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A vezetés élménye.

Egy tökéletes nyári nap.
A legfrissebb ajánlatok főszezonja.
Eredeti BMW alkatrészek és tartozékok, BMW Lifestyle

Fedezze fel az ezerszínű nyarat.
A BMW 2009-es szezonális ajánlata.
Külső dizájn.
Még több egyéniség, még több sportosság, még több
vezetési élmény – az eredeti BMW nyári kerékgarnitúrákkal és
aerodinamikai szettekkel Ön tökéletesen kifejezheti BMW-jének sportos karakterét.

Belső tér.
Érezze otthon magát. Olyan minőségi megoldásokat kínálunk
Önnek, amelyekkel igazán személyessé és otthonossá tehet
minden egyes utazást.

Komfort & utazás.
Az eredeti BMW szállítóeszközökkel semmi sem túl nagy vagy
nehéz az Ön BMW-je számára. Kerékpárok, szörfök vagy
bőröndök – mindennek talál majd helyet.

Kommunikáció & információ.
Élvezze az utazást minden érzékével! Az Ön BMW-je iPodcsatlkozóval, DVD-rendszerrel, TV-vel, navigációs berendezéssel és Bluetooth-rendszerű telefonkihangosítóval biztosítja
Önnek a legfrissebb információkat és a nagyszerű szórakozást.

BMW Lifestyle.
Olyan sokszínű, mint maga az élet. Fedezze fel a lélegzetelállító dizájnt, a magas szintű funkcionalitást és az egyedülálló
minőséget, amelyet a felső kategóriás kiegészítők és divatkellékek képviselnek.

Ápolás & állagmegóvás.
Az érték megóvása az ápolással kezdődik. Az eredeti BMW
ápolószerek, amelyeket speciálisan az Ön BMW-jének exkluzív
anyagaihoz fejlesztettek ki, tökéletesen kiegészítik egymást.

Gyermekek.
Utazás a legnagyobb élvezettel. A BMW kínálatában Ön
mindent megtalálhat a bármilyen korosztály számára elérhető
gyermekülésektől a DVD-rendszerekig, hogy kis utasai vidámak és elégedettek legyenek.

Kitűnő megjelenés a legapróbb részletekig.
Az eredeti BMW nyári kerékkészletek még látványosabbá teszik
az Ön BMW-jét. Továbbá biztonságosabbá is, hiszen a kifinomult
dizájnt – a sportostól az elegánsig – a legmagasabb szintű funkcionalitással ötvözik. A kerék/gumiabroncs párosítás tökéletesen
illeszkedik az Ön BMW-jének futóművhéz az átfogó teszteknek
köszönhetően.
Az eredmény: tökéletes vezetési és kormányzási reakciók – még
rossz útviszonyok közepette is.

Következetesség mindenütt.
Csillagküllős 128 könnyűfém
keréktárcsák komplett nyári kerékkészlet részeiként a BMW X3
(E83) modellhez, 235/45 R19W
abroncsokkal elöl, 255/40 R19W
abroncsokkal hátul.
Ajánlatunk

Extravagáns megjelenés.
Duplakülllős 215 könnyűfém keréktárcsák fekete vagy
acélszürke színben a komplett nyári kerékkészlet részeiként a
BMW X5 (E70) modellhez, 285/35 R21W RSC abroncsokkal elöl,
325/30 R21W RSC abroncsokkal hátul.
Ajánlatunk

1 341 000 Ft*

A BMW X6 (E71) modellhez, 285/35 R21W RSC abroncsokkal elöl,
325/30 R21W RSC abroncsokkal hátul.
Ajánlatunk 		
*Az ár nem tartalmazza a szerelést.

