFEN 28 m
SOMMERREIFEN 56 m

vergleichen sie den bremsweg von Winter- und sommerreifen 
bei einer geschwindigkeit von 50 km/h auf schnee.
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PoniŻej 7°c

unter 7 °C

ab 7 °c Winterreifen.
Bereits ab Temperaturen  
unter 7 °C bieten Winterreifen 
mehr Sicherheit – auch bei 
trockener Fahrbahn.

bremsweg auf nässe.
Bei nasskaltem Wetter  
verkürzt sich der Bremsweg mit 
Winterreifen um bis zu 10 %.

verschleiß.
In der kalten Jahreszeit  
verschleißen Sommerreifen bis zu 
40 % schneller als Winterreifen.

bremsweg auf schnee.
Bei eisigen Bedingungen 
verkürzen Winterreifen den 
Bremsweg um bis zu 50 %.

ein produkt Mit proFil.
MIT ORIGINAl BMW WINTERREIFEN FAHREN SIE  
AB 7 GRAD AUF NUMMER SICHER.

Weniger ist Mehr sicherheit.
AUF SCHNEEBEDECKTER FAHRBAHN VERKüRZEN WINTERREIFEN 
DEN BREMSWEG AUF DIE HÄlFTE.

Winterräder Winterräder

Sommer- und Winterreifen müssen ganz 
unterschiedliche Anforderungen erfüllen. 
Während es im Sommer vor allem auf gute 
Nass- und Trockenbremseigenschaften, 
Komfort und laufleistung ankommt, müssen 
Reifen im Winter mit längeren Bremswegen, 
glatten und schneebedeckten Straßen bei 
besonders niedrigen Temperaturen klar 
kommen. 

Winterreifen brauchen daher eine besonders 
gute Gummi-Haftung und ein geeignetes 
Profil mit ausreichend Grip.

Bereits bei Temperaturen von unter 7 °C 
bieten Winterreifen mehr Sicherheit als 
Sommerreifen sowie ein verbessertes 
Fahrverhalten. Das liegt an der besonders 
kältetauglichen Gummimischung sowie an 
einem speziellen Profil mit zahlreichen 
lamellen, die sich im Schnee verzahnen. 
Dank dieser ausgeklügelten laufflächen-
gestaltung bieten Winterreifen eine sehr gute 
Traktion (insbesondere bei Bergfahrten und 
in Bremssituationen) sowie Kurvenstabilität 
– ganz im Gegensatz zu Sommerreifen.

EIGENSCHAFTEN VON  
WINTERREIFEN:

-  Sie besitzen eine spezielle Gummimischung  
für winterliche Straßenverhältnisse.

-  Sie sind zusätzlich mit längs- und Querlamellen 
ausgestattet, die sich während des Abrollens 
öffnen.

-  Dadurch bilden sich Greifkanten, die auf 
Schnee und Matsch hohe Traktion und 
Spurtreue sichern.

GUTE GRüNDE, SICH FüR ORIGINAl BMW WINTERREIFEN  
ZU ENTSCHEIDEN:

bis zu 10 %

bis zu 40 %

bis zu 50 %

WINTERREIFEN 28 m
SOMMERREIFEN 56 m

vergleichen sie den bremsweg von Winter- und sommerreifen 
bei einer geschwindigkeit von 50 km/h auf schnee.
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do 10°c
unter 7 °C

ab 7 °c Winterreifen.
Bereits ab Temperaturen  
unter 7 °C bieten Winterreifen 
mehr Sicherheit – auch bei 
trockener Fahrbahn.

bremsweg auf nässe.
Bei nasskaltem Wetter  
verkürzt sich der Bremsweg mit 
Winterreifen um bis zu 10 %.

verschleiß.
In der kalten Jahreszeit  
verschleißen Sommerreifen bis zu 
40 % schneller als Winterreifen.

bremsweg auf schnee.
Bei eisigen Bedingungen 
verkürzen Winterreifen den 
Bremsweg um bis zu 50 %.

ein produkt Mit proFil.
MIT ORIGINAl BMW WINTERREIFEN FAHREN SIE  
AB 7 GRAD AUF NUMMER SICHER.

