
Оригинални части 
и аксесоари BMW,
BMW Сервиз,
BMW Лайфстайл

Зима 2012/2013 Радостта
от шофирането

БЮЛЕТИН НА 
BMW СЕРВИЗ.

ЗИМА, ИЗПЪЛНЕНА С ВЪЗМОЖНОСТИ:
С ОРИГИНАЛНИ ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ BMW, 
BMW СЕРВИЗ И BMW ЛАЙФСТАЙЛ.

По-ниски емисии. Повече удоволствие от шофирането.



Интериор

Пътуване и комфорт / Информация и забавления

Багажници и системи за транспортиране

Грижа за автомобила / Зимно оборудване

Безопасност / Деца

Новото BMW Серия 3 Туринг

BMW Лайфстайл

Моето BMW

BMW M Performance и екстериор

ПОДГОТВЕТЕ 
ВАШЕТО BMW 
ЗА СТУДЕНИТЕ 
ЗИМНИ МЕСЕЦИ.
Предстоящите месеци могат да ви предложат много - включително и 
предизвикателства пред вашето BMW. Със смяната на сезоните се 
променя и пътната обстановка - време е да се преоборудвате за 
предстоящите месеци.

Оригиналните BMW зимни комплекти колела гарантират отлични 
резултати по мокри и хлъзгави настилки; иновативните светлини ще 
накарат вашето BMW да заблести с нова визия, а и ще допринесат за 
подобряването на безопасността. За пътуването до крайната цел на 
вашата зимна ваканция ви предлагаме перфектно интегрирани 
решения за транспортиране и багаж, които осигуряват по-голямо 
пространство за съхранение.

Не чакайте първия сняг. Почерпете вдъхновение от множеството 
изгодни предложения, представени на следващите страници, за да 
се насладите максимално на предстоящия фантастичен сезон.

Очакваме ви с нетърпение -
Вашият BMW дилър.
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Предлагаме ви полезни 
съвети за всеки аспект на 
вашето BMW - ще ги откриете 
тук в бюлетина на BMW 
Сервиз. Нека вземем 
например оригиналните BMW 
зимни комплекти колела: те са 
специално проектирани за 
спортно и прецизно управле-
ние, одобрени са конкретно 
за вашия модел BMW и ви 
спестяват разходи, защото се 
продават като комплект, а не 
отделно като джанти и гуми.

ЗИМА, ИЗПЪЛНЕНА С ВЪЗ-
МОЖНОСТИ СЪЩО КАТО 
НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

2 3

ЗИМА  2012/2013



Подови постелки за всеки сезон, за предните седалки 
Sport Line (комплект).

Подови постелки за всеки сезон, за задните седалки 
Sport Line (комплект).

Подови постелки за 
всеки сезон.

Педали от неръждаема 
стомана.

Наистина динамични черти. Перфектна интеграция, устойчиви на влага 
и замърсяване. Предлагат се различни видове с точни размери за 
съответните модели. Основната опция е в черно.

Подовите постелки за всеки сезон 
са устойчиви на замърсявания 
и влага. Защитават интериора 
на автомобила от замърсяване. 
Идеални за зимните месеци. В 
цвят антрацит.

Елегантен детайл в 
зоната за краката.

Специално предложение  
за BMW Серия 3 (F30, F31)

Специално предложение  
за BMW Серия 3 (F30, F31)

Примерно 
предложение 
за BMW X1 от 

Специално предложение за
BMW Серия 3  
(E90) до 02/12 

Многофункционална по-
стелка за багажното отде-
ление със сгъваема кутия.
Система за багажното отделение с 
нехлъзгава, устойчива на киселини 
постелка, предпазна подложка за 
прага на багажника и водоустойчива 
сгъваема кутия с вътрешен колан за 
захващане на предмети, като напр. 
бутилки.

Примерно предложение
за BMW  
X3 (F25) 

Кутия за багажното отделение Sport 

Фигурална постелка за 
багажника Sport.
Нехлъзгава, равна постелка с точни 
размери, изработена от здрава 
пластмаса. Разположени в ляво и 
в дясно джобове за съхранение на 
дребни предмети (напр. ръкавици). 
Устойчива на масла и разтворители.

Специално предложение 
за BMW Серия 1 (F20) 

Специално предложение 
за BMW Серия 3 (F30) 

Изпитано решение, което превръща багажника на вашето BMW Серия 1 в 
равна повърхност за товари. Контурите на кутията следват точно формите на 
багажника. Устойчива на удари. Странично разположени колани за захващане 
на дребни предмети. Тристепенното отваряне на капака ви позволява да 
отваряте кутията на секции.

134 лв.

91 лв. 175 лв.

284 лв.

107 лв.

596 лв.

181 лв.