1 341 000 Ft*

818 500 Ft*

Örökzöld.
Radiálküllős 190 könnyűfém keréktárcsák két színben,
komplett nyári kerékkészletben,
a BMW 5-ös Limousine (E60)
és BMW 5-ös Touring (E61)
modellekhez, xDrive modellek
kivételével.
Ajánlatunk

960 000 Ft*

Igazán kifejező.
Duplaküllős 182 könnyűfém
keréktárcsák a BMW 1-es sorozat (E81/82/87/88) számára,
215/40 R18Y abroncsokkal elöl,
245/35 R18Y abroncsokkal hátul. Ezüst vagy fekete színben.
Ajánlatunk

720 000 Ft*

Ragyogó formában.
Keréktárcsa-tisztító tartalmazza a kefét, a különleges,
savmentes tisztítófolyadékot
színpróbával. Könnyedén eltávolítja az úti szennyeződéseket
(500 ml).

Ajánlatunk

4300 Ft

A tökéletes ragyogásért.
Gumifényező; ragyogóan
fényessé varázsolja a gumiabroncsokat, amitől azok teljesen
újnak látszanak (200 ml).

Ajánlatunk

3400 Ft

Fölényesen elegáns.
Csillagküllős 311 könnyűfém
keréktárcsák komplett nyári
kerékkészlet részeiként a BMW
7-es sorozathoz (F01), 245/35
R21Y RSC abroncsokkal elöl,
275/30 R21Y RSC abroncsokkal hátul. Ezüst vagy krómozott.
Ajánlatunk 1

341 000 Ft*

Külső dizájn
Komfort & utazás
BMW Lifestyle
Gyermekek
Belső tér
Kommunikáció & információ
Ápolás & állagmegóvás

Klasszikus vonalak.
Csillagküllős 199 könnyűfém
keréktárcsák komplett nyári kerékkészletben a BMW 3-as sorozathoz (abroncsok elöl: 225/35
R19Y RSC, hátul 255/30 R19Y
RSC). Ezüst vagy fekete.
Ajánlatunk

734 000 Ft*

Feltűnően más.
M keresztküllős 101 kön�nyűfém keréktárcsák komplett
nyári kerékkészlet részeiként
a BMW 6-os sorozat (E63/64)
számára, 245/35 R20Y RSC
abroncsokkal elöl, 275/30
R20Y RSC abroncsokkal hátul.
Ajánlatunk

1 397 000 Ft*

Forma és funkció
tökéletes összhangja.

Eredeti, komplett BMW nyári kerékkészletek

Szárnyaló pillanatok.
BMW aerodinamikai készletek.

Dinamikus teljesítmény még látványosabb formában.
Hamar hozzászokik majd az elismerő pillantásokhoz. A BMW
aerodinamikai készletek még sportosabb megjelenésűvé, igazi
nyári látványossággá teszik az Ön BMW-jét. A BMW aerodinamikai
elemekkel Ön kifejezheti autója egyedülálló teljesítményét, így még
vonzóbbá teheti azt.
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Az erő látványa.
Aerodinamikai készlet; első kötény, oldalküszöbök, hátsó szoknya, domborított kerékjárati ívek és a krómozott kipufogóvégek kiemelik a BMW X3 (E83) sportosságát. A csomag magában foglal
egy látványos csomagtérajtó-betétet is.

903 500 Ft*

Ajánlatunk

Utazás egyéni stílusban.
Aerodinamikai készlet; a hátsó szoknya, a tetőlégterelő és az
első kötény kiemelik a sportos megjelenést. Többek között a BMW
1-es sorozat (E81/87) számára.

Ajánlatunk 		

371 500 Ft*

A nagy teljesítmény dizájnja.
Aerodinamikai készlet
hátsó légterelővel; hátsó
szoknya, első lökhárítótoldat és
hátsó légterelő. Többek között
a BMW 3-as Coupéhoz és
Cabrióhoz (E92/93).
Ajánlatunk

381 900 Ft*

Feltűnő megjelenés.
Aerodinamikai készlet; az
első és hátsó kötények kiemelik
az autó sportos stílusát és kivételes megjelenést biztosítanak.
A BMW X5 (E70) számára.