Weniger ist Mehr sicherheit.
AUF SCHNEEBEDECKTER FAHRBAHN VERKüRZEN WINTERREIFEN 
DEN BREMSWEG AUF DIE HÄlFTE.

Winterräder Winterräder

Sommer- und Winterreifen müssen ganz 
unterschiedliche Anforderungen erfüllen. 
Während es im Sommer vor allem auf gute 
Nass- und Trockenbremseigenschaften, 
Komfort und laufleistung ankommt, müssen 
Reifen im Winter mit längeren Bremswegen, 
glatten und schneebedeckten Straßen bei 
besonders niedrigen Temperaturen klar 
kommen. 

Winterreifen brauchen daher eine besonders 
gute Gummi-Haftung und ein geeignetes 
Profil mit ausreichend Grip.

Bereits bei Temperaturen von unter 7 °C 
bieten Winterreifen mehr Sicherheit als 
Sommerreifen sowie ein verbessertes 
Fahrverhalten. Das liegt an der besonders 
kältetauglichen Gummimischung sowie an 
einem speziellen Profil mit zahlreichen 
lamellen, die sich im Schnee verzahnen. 
Dank dieser ausgeklügelten laufflächen-
gestaltung bieten Winterreifen eine sehr gute 
Traktion (insbesondere bei Bergfahrten und 
in Bremssituationen) sowie Kurvenstabilität 
– ganz im Gegensatz zu Sommerreifen.

EIGENSCHAFTEN VON  
WINTERREIFEN:

-  Sie besitzen eine spezielle Gummimischung  
für winterliche Straßenverhältnisse.

-  Sie sind zusätzlich mit längs- und Querlamellen 
ausgestattet, die sich während des Abrollens 
öffnen.

-  Dadurch bilden sich Greifkanten, die auf 
Schnee und Matsch hohe Traktion und 
Spurtreue sichern.

GUTE GRüNDE, SICH FüR ORIGINAl BMW WINTERREIFEN  
ZU ENTSCHEIDEN:

bis zu 10 %

bis zu 40 %

bis zu 50 %

WINTERREIFEN 28 m
SOMMERREIFEN 56 m

vergleichen sie den bremsweg von Winter- und sommerreifen 
bei einer geschwindigkeit von 50 km/h auf schnee.
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do 50%
unter 7 °C

ab 7 °c Winterreifen.
Bereits ab Temperaturen  
unter 7 °C bieten Winterreifen 
mehr Sicherheit – auch bei 
trockener Fahrbahn.

bremsweg auf nässe.
Bei nasskaltem Wetter  
verkürzt sich der Bremsweg mit 
Winterreifen um bis zu 10 %.

verschleiß.
In der kalten Jahreszeit  
verschleißen Sommerreifen bis zu 
40 % schneller als Winterreifen.

bremsweg auf schnee.
Bei eisigen Bedingungen 
verkürzen Winterreifen den 
Bremsweg um bis zu 50 %.

ein produkt Mit proFil.
MIT ORIGINAl BMW WINTERREIFEN FAHREN SIE  
AB 7 GRAD AUF NUMMER SICHER.

Weniger ist Mehr sicherheit.
AUF SCHNEEBEDECKTER FAHRBAHN VERKüRZEN WINTERREIFEN 
DEN BREMSWEG AUF DIE HÄlFTE.

Winterräder Winterräder

Sommer- und Winterreifen müssen ganz 
unterschiedliche Anforderungen erfüllen. 
Während es im Sommer vor allem auf gute 
Nass- und Trockenbremseigenschaften, 
Komfort und laufleistung ankommt, müssen 
Reifen im Winter mit längeren Bremswegen, 
glatten und schneebedeckten Straßen bei 
besonders niedrigen Temperaturen klar 
kommen. 

Winterreifen brauchen daher eine besonders 
gute Gummi-Haftung und ein geeignetes 
Profil mit ausreichend Grip.