ЗАБАВЛЯВАЙТЕ 
СЕ СЪС СТИЛ: 
ИНДИВИДУАЛНА 
АТМОСФЕРА ЗА 
ВАШЕТО BMW.
Качете се и почувствайте истински комфорт - оригиналните 
аксесоари BMW позволяват да преобразите интериора на 
вашето BMW в съответствие с вашите желания. Компоненти, 
съобразени с дизайна на вашето BMW - защитете интериора 
и пространството за съхранение на автомобила от 
предизвикателствата на зимата. Направете ежедневието си 
по-лесно и се насладете на комфорт, докато спортувате или 
си почивате. С удоволствие ще ви покажем още 
индивидуални решения за вашето BMW в допълнение към 
представените тук.
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ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА 
ФУНКЦИОНАЛНОСТ:

Тази портативна навигационна систе-
ма ще ви плени със своя ултра тънък 
дизайн, мулти тъч дисплей с висока 
резолюция и безжична интеграция 
в автомобила. Други акценти са 
иновативното гласово управление и 
безплатната актуализация на картите.
Преглед на предимствата:
•  Гласово управление
•  Помощ при избор на лента
•  Функцията eco-Route, която 

изчислява най-икономичния 
маршрут до избраната 
дестинация

•  Хендсфрии възможности
•  Скрити кабели перфектна 

интеграция в автомобила

Портативна навигация Pro.

Специално предложение за BMW 
Серия 1 (F20), вкл.  
TMC антена  
(без монтаж) 

Основен snap-in адаптер 
за Apple iPhone 4/4S.
USB snap-in адаптерът ви позволява 
да интегрирате безпроблемно вашия 
смартфон и да използвате всички 
негови функции в автомобила, като 
напр. възпроизвеждане на музика или 
зареждане на батерията. Ако желаете, 
може да затворите устройството в 
подлакътника. 
Специално предложение до 09/06, без 
монтаж, BMW X5,  
примерна оферта  

USB аудио интерфейс.
За предните седалки. USB аудио 
интерфейсът ви позволява да 
интегрирате MP3 плейър, iPod, USB 
флаш памет или мобилен телефон 
в аудио системата на вашето BMW 
Серия 3 Седан.

Специално предложение за
BMW Серия 3  
(Е90), пример

Специално предложение за 
BMW Серия 1  
(F20) (без монтаж) 

Предлага значително подобрение 
на аудио качеството, осигурява ес-
тествена, детайлна звукова картина 
с висококачествени високи честоти 
и впечатляващ бас. Високоефек-
тивният четириканален усилвател 
разполага с мощност от 320 W. HiFi 
системата ALPINE включва модифи-
цирани високоговорители за средни 
честоти и два за високи.

HiFi система ALPINE.BMW станция за Apple iPhone. 
Позволява интеграция в хоризонтално положение върху контролното 
табло. Станцията свързва вашия Apple iPhone без видими кабели 
към аудио системата на автомобила, поддържа хендсфрий функция 
с висококачествен микрофон, разполага с GPS антена и функция 
за зареждане. Когато се използва и приложението BMW Link, 
навигационните инструкции и телефонните обаждания се възпроизвеждат 
чрез тонколоните на автомобила, дори когато слушате музика от CD-
плейъра/радиото (повече информация може да получите от вашия BMW 
дилър) - предлага се за редица модели BMW (илюстрация - BMW Серия 1 
- E87). Попитайте ни относно допълнителните възможности за интеграция 
на вашето мобилно устройство. 

Специално предложение за BMW Серия 1 (E87),
примерна оферта (без монтаж) 

Закачалки за дрехи.
Дрехите не възпрепятстват видимостта и не се мачкат.

Основен държач.

СИСТЕМА ЗА ПЪТУВАНЕ И 
КОМФОРТ.

Специално предложение  
(без основен държач и монтаж)

Специално предложение за основен 
държач (без монтаж)

Основният държач на системата за пътуване и комфорт се захваща за 
фиксаторите на облегалката за глава на предните седалки и може да се 
комбинира с различни приставки.

Специално предложение 
(без монтаж) 

DVD таблет система BMW.

DVD таблет системата BMW се състои от два портативни 7” монитора 
и два държача. DVD плейърът, вграден в един от двата монитора 
поддържа възпроизвеждането на DVD дискове, както и CD дискове с 
изображения и аудио записи (вкл. в MP3 формат). Освен това може да 
се възпроизвежда и съдържание от различни карти за съхраняване на 
данни. Възпроизвеждането на аудио се осъществява чрез интегрираните 
в мониторите високоговорители или чрез предлаганите отделно 
инфрачервени стерео слушалки.

ИНФОРМАЦИЯ, 
ЗАБАВЛЕНИЯ И КОМФОРТ 
В АВТОМОБИЛА.
Сърфирате в Интернет и четете дигитална книга от вашия iPad, докато слушате музика - това звучи като 
спокойна вечер у дома, но вече може да правите всичко това и във вашето BMW. Иновативни продукти 
като BMW Car Hotspot и поставката за Apple iPad превръщат всичко това в реалност. Заедно с HiFi 
системата ALPINE те предлагат значително подобрение на качеството на звука във вашето BMW. Всички 
аксесоари преминават стриктни изпитвания и краш тестове преди да бъдат пуснати на пазара. С удо-
волствие ще ви посъветваме относно разнообразните решения за интериор, информация и забавления.

Висококачествен USB флаш стик с актуален дизайн на ключ за 
автомобил BMW. Карбоновият стил в комбинация с M логото придават 
завършеност на спортния външен вид. Предлага се с допълнителен USB 
кабел и връзка. 

BMW USB флаш стик, 8 GB. 

Специално предложение  

983 лв. 365 лв.

481 лв. 920 лв. 708 лв. 59 лв.

