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Спортни преживявания в снега, очакването на Коледните празници и приятното 
усещане, че разполагате с идеалния спътник дори и при неблагоприятни атмос-
ферни условия в лицето на вашето BMW – новият сезон отново ни носи радост. 
Нека приветстваме зимата и заедно да разгледаме как можем да се подготвим за 
предстоящия сезон. 

Да си „готов за зимата” е основният акцент в това издание. Открийте нашите пред-
ложения за системи за транспортиране на багаж, зимен преглед, забавления и 
комфорт. Запознайте се с разнообразните Оригинални аксесоари BMW, с които 
ще се насладите на зимните месеци.

Важен фактор в тази посока е оптималното сцепление на пътя – разгледайте 
специалната ни притурка, посветена на зимните комплекти колела BMW. 
За допълнителна информация, моля свържете се с нас. Ще очакваме вашето 
посещение!

Вашият BMW Дилър.

В ОЧАКВАНЕ НА 
ПО-ПРИЯТНАТА 
СТРАНА ОТ ЗИМАТА.

СЪДЪРЖАНИЕ

Winter 2013/2014

Перфектно сцепление, 
най-високи нива на 
комфорт при управление, 
завладяващ дизайн – спе-
циалното ни приложение 
дава пълната информация 
за предимствата на 
Оригиналните зимни 
комплекти колела BMW. 
Запознайте се с предло-
женията за Вашия модел 
BMW.
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ИНТЕРИОР, ИНФОРМАцИЯ И ЗАБАВЛЕНИЕ
ИНТЕРИОР, ИНФОРМАцИЯ И ЗАБАВЛЕНИЕ

BMW Система за пътуване
и комфорт.
Една система – много възможности. Основният 
държач се закрепва за фиксаторите на 
облегалката за глава на предната седалка и се 
комбинира с различни приставки. Например 
поставката за iPad позволява функционално 
закрепване на вашия Apple iPad. Три различни 
позиции предоставят гъвкавост при ползване – 
за работа, браузване в интернет и четене.

Специално предложение
Поставка за iPad 

Специално предложение
Сгъваема масичка 

Специално предложение
Универсална кука 

Специално предложение
Закачалка за дрехи  

Bluetooth hands-free 
слушалка.
Най-малкото hands-free решение от 
BMW. Само свържете с мобилния 
телефон и управлявайте чрез бутон 
и гласови команди. Ръцете остават 
на волана. Освен телефонни разго-
вори, устройството може да служи и 
за аудио книги и подкаст. 

Специално 
предложение 

Поставка за смартфон.

Тази, специално разработена от 
BMW поставка, служи за сигурно 
закрепване на вашия смартфон и ще 
пасне перфектно във вашето BMW. 
Лесен монтаж, който позволява 
незабавна употреба в хоризонтален 
или вертикален режим. Цялостно 
решение за закрепване и зарежда-
не на смартфона ви в автомобила. 

Специално 
предложение 

Портативна навигационна система 
HD Трафик. 
Привлича не само със своя дизайн и перфектна интеграция с вашето 
BMW – без излишни кабели и ограничаване на видимостта  – но и е 
мултифункционална:
• Дисплей с висока резолюция
• Информация за трафика в реално време
• Асистент за избор на лента
• Bluetooth hands-free система
• Гласова команда при избор на дестинация

5-инчовият цветен дисплей с висока резолюция улеснява ползването 
на системата. 

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

ЗАБАВЛЕНИЯ
СЪС СТИЛ.
Когато навън е мокро, влажно и студенo, от особена важност е да се чувствате комфортно във 
вашия автомобил BMW: Функционален дизайн, който отговаря на вашите изисквания за 
качество. В допълнение, Оригиналните аксесоари BMW предлагат различни решения за 
управление на вътрешното пространство според вашите лични желания: повече удобство при 
комуникация, надеждна навигация, която може да се ползва и извън автомобила или 
практични приставки – BMW предоставя най-добрите решения за вашите нужди.

288 лв.

332 лв.
247 лв.