Ajánlatunk

279 900 Ft*

A mozgás eleganciája.
Aerodinamikai készlet; első
kötény, oldalküszöbök és hátsó
szoknya a stílusos megjelenésért a BMW Z4 Roadster (E85)
és a BMW Z4 Coupé (E86)
számára.
Ajánlatunk

239 000 Ft*

*Az ár nem tartalmazza a szerelést és a fényezést.

Vigyen magával mindent.
Eredeti BMW szállítórendszerek.
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Minden, amire csak szüksége van a felhőtlen napokra.
Az eredeti BMW szállítórendszereknek köszönhetően az úti poggyászokkal kapcsolatosan Önnek nem kell többé kompromisszumokat
kötnie. Az ergonomikus tetőcsomagtartók és a hátulra szerelhető
tartóelemek tökéletesen illenek az Ön BMW-jéhez. Pillanatok alatt
felszerelhetők, így azonnal készen állnak a kerékpárok vagy szörfdeszkák szállítására

Biztos alap.
BMW alap tartórendszer; lopásbiztos zárral a legmagasabb
biztonsági elvárásoknak is eleget tesz. A kereszttartó rudak igen
erős alumíniumból készültek. Bármilyen, tetősínnel felszerelt, vagy
anélküli modellre felszerelhetők. Maximális terhelhetőség: 75 kg.
Ajánlatunk
a BMW 5-sorozathoz (E60)

53 500 Ft*

Helyre van szüksége?
320 típusú tetőbox; egy oldalról nyitható, hárompontos központi
zárral. Ezüst és fekete színben. űrtartalma 320 l, méretei (hosszúság
x szélesség x magasság): 255 x 55 x 37 cm.
350, illetve 460 típusú tetőbox 350, illetve 460 literes
űrtartalommal. Két oldalról nyitható, hatpontos központi zárral. Többek
között a BMW 5-ös sorozathoz (E60).
Ajánlatunk
a 320 típusú tetőboxra
Ajánlatunk
a 350 típusú tetőboxra
Ajánlatunk
a 460 típusú tetőboxra

Egyszerűen nagyszerű.
BMW alap szállítórendszer;
egyszerűen kezelhető, szerszámok nélkül is felszerelhető.
Alumínium kereszttartó rudakkal, a legmagasabb biztonsági
követelményeknek is megfelelő
lopásgátló zárral. A BMW 7-es
sorozathoz (F01)

Ajánlatunk

59 000 Ft*

Mindent a tetőre!
Tetőcsomagtartó új
dizájnnal; egyszerűen
felszerelhető, minden BMW
tető-szállítórendszerrel kompatibilis. Megfelel a legmagasabb
biztonsági és minőségi követelményeknek is. Többek között a
BMW 5-ös sorozathoz (E60).

Ajánlatunk

92 500 Ft*

Tágítsa a teret.
Kerékpártartó; zárható, a
vonóhorogra szerelhető, két
kerékpár szállítására alkalmas.
Vásárolható hozzá egy bővítő
elem a harmadik kerékpár
szállításához. Többek között a
BMW 3-as Touringhoz (E91).

108 000 Ft*
111 500 Ft*
195 300 Ft*

Praktikus és biztonságos.
Hátsó tartóelem vonóhorog
nélküli autókhoz; zárható,
két kerékpár, két pár síléc vagy
két snowboard szállításához.
A csomagtartó akkor is nyitható,
amikor a tartóelem használatban
van. Többek között a BMW 1-es
Coupéhoz (E82).

Felszerelkezve a fő túrára.
Túrakerékpár-tartó; zárható. Stabil kiegészítő 25-től 80 mm-es
vázátmérőjű kerékpárok szállításához. Mountain bike-ok szállítására is alkalmas.
Ajánlatunk
a BMW 5-ös sorozathoz (E60)

30 700 Ft*

Ajánlatunk

114 600 Ft*

Ajánlatunk

154 400 Ft*

*Az ár nem tartalmazza a szerelést.