999 лв.

131 лв.

35 лв.
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Стойка за ски и сноуборд. 
Подходяща за два сноуборда и 
два чифта ски или до шест чифта 
ски. Заключваща се. Предлага се 
за всички автомобили с основна 
носеща система.

Специално 
предложение 
(без монтаж) 

Повдигната опора.
За BMW стойката за ски и 
сноуборд. Увеличената височина ви 
осигурява 25 мм повече за всеки 
чифт автомати, което улеснява 
транспортирането чрез стойката 
на ски и сноубордове с високи 
автомати.

Специално 
предложение 
(без монтаж) 

За автомобили без релси за покрив (1). BMW Основната носеща система 
със заключващ механизъм за защита срещу кражба отговаря на най-
високите изисквания за сигурност. Максимално допустим товар на 
покрива: 75 кг.

За автомобили с релси за покрив (2). Напречните носачи са изработени от 
високо якостни алуминиеви профилни тръби. Максимално допустим товар 
на покрива: 75 кг. 

ОСНОВАТА НА BMW СИСТЕ-
МИТЕ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ.
1. Основна носеща система.

2. Основна носеща система.

1.

2. Специално предложение 
за BMW Серия 3 и X3, пример, от

Специално предложение 
за BMW Серия 3 и X3, пример, от 

ПЕРФЕКТНИ 
ЗА СЕЗОНА И 
ВАШЕТО BMW.
Независимо дали отпътувате за уикенда или на зимна вакан-
ция, оригиналните багажници и системи за транспортиране от 
BMW са идеалното решение за вас. Те се интегрират перфект-
но във вашето BMW, лесни са за монтаж и предлагат качест-
вото, което очаквате от BMW. През зимата ските и сноубордо-
вете отново заемат централно място - а и се нуждаят от 
голямо пространство. Нашите интелигентни решения са 
най-добрият начин да осигурите тяхното безопасно и удобно 
транспортиране до крайната точка на вашето пътуване. 
Оптималният дизайн гарантира нисък разход на гориво и 
минимален шум. А за да сте дори още по-спокойни за безо-
пасността си, BMW изпитва системите за транспортиране 
чрез странични краш тестове.

ОПАКОВАЙТЕ ВСИЧКО:
BMW БАГАЖНИК ЗА ПОКРИВ.
Багажник за покрив 320, сребрист. 
Осигурете си 320 л. допълнително пространство за съхранение с помощта 
на багажника за покрив 320 (Д x Ш x В: 191 x 63 x 39 см). Лесно товарене, 
благодарение на иновативната система за отваряне от двете страни. Защита 
срещу кражби, осигурена от 6 точкова двустранна система за централно 
заключване. Предлага се в сребристо и черно. Подходящ за транспортиране 
на до пет чифта ски (с дължина до 185 см). За всички основни носещи 
системи на BMW.

Багажник за покрив 460, сребрист.
Всичко върху един покрив. Обем: 460 л. (размери, Д x Ш x В: 230 x 82 x 37 
см). Удобно и лесно товарене, благодарение на иновативната система за 
отваряне от двете страни. Защита срещу кражби, осигурена от 6 точкова 
двустранна система за централно заключване. Предлага се в сребристо (на 
илюстрацията) и черно. Опционалната стойка за ски е перфектното решение 
за вашата ски ваканция.

Специално предложение (без монтаж) 

Специално предложение (без монтаж) 

92 лв. 299 лв.

448 лв.

479 лв.

905 лв.

1526 лв.
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Концентрат за измиване на 
предното стъкло 
с антифриз, 1000 ml.
Лошите метеорологични условия 
и късите дни превръщат добрата 
видимост в ключов фактор за вашата 
безопасност и комфорт. Отстранява 
за секунди упорити петна, причинени 
от сол и сняг. Концентрат, защита 
срещу замръзване до -63° C.
Специално 
предложение 

Препарат за размразяване 
на стъкла.
Край на измръзналите ръце. BMW 
препаратът за размразяване на 
стъкла разтопява леда за секунди. 
Освен това предотвратява 
повторното образуване на лед 
и гарантира отлична видимост. 
Количество - 500 ml.  

Специално 
предложение 

Комплект за поддръжка на 
кожа с UV защита.  
Лосион за кожа с UV защита. 
Едновременно почиства, защитава 
и поддържа кожените повърхности. 
Висококачествените масла запазват 
естествените качества и аромат на 
кожата и я освежават. Комплектът 
включва: лосион за кожа (375 ml), три 
гъби и пет кърпи за почистване.

Специално 
предложение 

Специално 
предложение 

Специално 
предложение 

Стъргалка за лед, 
удължаваща се.
Стъргалка за лед с четка за сняг. 
Плавно регулируема дръжка за 
безпроблемно отстраняване на 
леда и снега от всички прозорци 
на вашия автомобил.

Специално 
предложение 

ПЕРФЕКТНА ВИ-
ДИМОСТ ВЪВ 
ВСИЧКИ ПОСОКИ.
Ледът, снегът и лошите пътни условия изискват висока 
концентрация от страна на водача. Добрата видимост във 
всички посоки е особено важна през студените месеци. 
Предлагаме ви богата гама от продукти, които да гарантират 
вашата безопасност през цялата зима, от стартирането на 
автомобила сутринта до помощта, от която се нуждаете, докато 
сте на път.