46 лв.
175 лв.

160 лв. 936 лв.
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ОРИгИНАЛНИ ЧАСТИ BMWОРИгИНАЛНИ ЧАСТИ BMW

УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ 
ВАШЕТО BMW 
ЩЕ СИ ОСТАНЕ 
BMW.

ОРИгИНАЛНИ 
ЧАСТИ BMW.
BMW Сервиз използва единстве-
но оригинални части BMW при 
поддръжката и ремонта на вашия 
автомобил.
Има три причини за това:

УСТОЙЧИВО 
РАЗВИТИЕ.
Иновативните технологии, прило-
жени 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 - из-
ползвайки 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 стой-
ността си за години напред.

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ИМИТАцИИ.
BMW означава първокласни автомобили. За да се поддържат 
ненадминатите показатели на автомобилите BMW, са необхо-
дими висококачествени резервни части. Тестовете доказват, 
че имитациите нанасят сериозни повреди по автомобила, 
водят до високи разходи и създават проблеми с безопасност-
та 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.

ИМИТАцИЯОРИгИНАЛ 

24 МЕСЕцА 
гАРАНцИЯ.
При закупуване на нов 
автомобил BMW, може да сте 
спокойни, защото получавате 
пълно сервизно обслужване. 
Двугодишната гаранция без 
ограничение на пробега важи 
за целия автомобил (с изклю-
чение на износващите се 
части) и всички оригинални 
части и аксесоари BMW.
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НЕКА ЗИМАТА ДА 
ДОЙДЕ.
Ако сте напълно подготвени, няма от какво да се притеснявате през зимата – нито от лошите атмосфер-
ни условия, нито от сложната пътна обстановка. Със спортно шаси, цялостни системи за сигурност и 
комфорт с фини настройки – вашето BMW предлага най-добрите условия. Предизвикателството е да се 
подготвите навреме за леда, снега и всички приключения, които може да приемете през следващите 
месеци.  

Увеличете багажното пространство при пътуване за ски уикенд, защитете автомобила с изтънчени аксесоари и 
осигурете пълна видимост – по този начин вашето BMW ще е напълно въоръжено за студения сезон. А вие ще се 
чувствате спокойно и безопасно, независимо от предизвикателствата на предстоящите зимни месеци. 

гОТОВИ ЗА ЗИМАТА

БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ.
Представете си следната ситуация: влизате в автомобила 
с подгизнали дрехи, сняг на обувките, а влажен въздух 
нахлува отвън. С напълно функционираща климатична 
система, вие ще гарантирате безопасността на всички в 
купето и защита за вашия автомобил. 

СцЕПЛЕНИЕТО Е ВСИЧКО.
Благодарение на разпределението на тежестта 50:50 и 
системата за задвижване на четирите колела xDrive за ня-
кои модели, автомобилите BMW са напълно подготвени за 
зимата. Все пак, когато пътищата намаляват статичното три-
ене заради заледявания или сняг, е необходимо да се взе-
мат мерки. Защото сцеплението – статичното триене – е от 
особена важност за контрола на автомобила. Най-лесният 
начин да направите това са Оригиналните зимни комплекти 
колела BMW. Tе са специално пригодени към автомобилите 
BMW и всеки един модел и гарантират удоволствието от 
шофирането. Подробна информация може да намерите на 
www.bmw.bg/completewheel.

175 лв.

Вериги за сняг с диск.
Веригите за сняг са специално приго-
дени за използване с гуми BMW. Те са 
лесни за поставяне и предлагат опти-
мално сцепление върху лед и сняг.

За актуална цена се свържете 
с вашия BMW дилър.

гОТОВИ 
ЗА 

ЗИМАТА

Постелка за багажното 
отделение.
Предпазва багажника от мръсни и влаж-
ни частици. Повърхността на постелката 
е проектирана за лесно оттичане на 
водата. Същата структура на повърх-
ността имат и всесезонните подови 
стелки BMW.

Специално 
предложение за 
BMW X1 

Всесезонни подови стелки.