Minden a helyén.
Az eredeti BMW szállítórendszerek segítségével Ön optimálisan
használhatja ki BMW-jének szállítókapacitását. Legyen szó akár a
hűtőtáskáról, akár a utazótáska-készletről, a sporttáskáról vagy a kabátakasztóról, minden egyszerűen, magától értetődően használható.
Aligha van ennél jobban szervezett utazás.

Nyáron is jéghidegen.
Hűtőtáska; elektromos
hűtéssel. Tartalmát az autó
belső hőmérsékleténél kb.
20 Celsius-fokkal hűvösebben
tartja. űrtartalom: 14 l.
Ajánlatunk

Nagy túrákra felkészülve.
Multifunkciós hátizsák; egyszerűen a középső kartámasz alá, a
biztonsági övre illeszthető, így egy új tárolóhely jön létre az utastér
hátsó részében. Használható tágas hátizsákként is a gyalogtúrákhoz. Rugalmas anyagból készült, jól tágítható, kényelmes vállpántokkal. Hőszigetelt palacktartóval. A BMW 3-as sorozathoz
(E90/91).
Ajánlatunk

23 400 Ft

41 000 Ft

Finomabb daraboknak.
Kabátakasztó; könnyedén a
fejtámlákhoz illeszthető, azokról
egyszerűen eltávolítható.
Többek között a BMW 3-as
sorozathoz (E90/91).

Ajánlatunk

8000 Ft

Testre szabott.
Bőröndkészlet; speciálisan
a BMW 3-as Cabrióhoz (E93).
Két gördülő bőrönd és két
kiegészítő táska.

Ajánlatunk

186 000 Ft

Száz százalékosan passzol.
Hátsó sporttáska; kiegészítő
rakodóhelyet biztosít a hátsó
üléspadon. Használaton kívül
kis méretűre hajtható össze.
A BMW 3-as Cabrióhoz (E93).

Ajánlatunk

18 000 Ft

Helytakarékos tárolás.
Cipőtároló táska; könnyen
használható, mosható táska
két pár cipő és kisebb tárgyak
számára. Egyszerű és praktikus
kiegészítő.
Ajánlatunk

15 400 Ft

Kicsinek és nagynak.
Tárolózseb az üléstámla
hátoldalán különböző méretű
zsebekkel. Ideális kisebb és
nagyobb tárgyak. Minden
BMW modellhez, fekete vagy
citromsárga színben.
Ajánlatunk

21 400 Ft
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Minden a helyén marad.
Rögzítő háló a csomagtérpadlón; biztosan rögzíti a
különböző tárgyakat. A meglévő
rögzítőszemekhez illeszthető.
Többek között a BMW X5-höz
(E70).
Ajánlatunk

16 100 Ft

Érezze az élet lüktetését.
Lehet szó akár BMW kerékpárról, utazótáskáról vagy karóráról –
a BMW Lifestyle termékek egyedülálló dizájnnal, magas szintű
funkcionalitással és kivételes minőséggel rendelkeznek. Mindezeken kívül még valami, ami minden BMW terméket jellemez: a név
által sugallt erő – a szenvedély ereje.

Kiemelt ajánlat

Stílusos védelem
a tűző nap ellen.
Titan Sport napszemüveg
könnyű titániumból. Fekete
műanyag lencsék 100%-os
UV-védelemmel. BMW-logók
a szárakban. Tisztítókendővel.
Ajánlatunk

37 200 Ft

A sportos útitárs.
M fedélzeti táska; tágas
táska finom bőrből, antracit
színben. Cipzár eredeti, duplacsíkos BMW M dizájnnal.

Ajánlatunk

139 000 Ft

Kis autók nagy vonzerővel.
BMW modellautók; csodálatosan élethű részletekkel és
finom kidolgozással bűvölik
el Önt. Fedezze fel a vezetési
élményt miniatürizált változatban. Többfajta méretarányban
kaphatók.
BMW 3-as sorozat (E21),
méretarány:
1:18
18 300
BMW 502 2.6,
méretarány:
1:18

Szilárd jellem a látványos megjelenés mögött.
BMW Cruise Bike; hidroformált váz, részben a vázban futó
vezetékek. 24-fokozatú sebességváltó. Különböző vázméretekkel
kapható. BMW dizájn logóval és BMW vázgrafika. Gyöngy fehér
vagy piros színben.