През студените месеци на годината не бива да забравяте и 
грижите за вашето BMW. Редовното почистване на интериора 
и екстериора ще ви гарантира дори още повече удоволствие от 
шофирането и ще запази стойността на автомобила. Ще 
откриете първокласни продукти за почистване и грижа за 
всеки вид повърхност на вашето BMW - лаково покритие, 
кожа, дисплеи, екрани или джанти - произведени екологично 
BMW натурални продукти за почистване и грижа.

Емулсия за 
пластмасови части.
Емулсия на силиконова основа, 
която придава блясък на всички 
пластмасови части в интериора на 
автомобила. Защитава от напукване 
и избледняване, придава копринено 
матов блясък на повърхностите и 
има антистатичен ефект.

 
Специално 
предложение 

Почистващ препарат за 
Alcantara и тапицерия.

Спрей за кокпит.

Нежната почистваща пяна 
отстранява дори и най-упоритите 
петна от кожата Alcantara и 
тапицерията. Специалната 
комбинация от активни вещества 
освежава цветовете и трайно 
отстранява неприятните миризми. 

Продукт за почистване и грижа 
без силикон, подходящ за 
всички пластмасови, дървени и 
метални повърхности в кокпита. 
Специалната комбинация от активни 
вещества поддържа наситеността 
на цветовете и придава на 
интериора приятен аромат. 

Комплект натурални продукти
за почистване и грижа за зимата.
Перфектно пригодени за вашето BMW и 
екологично чисти. Комплектът включва 
концентрат за измиване на предното 
стъкло с антифриз (1000 ml), препарат за 
размразяване на стъкла (500 ml) и стър-
галка за лед - практично опаковани в чан-
та с дълга дръжка, за да носите винаги с 
вас тези безценни зимни помощници.

Специално 
предложение 

Покривало за предното стъкло и страничните прозорци.
Специален сребрист протектор за предното стъкло и 
предните странични прозорци. Устойчива на замърсяване, 
водонепромокаема и топлоустойчива повърхност. 

Специално предложение за BMW Серия 3
(F30, F31), пример

24 лв.

112 лв. 20 лв.

26 лв.

23 лв. 12 лв. 89 лв.

17 лв.

49 лв.
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Комфортът и сигурността са особено важни през зимата. Вашето BMW 
винаги предлага приятна атмосфера, независимо дали шофирате през сняг, 
киша или дъжд. Системата за подгряване на BMW ви помага да се насладите 
на пролетни температури през цялата година, за да бъде вниманието ви 
насочено изцяло към безопасността на пътя.

ПОДГРЕЙТЕ
ВАШЕТО BMW.

Система за подгряване с
дистанционно управление.
Системата за подгряване на BMW 
осигурява приятна атмосфера 
в купето и гарантира отлична 
видимост от момента, в който 
седнете зад волана. Системата 
за подгряване може да бъде 
активирана с помощта на различни 
системи за управление. Попитайте 
коя система за управление е най-
подходяща за вашия модел BMW, 
напр. за BMW X1 или BMW X3 (само 
системи за управление).

За актуална оферта се свържете 
с вашия BMW дилър.

Специално предложение за 
BMW X3 (F25),  
пример  
(без монтаж) 3656 лв. 859 лв. 605 лв. 163 лв. 158 лв.
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БЕЗОПАСНОСТ / ДЕЦА

ГОЛЯМО ЗАБАВЛЕНИЕ 
ЗА МАЛКИТЕ BMW  ПЪТНИЦИ.
Нашата мисия е удоволствието от шофирането и това е една от причините да изберете BMW. С правилните аксесоари вашите 
малчугани ще се забавляват както никога досега, докато сте на път. С любимия филм в DVD плейъра (стр. 6) или аудио книга в 
слушалките, всяко пътуване е детска игра. Детските седалки BMW допринасят значително за безопасността на вашите деца в 
автомобила като същевременно предлагат максимален комфорт - дори при дълги пътувания.

Детска седалка  
BMW Junior seat II-III.

Детска седалка  
BMW Junior seat I-II.

За деца с тегло 15-36 кг (около 
3-12 години): комфортна седалка, 
която се регулира и расте с децата 
ви. Осигурете безопасността на 
децата лесно и бързо с помощта на 
предпазния колан. Предлага се в 
два цвята.

За деца с тегло 9-25 кг (около 
9 месеца - 7 години): комфортна 
седалка с регулируема облегалка и 
обезопасителна масичка. С или без 
ISOFIX приставка. Приятни на допир, 
дишащи материали, подлежащи на 
измиване. Лесно сглобяване, сваляне 
и поставяне. Предлага се в два цвята: 
класическа спортна визия в черно/
антрацит или модерен спортен дизайн 
в синьо/черно.
Специално 
предложение 

Специално 
предложение 

БЕЗОПАСНОСТ / ДЕЦА

BMW шейна Racer.

Радост на снежния склон: перфектната 
комбинация от удоволствие от пърза-
лянето, ергономичност и безопасност 
прави тази BMW шейна любима част от 
зимата – и победител в теста за шейни 
на немската агенция за контрол на 
безопасността TÜV Rheinland. Висо-
кокачествената шейна е изработена 
от студо- и UV-устойчива пластмаса. 
Подходяща за деца на възраст от 4 до 10 
години, максимално натоварване 50 кг. 