Bereits bei Temperaturen von unter 7 °C 
bieten Winterreifen mehr Sicherheit als 
Sommerreifen sowie ein verbessertes 
Fahrverhalten. Das liegt an der besonders 
kältetauglichen Gummimischung sowie an 
einem speziellen Profil mit zahlreichen 
lamellen, die sich im Schnee verzahnen. 
Dank dieser ausgeklügelten laufflächen-
gestaltung bieten Winterreifen eine sehr gute 
Traktion (insbesondere bei Bergfahrten und 
in Bremssituationen) sowie Kurvenstabilität 
– ganz im Gegensatz zu Sommerreifen.

EIGENSCHAFTEN VON  
WINTERREIFEN:

-  Sie besitzen eine spezielle Gummimischung  
für winterliche Straßenverhältnisse.

-  Sie sind zusätzlich mit längs- und Querlamellen 
ausgestattet, die sich während des Abrollens 
öffnen.

-  Dadurch bilden sich Greifkanten, die auf 
Schnee und Matsch hohe Traktion und 
Spurtreue sichern.

GUTE GRüNDE, SICH FüR ORIGINAl BMW WINTERREIFEN  
ZU ENTSCHEIDEN:

bis zu 10 %

bis zu 40 %

bis zu 50 %

WINTERREIFEN 28 m
SOMMERREIFEN 56 m

vergleichen sie den bremsweg von Winter- und sommerreifen 
bei einer geschwindigkeit von 50 km/h auf schnee.
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do 40%

Oferty dotyczą kompletnych kół bez montażu, przy zakupie zestawu 4 sztuk. Wielkość opon różni się w zależności od modelu. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania.22 23



PRzyczePnoŚć 
i STyL. dLa BMW 
SeRii 3 i SeRii 4.
Robiące wrażenie coupé, sportowa limuzyna lub nieporównywalny gran Turismo – 
niezależnie od tego, którego BMW serii 3 lub serii 4 Państwo wybrali,  jeżdżą Państwo 
samochodem, który idealnie łączy w sobie najnowsze technologie, wydajne silniki 
oraz całą dynamikę BMW. optymalne rozłożenie obciążenia osi oraz wysoka prędkość 
także tworzą niezapomniane doświadczenie jazdy, które jest źródłem przyjemności 
każdego dnia.  
Mogą Państwo polegać na swoim BMW z kołami zimowymi. Nasze Oryginalne Kompletne Koła 
Zimowe BMW dla BMW serii 3 lub serii 4 przeszły przez szereg testów. Oferują idealny kontakt 
z nawierzchnią, maksymalne bezpieczeństwo i przyjemność z jazdy.

Kompletne koła zimowe
Starspoke 391.

Kompletne koła zimowe
doublespoke 405M.

Kompletne stalowe koła zimowe. Kompletne koła zimowe 
Turbine Styling 415.

Komfortowe łańcuchy 
śniegowe.

Kompletne koła zimowe
V-Spoke 395.

16“ Stalowe koła z oponami Bridgestone Blizzak LM 
32* 205/60 R16 92 H. Dla BMW serii 3 (F30/F31)
Oszczędność paliwa: Klasa F, 
przyczepność na mokrej nawierzchni: C 
Hałas zewnętrzny: 72 dB

18“ kompletne koła z oponami Pirelli W 240 Sottozero 
S2* RSC 225/45 R18 95 V. Dla BMW serii 3 (F30/F31) 
oraz BMW serii 4 (F32/F33).
Oszczędność paliwa: Klasa E, 
przyczepność na mokrej nawierzchni: C 
Hałas zewnętrzny: 72 dB

Stalowa pętla z integralnym systemem dopasowy-
wania bloczka pozwala na łatwe założenie komforto-
wych łańcuchów śnieżnych BMW. Dzięki dużej prze-
strzeni bocznej opony, przy prawidłowym założeniu 
łańcuchów, osłona obręczy nie jest konieczna.