Ajánlatunk

244 000 Ft

Látható dinamizmus.
M napszemüveg; sportos
dizájn és 100%-os UV-védelem.
Törésmentes, sötét műanyag
lencsékkel, antracit színű fémkerettel, tisztítókendővel.

Ajánlatunk

37 200 Ft

Modern idők.
Férfi sport karóra;
pontos svájci kvarcóra-szerkezettel, karcolásálló ásványi
üveggel. Stopperfunkcióval,
dátumkijelzéssel. 10 atmoszféra nyomásig vízálló.
Ajánlatunk

83 500 Ft

Ft

17 000 Ft

BMW 328 Roadster,
méretarány:
1:18
18

300 Ft

BMW 328 Roadster
Mille Miglia 1940,
méretarány:
1:18
36

900 Ft

BMW Z4 M Coupé,
méretarány:
1:18
21

400 Ft
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Élvezzen minden pillanatot.
BMW Lifestyle termékek.

Vonzerő testközelből.
BMW Lifestyle termékek.

Szép viselet.
Női póló; kétszínű gallérral.
Kényelmes viselet, nem deformálódik. Világoskék és fehér
színben kapható. Anyaga: 95%
pamut és 5% lycra.

Ajánlatunk

15 200 Ft

Forró napokra.
Férfi vászonpóló; nyári
vászonpóló két mellzsebbel.
Fémszállal hímzett BMW-logó.
Anyaga: 50% vászon és 50%
pamut.

Ajánlatunk

21 400 Ft

Jól áll Önnek.
Minden egyes szállal a sportosságért. A stílusos, funkcionális öltözetek a legjobb útitársak az aktív szezonban. Anyagukat megérintve, kidolgozásukat látva Ön is meggyőződhet minőségük magas
színvonaláról.

Kiemelt ajánlat
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Elegáns és funkcionális.
Női dzseki; derékban húzott
női dzseki álló gallérral, övvel.
Szél- és vízálló. Fekete és fehér
színben kapható.
Anyaga: 100% nylon.

Ajánlatunk

43 100 Ft

Mindig jól jön.
Ujjatlan dzseki gyermekeknek; steppelt, bélelt. Vízálló,
légáteresztő. Csíkos szövetbéléssel. Narancs és kék színben
kapható. Anyaga: kívül 100%
poliészter, belül 100% pamut.

Ajánlatunk

27 600 Ft

Nagyon vonzó.
Női M blúz; divatos női blúz sportos, antracit-piros színösszeállításban. Megerősített oldalvarrással a cipzár miatt. Anyaga: 97% pamut
és 3% elasztán.
Ajánlatunk

23 200 Ft

Színtiszta dinamizmus.
Férfidzseki; sportos férfidzseki puha, légáteresztő szövetből.
Rövid szabású, hogy vezetés közben optimális kényelmet
nyújtson. Titán cipzár M duplacsíkos varrással.
Anyaga: 100% poliészter.
Ajánlatunk

61 900 Ft

Kettő az egyben.
Férfidzseki; szél- és vízálló
külső dzseki, kivehető steppelt
béléssel. Külső dzseki anyaga:
100% pamut.