BMW Baby Racer II, син.

Харесваната от всички класика в 
синьо. Изчистен дизайн и удобна 
седалка за дълги часове на 
забавления. Сертифициран по TÜV. 
Подходящ за деца на възраст от 
1½ до 3 години. Размери (Д x Ш x 
В): 70.5 x 32.5 x 40 см, Разстояние 
между колелата: 
44 см, Тегло: 4.5 кг, Син.

Специално 
предложение 

Специално 
предложение 



НОВОТО BMW 
СЕРИЯ 3 ТУРИНГ. 
ПРОСТОР, ДИ-
НАМИКА, ФУНК-
ЦИОНАЛНОСТ.
Новото BMW Серия 3 Туринг е елегантен спортен автомо-
бил, който предлага предостатъчно пространство за онези, 
които прекарват активно свободното си време.
Издължен силует, спускащ се неусетно контур на покрива, прозор-
ци, достигащи до края на автомобила и впечатляващ багажник - но-
вото BMW Серия 3 Туринг наистина ще ви смае със своите 
невероятно хармонични пропорции. А най-големият потенциал на 
този автомобил се вижда от пръв поглед: разширеното, многофунк-
ционално пространство за пътниците и просторният багажник, 
който предлага дори още повече възможности за свободното 
време. Разширеното багажно отделение предлага 495 литра 
полезен обем; изключителната функционалност и  интелигентните 
решения в интериора ви дават пълна свобода. Възможностите за 
персонализация като адаптирането на захващащата система със 
закопчалки, разположена в багажното отделение, теглича за 
каравани и M тунинг пакетът, които се предлагат още с поръчването 
на новия автомобил, могат да ви донесат дори още повече радост и 
да улеснят неимоверно пътуванията ви. Новото BMW Серия 3 
Туринг е добре подготвено и за зимата - за него се предлагат 
следните специално подбрани аксесоари:

16‘‘ комплект джанти с гуми 225/55 
R16 95H Bridgestone Blizzak LM 32* 
за BMW Серия 3 (F30/F31).

Цена за 
бройка 

18’’ комплект джанти с гуми Pirelli W 
240 Sottozero S2* RSC 225/45 R18 
95 V, за BMW Серия 3 (F30/F31).

Цена за 
бройка 

Turbine styling 415.Star spoke 391.

Предложенията са валидни за бройка при закупуване на комплект от 4 бр., без монтаж. Размерът на гумите зависи от модела. С удоволствие ще ви посъветваме, ако имате въпроси.

828 лв. 1128 лв. 301 лв. 75 лв.

337 лв.

Специално 
предложение

Специално 
предложение

Стойка за Apple iPad. Защитно покритие за багажника.

Сгъваема кутия.

Практична стойка за Apple iPad. Трите различни позиции на поставката 
предлагат ненадмината гъвкавост. Идеална за работа, сърфиране в 
Интернет или четене - поставката за Apple iPad е перфектният спътник. 
Може да се използва единствено с основен държач.

Подвижно защитно покритие за багажника.

Водонепромокаема, лесна за сглобяване, захващане чрез велкро лепенки. 
Може да се съхранява в сегментираното отделение за съхранение. За 
товари с тегло до 20 кг.

Специално 
предложение
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Детски Т-шърт. Дамски шлифер.
С пълна скорост напред към 
бъдещето. Не само децата ще се 
влюбят в този Т-шърт. Като подарък 
за рождения ден или просто ей 
така - това е най-добрият начин да 
зарадвате своето дете. Материя: 
единично жарсе, 100% памук. 
(Размери 98 - 140)

Стилното бежово и спортната 
кройка са модерна интерпретация 
на непреходната класика: 
изключителният дамски шлифер от 
BMW Колекцията.  Материя: 67% 
памук, 29% полиестер, 7% найлон.

Дамско яке без ръкави.

Спортна, стилна и функционална. 
Уникална жилетка в актуално 
свежо синьо. Дебелата подплата 
предлага уютна топлина без да 
ограничава свободата на движение. 
Светлосивата жарсена подплата 
създава впечатляващ контраст с 
яркия цвят на жилетката. Материя: 
100 % найлон, водоустойчив.

Дамски поло Т-шърт.
Доказателство, че екологичното 
може да бъде и спортно. Спортният 
поло Т-шърт със затворен шлиц и 
класическа яка ще допадне на вас и 
на околната среда. Материя: 100% 
органичен памук. (XS-XXL)

BMW Мъжки ръчен 
часовник.

Мъжко яке.

Перфектен дизайн и 
висококачествен задвижващ 
механизъм. Този часовник 
впечатлява със своя полиран 
корпус от неръждаема стомана 
и внушителен диаметър от 42 
мм. Оригиналният швейцарски 
часовников механизъм гарантира 
изключителна точност.  

Истинският стил съчетава 
функционалност с елегантност. 
Впечатляващо доказателство 
за това е бежовото мъжко яке. 
Тъмно синята подплата създава 
приятен контраст с бежовия лицев 
плат. Сребристото BMW лого на 
капака на джоба допълва облика 
на това стилно яке. Материя: 67% 
памук, 29% полиестер, 7% найлон. 
Специално предложение.