Тези стелки са устойчиви на замърсявания и влага. 
Динамичен дизайн, който отговаря на външния вид на 
вашето BMW. Предлагат се в различни цветове.

Специално 
предложение за 
BMW 3 Серия (F30) 

8 9

ЗИМА 2013/2014

137 лв. 118 лв.
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Стъргалка за лед.
Отстранява както лед, 
така и сняг от стъклените 
повърхности.

Оригинални чистачки BMW.
Сняг, вода или замърсявания: 
Оригиналните чистачки BMW са 
гаранция за идеална видимост 
на пътя пред вас, независимо от 
предизвикателствата на сезона.

Специално 
предложение за 
BMW Серия 3 
(E90/E91), 
без монтаж  

МАЛКИ ЧАСТИ, гОЛЯМО ВЪЗДЕЙСТВИЕ. 
Всеки се учи от собствения си опит: често дребните детайли правят разликата. Това също се 
отнася и за радостта от шофирането през зимния сезон: Зимните комплекти колела и багажни-
кът за ски са налице, но дребни помощници като размразител на стъкла, стъргалка за лед могат 
лесно да бъдат пропуснати – затова бъдете сигурни, че всичко необходимо е на борда. А като 
предпазна мярка сменете и чистачките – това ще ви помогне да подобрите видимостта за пове-
че безопасност.  

Когато дните са къси, времето е променливо, а пътните условия - 
изискващи, от особена важност за вашата безопасност е добрата 
видимост.

Снежни бури, навявания, ранното стъмване – няколко примера за случаи, при 
които трябва да запазим концентрация при шофиране през зимата. С технологии 
като ASC, BMW Night Vision и цветния контролен дисплей, BMW ви помага да 
пристигнете безопасно до вашата дестинация. В същото време вие може да 
предприемете стъпки и да гарантирате, че прозорците не кондензират и не са 
замръзнали, светлините са настроени коректно, а в системата за почистване на 
стъклата има достатъчно течност с противозамръзващо действие. По този начин 
винаги ще имате добра видимост, ще бъдете спокойни по време на пътуване и ще 
се концентрирате върху по-важните ситуации. 

ВИДИМОСТ = 
БЕЗОПАСНОСТ.

Специално 
предложение 
5 000 мл 
Специално 
предложение 
1 000 мл 

Специално 
предложение 
1 000 мл 

Специално 
предложение

Препарат за почистване 
на предното стъкло с 
противозамръзващо 
действие.

Размразител на стъкла. 

ПОгРИЖЕТЕ СЕ ЗА 
ВАШЕТО BMW.

Прах, сол, кал – зимата неиз-
бежно ще се опита да остави 
своите следи върху вашия ав-
томобил. С Продуктите за по-
чистване и грижа BMW, може 
да почиствате внимателно 
и старателно вътрешните 
повърхности в автомобила, 
както и да поддържате чисти 
стъклата. Повече информа-
ция за продуктите и полезни 
съвети може да намерите на  
www.bmw.bg/care.
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Специално предложение 

Зимен комплект Sportive.
Специлано пригодени за висококачествените материали 
на вашето BMW:
• Почистващ препарат за стъкла 500 мл
• Препарат за почистване на купето 250 мл
• Микрофибърна кърпа за поддръжка на интериора
• Чанта

гОТОВИ ЗА ЗИМАТА ЗИМА 2013/2014

гОТОВИ 
ЗА 

ЗИМАТА

42 лв. 12 лв.
43 лв.

17 лв.

24 лв. 91 лв.
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Дните стават по-къси, а дъждът и мъглата намаляват видимостта. Ето защо 
светлините са от изключителна важност за безопасността на пътя. 

Независимо дали шофирате по снежен път в планината под звездното небе или вечер в 
града – светлините на вашия автомобил играят важна роля през зимата. Трябва да сте 
сигурни, че предните и задните светлини са в изправност и почистени. С помощта на 
Оригиналните аксесоари BMW, вие може да забележите по-рано другите участници в 
движението. Разгледайте и предимствата на иновативните LED технологии, които 
гарантират, че вашето BMW ще привлича специално внимание. 