Ajánlatunk

83 500 Ft

Minden kéznél.
Hátizsák gyermekeknek;
kényelmes, gyermekek
számára tervezett hátizsák sok
tároló zsebbel. Vízálló borítás
fényvisszaverő csíkokkal.
Anyaga: 100% poliészter.
Ajánlatunk

18 600 Ft

Divatos megjelenés.
Gyermekpóló; divatos gyermekpóló körbefutó csíkokkal
az ujjakon, a galléron és a nyakrészen. Különlegesen finom
kidolgozású. Anyaga: 100%
„Single Jersey” pamut.
Ajánlatunk

9000 Ft

A dinamizmus a legnagyobb élmény.
A BMW minden korosztály számára tartogat izgalmakat. A BMW
Kids termékek a legfiatalabb utasok számára is biztonságos és
kényelmes utazást tesznek lehetővé. A tökéletes szórakoztatás
boldog, nyugodt gyerekeket jelent a hosszú utakon – a vakáció így
már az odaúton elkezdődhet.

Kezdő vezetőknek.
BMW M Baby Racer II;
fekete színben. Kényelmes,
puha, piros színű üléssel, csendes gumikerekekkel.
A TÜV által bevizsgált.
Kb. 1,5-től 3 éves korig.

Ajánlatunk

24 500 Ft

Biztonság a kezdetektől.
BMW babaülés (0+); csökkenthető méretű ülésfelülettel
csecsemők számára. ISOFIX
rögzítéssel, max. 13 kg testsúlyú (kb. 18 hónapos) gyermekeknek.
Ajánlatunk

122 600 Ft

Móka a javából!
BMW 3-as Cabrio pedálhajtással; pedállal hajtható autó
a BMW 3-as Cabrio stílusában, kb. 3-tól 5 éves korig.
Elektromos hajtású változatban
is kapható.

Ajánlatunk

57 700 Ft

Mobil játszóház.
BMW gyermekülés I–II;
állítható magassággal és háttámla-dőlésszöggel, biztonsági
talpazattal, ISOFIX rögzítéssel,
9–25 kg testsúlyú (kb. 9-hónapostól 7 éves korig).
Ajánlatunk

102 000 Ft

Szórakozás, bármerre is
járjon. Hordozható BMW
DVD-rendszer; a hordozható DVD-lejátszó az integrált
dokkolóba van beépítve. 10,2”
méretű, színes TFT-monitorral.
Utazáshoz és otthoni használatra egyaránt alkalmas.
Ajánlatunk

533 000 Ft

Együtt nő a gyermekkel.
BMW gyermekülés II–III;
utazás teljes kényelemben a
számos állítási lehetőségnek
köszönhetően. 15–36 kg testsúlyú (kb. 3-tól 12 éves korig)
gyermekek számára.
Ajánlatunk

60 800 Ft

Kettő az egyben.
BMW gyermekkerékpár;
tanuló és gyermekkerékpár egyben kb. 2,5 évestől 6 éves korig.
Piros, narancs és kék színben.
Pedálegységgel és a vázzal
megegyező színű bukósisakkal.
Ajánlatunk

96 500 Ft

Sportos attrakció
BMW Cruise Bike Junior;
feltűnő dizájnjával és kitűnő felszereltségével nem hagy maga
után kívánni valót. 6-9 éves
korig, gyöngyház vagy acélkék
színben.
Ajánlatunk

123 500 Ft

Nagyobb biztonság
még boldogabbá tesz.
A BMW a gyermekekért.
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Minőség a legapróbb
részletekig. Ajtóküszöbök
elöl és hátul, megvilágítással.
Többek között a BMW 5-ös
sorozathoz (E60).
Ajánlatunk

168 300 Ft*

A szép látványért.
Impregnáló anyag; ideális,
high-tech védelem a kárpitoknak és szőnyegeknek. Praktikus ápolási termék a beltéri
szövetek állagának megóvásáért (200 ml).

Ajánlatunk

3400 Ft

Érezze otthon magát.
Foglaljon helyet a volánnál, és érezze otthon magát. Annak érdekében, hogy Ön valóra válthassa egyéni kívánságait, a legkiválóbb
minőségű termékek széles választékával állunk rendelkezésére
az exkluzív sport bőrkormánytól az ergonomikus sportüléseken át
egészen a Cabrio modellekhez kínált szélfogó hálókig.
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A kellemes vezetésért.
Sport bőrkormány erezett diófa díszbetéttel, multifunkcióval.
Többek között a BMW X5-höz (E70).