17“ kompletne koła z oponami Dunlop SP Winter Sport 
4D* RSC 225/50 R17 94 H. Dla BMW serii 3 (F30/F31) 
oraz BMW serii 4 (F32/F33).
Oszczędność paliwa: Klasa F, 
przyczepność na mokrej nawierzchni: C 
Hałas zewnętrzny: 69 dB

16“ Kompletne koła z oponami Bridgestone Blizzak LM 
32* RSC 225/55 R16 95 H. Dla BMW serii 3 (F30/F31) 
oraz BMW serii 4 (F32/F33).
Oszczędność paliwa: Klasa F, 
przyczepność na mokrej nawierzchni: C 
Hałas zewnętrzny: 72 dB

18“ kompletne koła z oponami Pirelli W 240 Sottozero 
S2* RSC 225/45 R18 95 V. Dla BMW serii 3 (F30/F31) 
oraz BMW serii 4 (F32/F33).
Oszczędność paliwa: Klasa E, 
przyczepność na mokrej nawierzchni: C 
Hałas zewnętrzny: 72 dB

Cena np. dla  
BMW serii 3 (F3x) 1 019 zł 2 349 zł1 839 zł 2 579 zł2 259 zł

949 zł 2 279 zł1 769 zł 2 499 zł2 189 zł

999 zł

Cena za sztukę Cena za sztukę Cena za sztukę Cena za sztukę Cena za sztukę 

Cena z RDC za sztukę  Cena z RDC za sztukę  Cena z RDC za sztukę  Cena z RDC za sztukę  Cena z RDC za sztukę  

Zdjęcie z kołpakami (nie uwzględnione w cenie)

KoMPLeTne Koła ziMoWeKoMPLeTne Koła ziMoWe

oRyginaLne Koła BMW oznaczone gWiazdKĄ. 
Prace nad Oryginalnymi Kołami BMW zaczynają się, gdy stworzony zostaje nowy model. 
Aby zapewnić odpowiednią reakcję na polecenia kierowcy i maksymalną przyjemność 
z jazdy, Oryginalne Koła BMW są idealnie dopasowane do podwozia i innych indywidualnych wymogów 
danego modelu. Jedynie opona, która zapewnia charakterystyczne właściwości jezdne BMW i spełnia 
w 100% wymagające kryteria BMW podczas testów, może zostać oznaczona gwiazdką BMW.

PRzygLĄdaMy SiĘ BLiŻej.

Oferty dotyczą kompletnych kół bez montażu, przy zakupie zestawu 4 sztuk. Wielkość opon różni się w zależności od modelu. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania.24 25



Kompletne koła zimowe
V-Spoke 328.

Kompletne koła zimowe 
Starspoke 327.

Kompletne koła zimowe 
V-Spoke 254.

Kompletne koła zimowe 
Starspoke 365, czarne. 

 17“ kompletne koła z oponami Dunlop SP Winter Sport 
3D* RSC 225/55 R17 97 H. Dla BMW serii 5 (F10/F11) 
oraz BMW serii 6 (F06/F12/F13).
Oszczędność paliwa: Klasa F, 
przyczepność na mokrej nawierzchni: E 
Hałas zewnętrzny: 69 dB

18“ kompletne koła zimowe z oponami Pirelli W 210 
Sottozero S2* RSC 245/50 R18 100 H. Dla BMW  
serii 5 GT (F07).
Oszczędność paliwa: Klasa E, 
przyczepność na mokrej nawierzchni: C 
Hałas zewnętrzny: 73 dB

18“ kompletne koła z oponami Dunlop SP Winter Sport 
3D* RSC 245/45 R18 100V. Dla BMW serii 5 (F10/F11) 
oraz BMW serii 6 (F06/F12/F13).
Oszczędność paliwa: Klasa E, 
przyczepność na mokrej nawierzchni: E 
Hałas zewnętrzny: 68 dB

18“ kompletne koła z oponami Dunlop SP Winter Sport 
3D* RSC 245/45 R18 100V. Dla BMW serii 5 (F10/F11) 
oraz BMW serii 6 (F06/F12/F13).
Oszczędność paliwa: Klasa E, 
przyczepność na mokrej nawierzchni: E 
Hałas zewnętrzny: 68 dB

2 399 zł 2 629 zł2 629 zł 2 669 zł
2 399 zł 2 559 zł2 559 zł 2 599 złCena za sztukę Cena za sztukę Cena za sztukę Cena za sztukę 

Cena z RDC za sztukę  Cena z RDC za sztukę  Cena z RDC za sztukę  Cena z RDC za sztukę  

STyLoWo dLa 
BMW SeRii 5 i SeRii 6.
gama BMW serii 5 i serii 6 jest teraz bardziej różnorodna niż kiedykolwiek dotąd. 
zachwycają kierowców sportowym komfortem i bezpieczeństwem.  dlatego też, zanim 
zacznie się zima, ważna jest zmiana na koła zimowe.