ПРИВЛИЧА 
ВНИМАНИЕ.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАДОДСТ ОТ ШОФИРАНЕТО:
ВСЕСТРАННА МОБИЛНОСТ.
Както показва последното изследване на ADAC, в което BWM X1 заема първа позиция, 
автомобилите BMW са извънредно надеждни. Насладете се на високи нива на безопасност, 
комфорт и радост от шофирането с вашето BMW.  Все пак, нашата система за управление на 
повреди и инциденти ще ви съдействие да излезете от трудни ситуации -  при неограничена 
мобилност. 365 дни в годината, 24 часа в денонощието.  

BMW комплект за 
мобилност.
Комплектът включва компресор, ле-
пило за гуми, ръкавици и различни 
накрайници.

Джобно фенерче, което може да се 
зарежда чрез изхода за запалка. 

Специално 
предложение 

LeD фенерче.

Специално 
предложение 
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Дневни LeD светлини.
Изчистен и изискан дизайн. 
Технологията  за насочване 
на светлината увеличава 
вероятността да бъдете 
забелязани през деня и при 
всякакви други пътни ситуации. 

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

LeD осветление за 
интериора. 
Енергоспестяващо осветление. 
Светодиодното оссветление впечат-
лява с ниски нива на консумирана 
енергия и дълъг живот на експло-
атация. Дневната бяла светлина 
осигурява модерна атмосфера и 
приятен блясък.

Специално 
предложение 
за пакет LED 
осветление 
за интериора 
(комплект от 10 
броя) 

Специално 
предложение 
за пакет LED 
осветление 
за интериора 
(комплект от 4 броя) 

ЗИМА 2013/2014

гОТОВИ 
ЗА 

ЗИМАТА

гОТОВИ ЗА ЗИМАТА

215 лв. 46 лв.

244 лв.

160 лв.

382 лв.
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ЕКСТЕРИОРЕКСТЕРИОР

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

Специално предложение 

Dachbox 320 silber. 
Komfortables sowie einfaches Beladen durch ein innovatives, 
beidseitiges Öffnungssystem. Mit sicherheitsoptimierter 3fach-
Zentralverriegelung. Für alle Fahrzeuge mit BMW Grundund 
Querträger. In zwei Größen mit 460 l oder 320 l Rauminhalt 
erhältlich.

Angebot Dachbox 
460l € 000,

€ 000,

АКТИВЕН 
ЖИВОТ.
Нагоре в планината, дълбоко в снега и обратно надолу по пистата – скоро 
отново ще се случи. Ние ще се погрижим, че всичко от което имате нужда, 
ще бъде с вас Спортът е много лично удоволствие; всеки има своята лична страст. 
Карвинг, сноуборд или класически ски – да се забавляваш в снега никога не е било 
толкова разнообразно, както днес. Това важи с особена сила когато сте със семей-
ството или с приятели. Като собственик на BMW, вие принадлежите към особено 
активна група от хора. Ние ви предлагаме различни решения за транспортиране на 
спортна екипировка с външен монтаж, както и за съхранение на вещи в купето на 
автомобила. Ние с радост ще ви консултираме и направим конкретно предложение, 
отговарящо на вашите изисквания. Повече информация може да намерите и на   
www.bmw.bg.

За автомобили без релси за покрив. BMW Основната носеща сис-
тема 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. Напречните носачи са изработени 
от високо якостни алуминиеви профилни тръби. Максимално допустим 
товар на покрива: 75 кг.

ОСНОВАТА НА BMW 
СИСТЕМИТЕ ЗА 
ТРАНСПОРТИРАНЕ.
Основна носеща система.

Основна носеща система.

Специално предложение за
BMW Серия 3 GT (F34), без монтаж  

Специално предложение за 
BMW Серия X3 (F25), без монтаж  

ПЪЛНА ЗАЩИТА ЗА ВАШАТА 
СПОРТНА ЕКИПИРОВКА.