137 600 Ft

Ajánlatunk

Védelem huzat ellen.
Szélfogó háló megnyerő dizájnnal; látványosabbá teszi az
utasteret és vonzóbbá varázsolja az autó külső megjelenését.
Jelentősen mérsékli a légmozgásokat, valamint a zajt az autó
utasterében. Kapható a BMW 3-as Cabrióhoz (E93) és a BMW
1-es Cabrióhoz (E88).
BMW 3-as Cabrio (E93) (a képen)
Ajánlatunk
BMW 1-es Cabrio (88)
Ajánlatunk

108 000 Ft*
101 000 Ft*

A legmagasabb
minőségért.
„Avenue” lábszőnyegek;
kivételesen jó minőségű bolyhos lábszőnyeg bőrszegéllyel,
bézs, antracit és szürke színben, a BMW 7-es sorozathoz
(F01).
Ajánlatunk

101 800 Ft

A biztos védelemért.
„Update” lábszőnyegek;
egyszerű és megbízható védelmet nyújtanak nedvesség és a
szennyeződések ellen. Többek
között a BMW 3-as sorozat
(E90/91) számára.

Ajánlatunk

13 800 Ft

A sportos megjelenésért.
„Progressive” lábszőnyegek; újonnan kifejlesztett,
high-tech anyagból, sportos
dizájnnal a BMW Z4 (E89)
számára.

Ajánlatunk

29 950 Ft

*Az ár nem tartalmazza a szerelést.

Minden érzékével élvezze a vezetést.
A biztonságos vezetés azt jelenti, hogy Ön teljes egészében az útra
tud koncentrálni – minden mást BMW-jére bízhat. A legfrissebb
térképeknek köszönhetően elvezeti Önt úti céljához, tárcsázza a kívánt telefonszámokat, az iPod-csatlakozó révén pedig folyamatosan
nagyszerű szórakozásban részesíti Önt.

Kiemelt ajánlat

Gyorsan és biztosan jusson el úti céljához.
BMW Portable Pro navigációs rendszer, új generáció; a
hangfelismerő rendszerrel ellátott útitárs bárhová eljuttatja Önt, és
szórakozásáról is gondoskodik. Egyebek mellett MP3- és hangoskönyv-lejátszóval, képnézővel, előre telepített Európa-térképekkel.
BMW 1-es sorozat (E81)
Ajánlatunk
BMW 3-as sorozat (E90)
Ajánlatunk
BMW X3 (E83)
Ajánlatunk
*Az ár nem tartalmazza a szerelést.

154 600 Ft*

Kilátás hátra.
Tolatókamera; széles látószögű képet ad az autó mögötti
területről. Többek között a
BMW X5-höz (E70).

Ajánlatunk

245 700 Ft*

Előrelátás.
Night Vision; a központi
kijelző képernyőjén megjeleníti
az autótól akár 300 méteres távolságra lévő tárgyak képét.
A BMW 5-ös sorozathoz (E60).
Ajánlatunk

836 500 Ft*

Tökéletes illeszkedés.
Bluetooth mobiltelefon-kihangósítókészlet csatlakozóval;
tartalmazza a külső antennát az Apple iPhone készülékhez. Kérjük,
érdeklődjön egyéb mobiltelefonokhoz elérhető ajánlatainkról.
Ajánlatunk

23 900 Ft*

154 600 Ft*

Ezt meg kell hallgatnia. iPod-csatlakozó;
lehetővé teszi Apple iPod, iPod mini, iPod nano vagy iPhone
készülékek csatlakoztatását. Számos modellhez elérhető.