BMW Дамски ръчен 
часовник.

BMW Чанта за тоалетни принадлежности.

Този дамски ръчен часовник от 
неръждаема стомана наистина 
е в крак с времето. В корпуса с 
диаметър 35 мм е разположен 
висококачествен швейцарски 
кварцов механизъм. Прецизно 
изработеният циферблат има и 
индикатор за деня и датата.  

Стилна чанта за тоалетни принадлежности с практична закачалка.  
Допълнителният външен джоб е предназначен за вашата четка за зъби, а 
мрежестите отделения предлагат достатъчно пространство за всякакви 
принадлежности. Материал: найлон. Размери (Д x Ш x Д): 29 x 19 x 11 см. 

МОДЕРНА 
КЛАСИКА.
Иновативният дизайн на BMW Колекцията за предстоящия сезон съчетава 
класическото и футуристичното. Непреходните класики като шлиферът оживяват 
отново с неустоими съвременни щрихи. Противоположностите наистина се 
привличат, както доказва съчетанието на артистичното и функционалното под 
надслова:  „Формата следва функцията“.

Мъжки поло Т-шърт.
Истинско изкушение: класическият 
мъжки поло Т-шърт с характерна 
яка и шлиц с две копчета. Бродирано 
цветно BMW лого на гърдите. 
Материя: 100% органичен памук. 
(S-XXXL)

Специално 
предложение 

Специално 
предложение 

Специално 
предложение 

Специално 
предложение 

Специално 
предложение 

Специално 
предложение 

Специално 
предложение 

Специално 
предложение 

Специално 
предложение 

BMW твърд куфар.
Колко хубаво би било, ако някои пътува-
ния нямаха край. С този 26” твърд куфар 
с колела не е нужно и да имат. Защото 
той наистина побира всичко и дори още 
повече: защото ако по време на пътува-
нето направите някоя и друга покупка, 
пространството за съхранение може да 
се разшири допълнително с помощта на 
цип. Материал: найлон. Размери (Д x Ш x 
Д): 66 x 47 x 31 см. Тегло: 2,6 кг.
Специално 
предложение 

BMW ЛАЙФСТАЙЛ BMW ЛАЙФСТАЙЛ

239 лв.

50 лв. 98 лв. 98 лв. 320 лв. 179 лв. 320 лв. 320 лв. 402 лв.

78 лв.
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M Дамски Т-шърт.

Мъжко яке M Highlight.

Рипсеното V-образно деколте 
и лекото вталяване му придават 
прекрасен женствен стил. С кант по 
врата в стил Карбон и лента с BMW M 
ивици в горната част на гърба - този 
Т-шърт с пълно право носи логото на 
BMW M. Материя: единично жарсе, 
95% памук, 5% еластан. (S-XXL) 

Това стилно яке е истинско въплъщение на M дизайна – то е неповторим 
акцент във вашата визия. Изключително топло благодарение на подплатата 
от пух и невероятно леко. Освен това е много компактно в сгънат вид и 
може удобно да се прибере в предлаганата с него чанта. Материя: 100 % 
найлон, водоустойчив. Пълнеж: 100% пух. (S-XXXL)

M Шапка с козирка.
Модна шапка за дами и господа. 
Долната част на козирката е стилно 
червена. С бродирано BMW M лого 
отпред и висококачествена метална 
катарама с релефно BMW M лого 
отзад. 

M Мъжки Т-шърт с 
апликация Carbon.
Независимо къде се намирате: С 
този Т-шърт духът на моторните 
спортове е винаги с вас. Стилно 
издържан в цвят антрацит с BMW 
M лого на гърдите. Карбоновият 
дизайн се допълва от канта на яката. 
Накратко: този Т-шърт е много 
повече от дреха, той е втората ви 
хай-тек кожа. Материя: единично 
жарсе, 100% памук. (S-XXXL)

Дамско яке M Highlight.

Червеното е новото черно с това топло пухено яке. Яке, което съчетава 
стил и функционалност: когато времето е хубаво, може да бъде прибрано в 
предлаганата с него чанта. Материя: 100 % найлон, водоустойчив. Пълнеж: 
100% пух. (XS-XXL).

Специално 
предложение 

Специално 
предложение 

Специално 
предложение 

Специално 
предложение 

M Хронометър.
Вижте как лети времето: 
спортен хронометър 
с шлифован корпус от 
неръждаема стомана и 
циферблат с BMW M дизайн. 
Прецизният швейцарски 
кварцов часовников 
механизъм на RONDA 
гарантира безупречна BMW 
M точност. Доставя се във 
висококачествена кутия за 
подаръци.

Специално 
предложение 

Специално 
предложение 

M Маратонки Pro Racer.
Стилни и на пистата. С маратонките 
BMW M Pro Racer в актуален 
антрацит никога не губите 
сцепление, когато ви е най-
необходимо. А освен това доказвате 
и страстта си към очарованието на 
моторните спортове. Изработени 
ексклузивно от PUMA за BMW. 
(Размери 38 - 46)

M Калъф за iPhone.
Защитава вашия iPhone стилно 
и сигурно. Калъфът е изработен 
от фина кожа напа, със спортен 
BMW M дизайн. С лента за лесно 
изваждане на смартфона. Дръжка от 
метал с детайл от истински карбон. 
Материя: 100% кожа, отвътре 
влакнест материал. 