КОгАТО ПЛАНИНАТА И 
СКИ ПИСТАТА ВИ 
ОЧАКВАТ.

Багажник за покрив BMW. 
Осигурете си допълнително багажно пространство за удобно транспор-
тиране. Благодарение на практичната система за отваряне, лесно може да 
натоварите своя багаж. С тристепенна система на централно заключване. 
Предлага се с капацитет от 320 и 460 литра.

Специално предложение за 
багажник 320 л.  
Специално предложение за 
багажник 460 л.  

400 лв.

278 лв.
844 лв.

1 423 лв.

427 лв.
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ПРЕгЛЕДЪТ 
ВКЛЮЧВА:

• Проверка нивото на течностите (моторно масло, антифриз, течност 
на чистачките, спирачна течност, серво)

• Инспекция на окачването, амортисьорите и кормилната уредба
• Инспекция на спирачки, ремъци на двигателя
• Инспекция на чистачките
• Преглед на светлините
• Оглед на джанти/гуми (състояние, налягане, дълбочина на профила)

Необходими допълнителни 
дейности и течност не са включени.

Специална оферта за всички модели 

РАДОСТТА 
гАРАНТИРА
С услугата BMW Удължена гаранция може да отстраните повреди, които ще 
бъдат извършени според договорения период или пробег. Автомобилът 
може да бъде обслужен във всеки BMW дилър, сервизен партньор, както в 
България, така и в чужбина. 

ВИЖТЕ КОЛКО ЛЕСНО Е ДА СЕ НАСЛАДИТЕ 
НА РАДОСТТА ЗА ПО-ДЪЛгО.
Нашата BMW Удължена гаранция ви помага да си спестите непредвидени разходи. 
Добавяйки до четири години към стандартната двугодишна гаранция на BMW 
си гарантирате спокойствие в продължение на до шест години или 200 000 км 
(което настъпи първо) срещу минимална сума. Удължената гаранция гарантира, че 
ремонтите на вашето BMW винаги ще бъдат извършени от високо-квалифицирани 
професионалисти, осигурявайки максимална безопасност, благодарение на 
използваните оригинални BMW части. А ако продадете вашето BMW, докато Удължената 
гаранция е все още валидна, можете да я прехвърлите към новия собственик, 
увеличавайки продажбената стойност на автомобила.
BMW Удължена гаранция се предлага за всички автомобили BMW, нови или до две 
години, които разполагат с пакет Service Inclusive*. Обърнете се към вашия дилър за 
повече информация или посетете сайта ни на адрес www.bmw.bg.

* BMW Service Inclusive осигурява безплатно рутинно 
обслужване за период от 5 години или 100 000 км 
(което настъпи първо) и се предлага стандартно 
с всеки нов автомобил BMW. Пакетът включва 
следните услуги:

• смяна на моторното масло и масления филтър
• обслужване / смяна на въздушен филтър, микро 

филтър, запалителни свещи и спирачни течности
• сервизни прегледи на автомобила в съответствие 

с изискванията, посочени в Сервизната книжка на 
автомобила.

За BMW Серия 1 от 385 лв.

За BMW Серия 3 от 436 лв.

За BMW Серия 5 от 462 лв.

За BMW X5 от 828 лв.

Нашите предложения за удължена 
гаранция:

BMW УДЪЛЖЕНА гАРАНцИЯ & ЗИМЕН ПРЕгЛЕД BMW УДЪЛЖЕНА гАРАНцИЯ & ЗИМЕН ПРЕгЛЕД

BMW ЗИМЕН ПРЕгЛЕД 
 
С BMW ЗИМЕН ПРЕгЛЕД ВАШИЯТ АВТОМОБИЛ ЩЕ 
УСТОИ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СНЕгА И ЛЕДА.
Специалните нужди изискват специална подготовка.  Студ, влага, сол, замърсявания – 
предстоящите месеци ще подложат вашето BMW на сериозни изпитания: навременен преглед 
на автомобила може да е наистина ефективна мярка. За да запазите радостта от шофирането при 
предизивкателните условия на сезона, с BMW Зимен преглед ние подлагаме на обстойна инспекция 
най-важните компоненти в автомобила.