Oryginalne kompletne koła zimowe BMW dla serii 5 i serii 6 łączą standardy stylistyki 
z gwarancją, że każdy pasażer w samochodzie jest tak bezpieczny, jak to możliwe. Z chęcią służymy 
radą oraz profesjonalnym montażem.

KoMPLeTne Koła ziMoWeKoMPLeTne Koła ziMoWe

BezPieczeńSTWo na oKRĄgło.
Ciśnienie w oponie ma kluczowy wpływ na jakość opony. Od marca 2014 wszystkie nowe pojazdy BMW będą 
wyposażone w system kontroli ciśnienia w oponach (RDC). Oznacza to, że zawsze będą Państwo mogli kontrolo-
wać ciśnienie w oponach, dzięki czemu wpływa to na jeszcze większe bezpieczeństwo. 

• Bezpieczniejsza podróż.   
Prawidłowe ciśnienie w oponie zmniej-
sza ryzyko uszkodzenia opony, co także 
zwiększa bezpieczeństwo. 

• niższe zużycie paliwa.  
Prawidłowe ciśnienie w oponie zmniej-
sza tarcie podczas toczenia się. Ma to 
pozytywny wpływ na zużycie paliwa.

• Większa żywotność opon. 
Prawidłowe ciśnienie w oponie pomaga 
uniknąć nietypowego zużywania 
się opon i dzięki temu zwiększa ich 
żywotność.

Oferty dotyczą kompletnych kół bez montażu, przy zakupie zestawu 4 sztuk. Wielkość opon różni się w zależności od modelu. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania.

KoRzyŚci:
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Kompletne koła zimowe
V-Spoke 318.

Kompletne koła zimowe
Starspoke 319.
17“ kompletne koła zimowe z oponami Pirelli W 210 
Sottozero S2* 225/50 R17 94 H. Dla BMW X1 (E84). 
Oszczędność paliwa: Klasa E, 
przyczepność na mokrej nawierzchni: B 
Hałas zewnętrzny: 72 dB

17“ kompletne koła zimowe z oponami Dunlop SP Winter 
Sport 3D* 225/50 R17 94 H. Dla BMW X1 (E84) z RDC. 

Oszczędność paliwa: Klasa F, 
przyczepność na mokrej nawierzchni: E 
Hałas zewnętrzny: 67 dB

17“ kompletne koła zimowe z oponami Pirelli W 210 
Sottozero S2* RSC 225/50 R17 94 H. Dla BMW X1 
(E84).
Oszczędność paliwa: Klasa E, 
przyczepność na mokrej nawierzchni: C 
Hałas zewnętrzny: 73 dB

2 119 zł 2 019 zł
2 049 zł

1 899 zł

Cena za sztukę 

Cena za sztukę 

Kompletne koła zimowe 
V-Spoke 304.
17“ kompletne koła zimowe z oponami Pirelli W 210 
Sottozero S2* 205/65 R17 96 H. Dla BMW X3 (F25) 
oraz BMW X4 (F26).
Oszczędność paliwa: Klasa E, 
przyczepność na mokrej nawierzchni: B 
Hałas zewnętrzny: 72 dB

2 069 zł
1 999 złCena za sztukę 

Cena z RDC za sztukę  

Kompletne koła zimowe 
y-Spoke 308.
18“ kompletne koła zimowe z oponami Pirelli W 210 
Sottozero S2* RSC 245/50 R18 100 H. Dla BMW X3 
(F25) oraz BMW X4 (F26).
Oszczędność paliwa: Klasa E, 
przyczepność na mokrej nawierzchni: C 
Hałas zewnętrzny: 73 dB

2 719 zł
2 649 złCena za sztukę 

Cena z RDC za sztukę  

Cena z RDC za sztukę  Cena z RDC za sztukę  

Kompletne stalowe koła zimowe.