Специално 
предложение 

Специално 
предложение 398 лв. 60 лв. 248 лв. 603 лв.

398 лв.52 лв.

80 лв.70 лв.

ДИНАМИЧНА ЕНЕРГИЯ, 
КОЯТО ВДЪХВА 
ЖИВОТ НА ВАШИЯ СТИЛ.

Дори когато не сте на път, с M Колекцията винаги сте 
една крачка пред другите. Невероятна динамика, 
напредничави технологии и неподправен спортен дух.
Всичко това може да бъде обобщено с една буква: M. 
Най-силната буква в света. Качете се и се 
наслаждавайте.
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ИМИТАЦИЯОРИГИНАЛ

BMW комплект за мобилност.
Позволява ви да продължите да 
шофирате до най-близкия сервиз в 
случай на спукана гума. Комплектът 
включва компресор и лепило за 
гуми (750 ml). 
Специално 
предложение 

Да разполагате с резервни крушки в 
автомобила е не просто практично, 
но и задължително в определени 
страни от ЕС. Изработени от 
висококачествено кварцово стъкло.

Комплект резервни крушки.

Специално  
предложение  
за BMW Серия 3

Когато зимата наистина настъпи, комплектът 
вериги за сняг може да ви помогне да останете 
мобилни. Веригите за сняг са специално 
пригодени за използване с BMW гуми. Те са 
лесни за поставяне и предлагат оптимално 
сцепление върху лед и сняг.

ШОФИРАНЕ С ВЕРИГИ  
ЗА СНЯГ.

Специално 
предложение за 
BMW Серия 3

Специално  
предложение за 
BMW Серия 5 

Вериги за сняг Comfort 205/60 R16

Вериги за сняг с диск за 205/55 
R16 и 205/50 R17

УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ 
ВАШЕТО BMW ЩЕ СИ 
ОСТАНЕ BMW.

ОРИГИНАЛНИ ЧАСТИ BMW.
BMW Сервиз използва единствено оригинални части 
BMW при поддръжката и ремонта на вашия автомобил. 
Има три причини за това:
 
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 
Иновативните технологии, приложени при производството 
и вложени в самите компоненти, използват по-малко 
енергия, а съответно редуцират и влиянието на вашия 
автомобил върху околната среда. А ви спестяват и пари.
 
БЕЗОПАСНОСТ
Дори и най-дребните компоненти са от решаващо 
значение, когато става дума за безопасността - 
използвайки оригинални части, вие поддържате високия 
стандарт за безопасност на автомобила.
 
ЗАПАЗВАНЕ НА СТОЙНОСТТА
Оригиналните части BMW не случайно се предлагат с 
двугодишна гаранция. Те са гаранцията, че вашият 
автомобил ще запази стойността си за години напред.

ОСТАНЕТЕ МОБИЛНИ
ПРЕЗ ЗИМАТА.

Мощно светодиодно 
фенерче.
Това практично фенерче е 
задължително за всяка жабка. 
Осигурява до 100 часа светлина, 
изработено е от алуминий и тежи 
едва 102 грама.

Специално 
предложение 

Комплект с инструменти.
За дома и за пътуване. Включва 
всички най-важни инструменти 
с надпис BMW, като например 
комплект гаечни ключове, 
многофункционални клещи и 
комплект накрайници.
Специално 
предложение 221 лв.

43 лв.

677 лв.

454 лв.

224 лв.

149 лв.
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24 МЕСЕЧНА  
ГАРАНЦИЯ.
Ако закупите ново BMW. може да 
сте спокойни, защото получавате 
пълно сервизно обслужване. 
Двугодишната гаранция без 
ограничение на пробега важи за 
целия автомобил (с изключение на 
износващите се части) и всички 
оригинални части и аксесоари 
BMW.

НАЛИЧНОСТ  
НА ЧАСТИТЕ.
BMW гарантира, че може да 
разчитате на безпроблемни 
доставки на оригинални резервни 
части BMW за дълги години 
напред. Частите, необходими за 
вашата мобилност и безопасност 
се доставят и след минималния 
определен от закона срок. След 
което BMW Класика гарантира 
поддръжката на класическите 
автомобили BMW.

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ 
ИМИТАЦИИ.
BMW означава първокласни 
автомобили. За да се поддържат 
ненадминатите показатели на 
автомобилите BMW, са необходими 
висококачествени резервни части. 
Тестовете доказват, че имитациите 
нанасят сериозни повреди по 
автомобила, водят до високи 
разходи и създават проблеми с 
безопасността на водачите.

НАСТОЯВАЙТЕ 
ЗА ОРИГИНАЛА.
Когато избирате по-евтини варианти, 
пренебрегвате ключови фактори като 
качество, надеждност и безпроблемна 
интеграция. Оригиналните резервни 
части BMW са комбинация от тези 
качества, постигната чрез дългогодишно 
проучване и развитие. Всички части 
BMW отговарят на изискванията за 
съответния модел, гарантирайки 
ненадминато качество и максимална 
безопасност.