СПОКОЙСТВИЕ.

59 лв.
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НОВОТО BMW 3 Gran turSiMoНОВОТО BMW 3 Gran turSiMo

BMW СЕРИЯ 3 Gran turiSMo:
ИСТИНСКА МОЩНОСТ.
Характерни BMW пропорции, четири врати 
с прозорци без рамки, линии на покрива 
в стил купе и голяма врата на багажника с 
активни спойлери: Новото BMW Серия 3 Gran 
turismo представлява иновативна, напълно 
самостоятелна част от успешната гама модели 
от Серия 3.

BMW Серия 3 Gran Turismo впечатлява с 
отличителен комфорт при пътуване. Повдигнатата 
позиция на седене, повече пространство за 

пътниците,  материалите и цветовете придават 
елегантна и изискана атмосфера. До багажното 
пространство от 520 л. се достига през врата, 
която се отваря широко. Задните седалки, 
делими в съотношение 40:20:40, регулируемите 
облегалки на задната седалка и двумодулната 
щора на задното стъкло подчертават високото 
ниво на функционалност на BMW Серия 3 Gran 
Turismo. Обширната гама от аксесоари ви дава 
възможност да придадете индивидуален облик на 
вашето BMW Серия 3 Gran Turismo. 

Пътувайте ефективно в новото BMW Серия 3 Gran 
Turismo: избор на режим на управление ECO PRO,  
контролен уред с „touch” повърхност. 

Интелигентно управление на багажното пространство: 
вместимост от 520 л., допълнително пространство 
отдолу, мултифункционални куки и LED осветление. 

Повдигнатата позиция на седене осигурява 
добра видимост и удобно влизане и слизане в/от 
автомобила. 

Оферта за 
Спомагателно 
отопление за BMW 
Серия 3 GT (F34), 
без монтаж  

Офрта за 
Дистанционно 
управление за 
BMW Серия 3 GT 
(F34), без монтаж  

Специално 
предложение 
за BMW Серия 
3 GT (F34) 

Всесезонни подови стелки 
Спорт.
Устойчиви на влага и замърсявания. 
Могат да се рециклират на 100% 
след употреба. Динамичен дизайн, 
който съответства на външния вид на 
вашето BWM. Предлагат се в различ-
ни цветове.

НОВОТО 
BMW X5.
Впечатляващ дизайн, комфорт и подобрена 
гъвкавост: Това може да очаквате от новото 
BMW X5 през ноември 2013. Предлага място 
за 7 пътници, намалени вредни емисии и раз-
ход на гориво. Широка гама от оферти BMW 
ConnectedDrive осигуряват по-висока сигур-
ност, повече комфорт и забавления. 

Новото BMW X5 се забелязва веднага по предница-
та, изглежда атлетичен и динамичен благодарение 
на удължения силует. Новите концепции за дизайн 
Pure Experience, Pure Excellence и спортният пакет M 
придават на модела допълнителна индивидуалност. 

ПОДХОДЯЩИ АКСЕСОАРИ
ЗА СТУДЕНИТЕ МЕСЕцИ.
Спомагателно отопление.
За затопляне на интериора пре-
ди зимно пътуване. Двигателят е 
защитен по време на стартирането. 
Разходът на гориво също е намален. 
Функцията се активира с дистанцион-
но управление или мултифункциона-
лен часовник.

3 479 лв.

880 лв.

118 лв.



20 21

Вашите предимства:

•	 Фокус върху вас и вашия автомобил
•	 Безплатен оглед на автомобила, извършен от 

сервизен консултант
•	 Ще направим подробен оглед заедно с вас
•	 Сервизният консултант ще обясни детайлно 

резултатите, за да разберете за необходимите 
сервизни дейности 

•	 След направения преглед вие 
решавате кои сервизни/
ремонтни дейности да бъдат 
извършени

•	 При необходимост от допълни-
телна работа, ние ще се свър-
жем с вас за съгласуване

ЕКСПЕРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ Е 
ВЪПРОС НА ДОВЕРИЕ –УСЛУгАТА  
АКТИВНО ПРИЕМАНЕ НА 
АВТОМОБИЛА.