17“ kompletne koła zimowe z oponami Pirelli W 210 
Sottozero S2* RSC 225/50 R17 94 H. Dla BMW X1 
(E84).
Oszczędność paliwa: Klasa E, 
przyczepność na mokrej nawierzchni: C 
Hałas zewnętrzny: 73 dB

1 419 zł
1 349 złCena za sztukę 

Cena z RDC za sztukę  

Zdjęcie z kołpakami (nie uwzględnione w cenie)

Koła, 
KTÓRe zaWRÓcĄ 
W głoWie – BMW X1, 
BMW X3 i BMW X4.
najnowsze BMW X1, BMW X3 lub teraz zupełnie nowy BMW X4: wszystkie modele 
w rodzinie BMW x to czołówka w swojej klasie. ich stylistyka i wszechstronność 
sprawia, że są ogromnym sukcesem. W zimie ich dynamika i przestronność 
sprawiają, że są idealnym partnerem na przygodę na śniegu. Ale tylko z właściwymi 
oponami. Oryginalne kompletne koła zimowe BMW zapewniają, że przy każdych warunkach 
jazdy w zimie będą Państwo bezpieczni, a przyczepność będzie zawsze optymalna.

KoMPLeTne Koła ziMoWeKoMPLeTne Koła ziMoWe

Oferty dotyczą kompletnych kół bez montażu, przy zakupie zestawu 4 sztuk. Wielkość opon różni się w zależności od modelu. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania. 2928



dynaMiKa 
dLa BMW X5.
nowe BMW X5 jeszcze raz podkreśliło swoją dominację 
we wszystkich obszarach. Luksusowa atmosfera, 
indywidualny charakter i dynamiczne linie sylwetki 
są podkreślone bardziej niż kiedykolwiek dotąd. 
oryginalne kompletne koła zimowe BMW zapewniają, 
że bezpieczeństwo i zdumiewające osiągi są 
gwarantowane, nawet na lodzie i śniegu.

KoMPLeTne Koła ziMoWe KoMPLeTne Koła ziMoWe

Kompletne koła zimowe 
y-Spoke 214.
20“ kompletne koła z oponami Pirelli Scorpion Ice & 
Snow* RSC 275/40 R20 106 V na przód oraz 315/35 
R20 110 V na tył. Dla BMW X5 (E70).
Oszczędność paliwa: Klasa E/C, 
przyczepność na mokrej nawierzchni: C/C 
Hałas zewnętrzny: 73/71 dB

3 629 złCena za sztukę 

Kompletne koła zimowe Starspoke 491.

20“ kompletne koła z oponami Pirelli Scopion Ice & Snow* RSC 275/40 R20 106 V 
na przód oraz 315/35 R20 110 V na tył. Dla BMW X5 (F15).

Oszczędność paliwa: Klasa E/C, 
przyczepność na mokrej nawierzchni: C/C 
Hałas zewnętrzny: 73/71 dB

3 899 złCena z RDC za sztukę 

Kompletne koła zimowe V-Spoke 450.

19“ kompletne koła zimowe z oponami Continental Winter Contact TS830P* RSC 
255/50 R19 107 V. Dla BMW X5 (F15).
Oszczędność paliwa: Klasa F, 
przyczepność na mokrej nawierzchni: E 
Hałas zewnętrzny: 72 dB

2 859 złCena z RDC za sztukę  

Oferty dotyczą kompletnych kół bez montażu, przy zakupie zestawu 4 sztuk. Wielkość opon różni się w zależności od modelu. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania.30 31



PRzygoTUj SiĘ do ziMy
z deaLeReM BMW.

Aby skanować kody QR wymagany jest telefon z odpowiednim oprogramowaniem. 
W celu uzyskania dostępu do Facebooka konieczne jest zainstalowanie aplikacji 
Facebook App na smartfonie.

www.bmw.pl/
seasonaloffers

www.facebook.com/
BMW.Polska

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 28.02.2015 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.