157 700 Ft*

Ajánlatunk

49 300 Ft*

Kézzel fogható szórakozás.
Sony PSP-rendszer; a hordozható játékkonzol képe a hátsó
monitoron jelenik meg, a hang
a vezeték nélküli fülhallgatókkal
élvezhető. A BMW X3-hoz (E83).
Ajánlatunk

108 150 Ft*

Szórakozás út közben.
„Advanced” BMW DVDrendszer; az első ülések
támlájába integrált, 7 inch
méretű színes képernyőkkel és
6-lemezes multimédia-váltóval
a video DVD-k, a fotó és audio
CD-k (MP3 is) számára.
A BMW X3-hoz (E83).

Ajánlatunk

714 500 Ft*
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Digitális úttérkép-frissítés.
Újdonságként KözépEurópa-térképpel; az európai utaknak akár 15%-a is
változhat évente. A CD-ROMon vagy DVD-n elérhető
frissítések mindig a legfrissebb
információval szolgálnak az Ön
útitervéhez.
Professional DVD Update
Ajánlatunk
45 550

Ft

Briliáns végeredmény pillanatok alatt.
Eredeti BMW autóápolási termékek.

Univerzális ápolás.
Tisztító- és törlőkendők
a szélvédő és a textilfelületek
tisztításához, a bőrkárpit és a
műszerfal ápolásához, valamint
a rovarmaradványok eltávolításához.
Ajánlatunk

1200 Ft

Értéknövelő gondoskodás.
Az eredeti BMW autóápolási termékeket speciálisan az Ön BMWjének külső és belső tisztítására fejlesztették ki. Az autó különböző
részeinek tisztítására külön-külön termékek állnak rendelkezésre,
amelyek nemcsak ragyogó megjelenést biztosítanak, hanem segítenek az Ön BMW-jének állagmegóvásában is.

Kiemelt ajánlat
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Gondos tisztítás.
Gyantaeltávolító; kíméletesen, a fényezés sérülése nélkül
távolítja el a gyantamaradványokat (200 ml).

Ajánlatunk

Minden, amire szüksége lehet.
Tisztító- és ápolókészlet Cabriókhoz; műanyagtisztító
folyadékot, vászontető-tisztító emulziót, autósampont, vászontetőimpregnáló szert, valamint gyantaeltávolítót tartalmaz.

Ajánlatunk

14 600 Ft

2450 Ft

Selymes felület.
Lökhárítótisztító; biztosítja az
autó műanyag külső elemeinek
rugalmasságát, valamint segít
azok állagának megőrzésében
(250 ml).
Ajánlatunk

2790 Ft

A belső és külső védelméért.
Bel- vagy kültéri autótakaró ponyva; mosható, szennyeződés-, víz- és hőálló. Mindegyik típushoz kapható.

Azonnali használatra.
Aktív törlőkendő. Univerzális, mikroszálas törlőkendő
mindenfajta szennyeződés eltávolításához. Nedves és száraz
felületeken is használható.
Ajánlatunk

3790 Ft

Beltéri takaróponyva
a BMW 1-es Coupéhoz (E82)

65 900 Ft

A tisztánlátás kedvéért.
Szélvédőtisztító tabletták;
meggátolják a jegesedést,
segítenek eltávolítani a rovarmaradványokat és az egyéb
szennyeződéseket (a DEKRA
ajánlásával).

Kültéri takaróponyva
a BMW 1-es Coupéhoz (E82)

42 200 Ft

Ajánlatunk

1850 Ft

Eredeti
BMW alkatrészek
és tartozékok,
BMW Lifestyle

2009 tavasz/nyár

A vezetés élménye.

Üdvözöljük az idei szezonban.
Az Ön BMW Márkakereskedője.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozékok beépíthetőségét és árát befolyásolhatja a modellváltozat, az alapfelszereltség és a
jármű gyártásának éve. Az árak javasolt végfelhasználói árak, melyek tartalmazzák az áfát. Ajánlatunk 2009. április 1-jétől 2009. augusztus
31-ig, illetve a készletek erejéig érvényes. Nyomdai hibákért és elírásokért felelősséget nem vállalunk. Újranyomás, kivonatolás kizárólag
a BMW AG, München írásos engedélyével. VB-23 © BMW AG, München