ПОСРЕЩАНЕ 
НА КЛИЕНТА ОгЛЕД НА 

ЕКСТЕРИОРА

ОгЛЕД НА ЗАДНАТА 
ЧАСТ НА АВТОМОБИЛА

ОгЛЕД НА 
ДВИгАТЕЛЯ

ОгЛЕД НА 
ИНТЕРИОРА

ОгЛЕД НА АВТОМОБИЛА 
С ПОДЕМНИК. (ВДИгНАТ ДО 
НАЙ-ВИСОКО НИВО)

ОгЛЕД НА АВТОМОБИЛА 
С ПОДЕМНИК. (ВДИгНАТ НА 
НИВОТО НА ОЧИТЕ)

1
 ü Прочитане чипа на 
ключа

 ü Запаметяване позицията на 
седалката на водача

 ü Изключване на радиото
 ü Състояние и работа на предните 
колани

 ü Осветление на интериора, 
контролното табло и отделенията за 
съхранение на вещи

 ü Работа на климатичната система 
(дезинфекция)

 ü Педали (шумове)
 ü Работа на съединителя
 ü Ниво на маслото чрез C8S 
(автомобили без пръчка за масло)

 ü Повреди на стъклените 
повърхности

 ü Състояние на чистачките
 ü Повреди по боята и корпуса

 ü Чистота и повреди
 ü Нива на течностите
 ü Ниво на маслото чрез 
пръчка за масло

 ü Течове

 ü Състояние и работа на 
задните колани

 ü Осветление на багажното 
пространство

 ü Наличност на секретен болт
 ü Аптечка (срок на годност)
 ü Светлоотразителна жилетка
 ü Резервни крушки

 ü Повреди по боята и купето
 ü Повреди по джантите и гумите
 ü Спирачки
 ü Амортисьорите за течове
 ü Окачване

 ü Спирачки
 ü Дълбочина на профила и 
износване на гумите

 ü Течове
 ü Оглед на предния и задния мост
 ü Оглед на изпускателната система
 ü Корозия и повреди по шасито
 ü Състояние на маншоните

3 4 5 6 7

1

4

6 7 5

2
3

Вашият автомобил BMW е толкова важен за нас, колкото и за вас. С или без предварително 
записан час, ние ще отделим време на вашия автомобил – получавайки вниманието, което 
заслужава. С услугата BMW активно приемане ние заедно ще прегледаме автомобила. Не се 
доверявайте на всеки – доверете се на опита и познанията на вашия BMW Сервизен партньор. 

Заедно с вас ние 
проверяваме

Съвет:
При записване на час ни 
информирайте дали ще се 
възползвате от услугата 
Активно приемане, за да можем 
да сме сигурни, че сервизният 
консултант и вие ще имате 
достатъчно време да обсъдите 
всички въпроси. 

ПОСРЕЩАНЕ 
НА КЛИЕНТА.

ОгЛЕД НА 
ИНТЕРИОРА.

ОгЛЕД НА 
ЕКСТЕРИОРА.

ОгЛЕД НА 
ДВИгАТЕЛЯ.

ОгЛЕД НА ЗАДНАТА 
ЧАСТ НА АВТОМОБИЛА.

ОгЛЕД НА АВТОМОБИЛА 
С ПОДЕМНИК.

ОгЛЕД НА АВТОМОБИЛА 
С ПОДЕМНИК.2

BMW АКТИВНО ПРИЕМАНЕ BMW АКТИВНО ПРИЕМАНЕ 



22 23

BMW ЛАЙФСТАЙЛBMW ЛАЙФСТАЙЛ

Мъжка блуза с дълъг ръкав. 
Облекло за свободното време, 
което подхожда на всичко. Тази 
удобна мъжка блуза с дълъг 
ръкав от фин качествен рипс е 
изключително удобна за носе-
не и благодарение на късото 
V-образно деколте стои още 
по-модерно. Тегелираните 
разделителни шевове, както 
и отпечатаният с високока-
чествено гумирано покритие 
надпис BMW превръщат тази 
блуза с дълъг ръкав в нещо 
специално, а именно – любимата 
ви дреха. 