ДОРИ ОЩЕ ПОВЕЧЕ 
АДРЕНАЛИН.
АКСЕСОАРИ BMW M PERFORMANCE.
ДИРЕКТНО ОТ СЪСТЕЗАТЕЛНАТА ПИСТА.
Безкомпромисно поведение на пътя, ненадминат спортен стил и превъзходно качество - 
това са характеристиките, които правят аксесоарите BMW M Performance наистина 
забележителни. Вдъхновени от постиженията в света на спортния автомобилизъм и 
въплътили експертен опит, натрупан в продължение на 80 години, изпълнени със 
състезателни постижения. Подобрете аеродинамиката, шасито и кокпита на 
вашия автомобил - без да губите гаранцията си. Всички аксесоари 
BMW M Performance могат да бъдат комбинирани така, че да 
отговарят на вашите индивидуални нужди. Допълнителна 
подробна информация, видео и тапети може 
да откриете на www.bmw.bg/mperformance.

СПОРТЕН ДУХ ДО ПОСЛЕДНИЯ ДЕТАЙЛ.

2256 лв. 574 лв. 1633 лв. 390 лв. 242 лв. 796 лв.

M Performance Power Kit.

Черна предна решетка.

BMW M Performance хроми-
рана бленда за ауспуха.

M Performance волан 
с бленда от карбон. 

M Performance ръкохватка 
на лоста за смяна на пре-
давките от карбон с маншон 
от Alcantara. M Sport Аеродинамичен 

пакет за Серия 5.
Задни светлини Black Line.Невероятната мощност на двигателя на вашето BMW 120d, BMW 320d 

или BMW 520d може да бъде увеличена дори още повече с M Performance 
Power Kit. Пакетът включва перфектно синхронизирани софтуерни и 
хардуерни компоненти. Но осезаемото подобрение на характеристиките 
на двигателя носи със себе си и значителни предизвикателства по 
отношение на увеличението на температурите. Ето защо, пакетът включва 
по-голям междинен охладител и вентилатор с мощност 600 вата. А 
монтажът в оторизиран BMW Сервиз ви гарантира, че гаранцията на 
автомобила ще остане непокътната.

Черни пръстени и напречни 
елементи. Подчертава динамичния 
характер на BMW Серия 5 (E60).

Придайте изтънченост на 
шумозаглушителната система с 
този висококачествен накрайник. 
Изчистеният дизайн на двойната 
бленда, изработена от неръждаема 
стомана с хромирано покритие 
подчертава спортния характер на 
вашия автомобил.

Спортен автомобилизъм от първо 
лице: венец на волана с покритие 
от Alcantara, скосена долна част 
и впечатляващ триъгълен BMW 
M шев. Предлага стабилен захват 
дори и в екстремни ситуации. За да 
сте сигурни, че винаги се движите 
в правилната посока в горния край 
на венеца е разположена кожена 
маркировка.

Освен с външния си вид M 
Performance ръкохватката за смяна на 
предавките ще ви плени и със своята 
спортна прецизност и високотехно-
логичност. Ергономичният дизайн е 
специално разработен за спортен 
стил на управление. Карбоновата 
подложка е истински акцент за арма-
турното табло на вашето BMW.

Предната престилка M Sport, 
страничните прагове M Sport, 
и задната престила M Sport 
подчертават впечатляващата визия 
на BMW Серия 5 (E60).

В елегантно сиво. Бленда с 
изразителен характер. За BMW 
Серия 5 (E60).

Специално предложение за
BMW Серия 3 (F30, 320d) (без монтаж)

Специално предложение за BMW 
Серия 5 (E60) 
(без монтаж)

Специално предложение
за BMW Серия 3
(316d, 318d, 320d)  
(без монтаж)

Специално предложение за BMW  
Серия 3 (F30) 
(без монтаж

Специално предложение
за BMW Серия 3
(без монтаж)

Специално предложение за BMW 
Серия 5 (E60) 
(без монтаж)

За индивидуална оферта се 
свържете с вашия BMW дилър.
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ЗАПОЧНЕТЕ ЗИМНИЯ 
СЕЗОН С ПОСЕЩЕНИЕ 
НА ВАШИЯ BMW ДИЛЪР.

Правна забележка. Възможностите за преоборудване и цената зависят от модела, оборудването и годината на производство 
на автомобила. Всички цени са с включен ДДС и не включват разходите за монтаж. Всички предложения са валидни до 
28.02.2013, до изчерпване на количествата. Предложенията са валидни единствено за участващите в кампанията BMW 
дилъри. Възможно е наличието на печатни грешки. Възможни са промени. Цялостното или частично възпроизвеждане на този 
документ е забранено без писменото съгласие на BMW Vertriebs GmbH, Залцбург. © BMW Vertriebs GmbH, Залцбург, Австрия.

M БОРДОВА ЧАНТА. ИДЕАЛНА ЗА 
РЪЧЕН БАГАЖ ПРИ КРАТКИ ПЪТУВАНИЯ:
Комбинира здравина отвън с много пространство за съхранение вътре. Здравата 
ключалка с комбинация гарантира сигурното заключване на основното отделение. 
Метално M лого отпред и на дръжката. Материал: поликарбонат. Размери (Д x Ш x В): 
55 x 40 x 20 см. Тегло: прибл. 3.7 кг.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ЗА ТАЗИ ЗИМА.

Само сега 

295 лв.