НАПРАВЕТЕ СИ
ПОДАРЪК.
Независимо дали е за самите вас, за скъпите ви приятели или Коледен подарък за близките 
– да подаряваш винаги е голямо удоволствие. И то става по-голямо, когато подаръкът е 
индивидуален. Колекцията BMW Лайфстайл се цели право в целта – открийте нашата спортна 
гама с неповторим BMW дизайн, практични и от качествени материали. Облечете се стилно 
и топло през зимния сезон: палта, якета и пуловери по последна мода, модерни шалове и 
шапки, както и ризи за всякакви поводи. Повече информация може да намерите на 
www.bmw.bg/lifestyle.

Да притежаваш, да желаеш, да мечтаеш – всеки изпитва радостта от 
шофирането по различен начин. Класически модели като 1956 BMW 507 
Roadster, BMW M1 Procar или футуристичния BMW Vision 
EfficientDynamics...Може да ги имате директно на вашето бюро като 
мини-модели! Много други по-нови модели като BMW Z4 или 
новото BMW Серия 3, също се предлагат като мини-модели 
в мащаб 1:18, 1:43 и 1:64, а скоро и в мащаб 1:1.

Детски Т-шърт. 
Бъдещето е сега. За децата този 
Т-шърт е наистина желан, защото 
гарантирано привлича всички 
погледи. Отпред има пищна щампа 
на свръх актуалния концептуален 
автомобил i8 – и то с гланцирано, 
синьо металическо фолио. Дали 
като подарък за рождения ден 
или просто между другото – този 
Т-шърт със сигурност кара детски-
те очи да блестят. 
Материя: единично жарсе, 100% 
памук.

Специално 
предложение 

Специално 
предложение 

Яке без ръкави.
Спортно, стилно и практично. Това уникално яке доказва, че 
противоположностите могат да работят заедно. Но в никакъв 
случай този продукт не е компромис. Ватираната материя 
държи тялото топло, но не ограничава движенията. Накрат-
ко: това е яке, в което вие искате да се видите. Материали: 
100% найлон, водоустойчиво. 

Специално предложение 
за мъжка грейка 

Специално предложение 
за дамска грейка 

ЕТАЛОН ЗА ИСТИНСКА СТРАСТ.

Часовник BMW.
Оптимален дизайн и вътрешна красота. Този 
ръчен часовник е с корпус от неръждаема 
стомана и устойчиво на издраскване минерално 
стъкло, които гарантирано ще привлекат всички 
погледи. Освен привлекателния външен вид, 
часовникът е снабден с швейцарски механизъм 
за прецизно показване на времето. Металната 
закопчалка на висококачествената верижка от 
неръждаема стомана държи часовника сигурно 
и удобно на ръката. Водоустойчив до 10 ATM. 

Шапка и шал.
Топли и удобни: Мек 
многоцветен шал и 
подходяща шапка. И 
двата продукта имат 
метална шайба с лого-
то на BMW. Шапката е 
подплатена.  

Специално предложение 
за шапка BMW 

Специално предложение 
за мъжки часовник 

Специално предложение 
за шал BMW 

Специално предложение 
за дамски часовник 

80 лв. 52 лв. 80 лв.
185 лв.

84 лв. 414 лв.
170 лв. 373 лв.



ПОСРЕЩНЕТЕ НОВИЯ СЕЗОН
С 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 28.02.2014, 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.

За да може да сканирате този код, вие трябва да разполагате със смартфон с 
подходящо приложение, както и инсталирано Facebook приложение.

www.bmw.bg/
seasonaloffers

www.facebook.com/
BMW.Bulgaria


