Radost z jízdy

BMW ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.
BMW řady 5, BMW X5 a BMW X6.

EXISTUJE POUZE JEDNA
CESTA: TO NEJLEPŠÍ
JEŠTĚ ZLEPŠIT.

EXTERIÉR

Tato brožura prezentuje širokou škálu elegantních doplňků.
Je rozdělena do čtyř částí a umožní stylovou individualizaci
vašeho vozu při využití těch nejdokonalejších řešení
zasahujících do nejmenších detailů.
BMW Originální příslušenství je navrženo a vyrobeno tak, aby vašemu
BMW dopřálo odpovídající design, funkčnost, kvalitu a výkon. Každá
položka z nabídky BMW Originálního příslušenství padne vašemu
vozu jako ulitá a splní ty nejpřísnější požadavky. Takže pokud jde
o příslušenství, není třeba sahat ke kompromisům – zvolte BMW
Originální příslušenství.
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Vybrané BMW Originální příslušenství si lze prohlédnout na fotografiích
i poslechnout popisky k daným produktům. K tomu si stačí do telefonu
stáhnout aplikaci pro prohlížení katalogů – BMW Brochure.
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Dodatečné náklady v závislosti na vašem tarifu mobilního připojení.
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04 ❘ 05 EXTERIÉR
EXTERIEUR

M PERFORMANCE PARTS
Díly BMW M Performance jsou synonymem pro program exkluzivního příslušenství, díky
kterému bude vaše BMW vypadat ještě sportovněji. Sady pro zvýšení výkonu motoru, podvozek,
aerodynamika a interiér jsou vytvořeny přesně na míru vašemu vozu a poskytují možnost
individualizace dynamického charakteru podle vašich představ. Váš BMW Autorizovaný dealer
rád poradí a poskytne katalog dílů BMW M Performance Parts pro mnoho modelů BMW a BMW M.
1

1 Leskle černá maska chladiče
Leskle černá maska chladiče dodává
automobilu při pohledu zpředu sebevědomější
a sportovnější vzhled.

JEDNA Z ŽIVOTNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ: INDIVIDUALITA.
Pokud si vyberete dle svého vkusu, vaše BMW bude mít jednoznačně rozpoznatelný
charakter. Široká nabídka kompletních sad BMW Originálních kol je k dispozici
v různých průměrech. Vašemu osobnímu stylu tak nic nestojí v cestě. Zobrazená kola
jsou jen začátek.

2 Karbonový zadní spoiler
Ještě dynamičtější elegance a ještě
sportovnější vzhled: zadní spoiler podtrhuje
individualistický vzhled vozu a současně
optimalizuje jeho aerodynamické vlastnosti.
Je ručně vyroben výhradně z karbonu.

3 Přední nástavec spodní hrany předního
nárazníku, karbon (pro řady 5)
Přední nástavec spodní hrany předního
nárazníku ze 100% karbonu zajišťuje optimální
aerodynamické vlastnosti a zároveň zdůrazňuje
vzhled vozu.
4 Karbonový zadní difuzor (pro řady 5)
Karbonový zadní difuzor dodává ještě
sportovnější vzhled a zvyšuje dojem síly a
výkonu.

5 18" Double-spoke 662 M (pro řady 5)
Kvalitní 18" M kola z lehké slitiny Double-spoke
662 Jet Black s barevným logem M.
6 19" brzdová soustava (pro řady 5)
Pro krátké brzdné dráhy i při vysokém
teplotním zatížení: výkonná brzdová soustava s
odlehčenými kotouči, vnitřním chlazením a
odvětráváním. Červené brzdové třmeny BMW
M Performance.

2

6 20" Double-spoke 669 M (pro řady 5)
Sportovnost ve dvou variantách: Kovaná 20"
BMW M Performance kola z lehké slitiny s
logem M jsou k dispozici v matně černém
provedení Bicolour Jet Black (6) s broušenými
a leštěnými čelními plochami a také v šedém
provedení Orbit Grey.

Kompletní sady BMW Originálních kol jsou vybaveny dojezdovými pneumatikami typu
run-flat se znakem hvězdy a s čidly kontroly tlaku v pneumatikách. Další informace jsou
k dispozici u BMW Autorizovaných dealerů nebo na internetu.

3

Více o BMW Originálním příslušenství a servisu je k dispozici na bmw.cz
a samozřejmě také u BMW Servisních partnerů.
4
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KOMPLETNÍ SADY ZIMNÍCH KOL
PRO BMW ŘADY 5

1

2

1 19" M kola z lehké slitiny Double-spoke 664 M
(k dispozici také jako kompletní sada letních kol)
Kvalitní 19" kola z lehké slitiny v černém provedení Jet Black.

4 19" kola z lehké slitiny Multi-spoke 633
Kvalitní kola z lehké slitiny v barvě Relfex Silver svým exkluzivním
vzhledem zajistí automobilu nepřehlédnutelně sportovní vzhled.

2 18" kola z lehké slitiny W-spoke 632
Kvalitní kola z lehké slitiny v barvě Relfex Silver svým exkluzivním
vzhledem zajistí nepřehlédnutelně sportovní vzhled každého
vozu.

5 Sněhové řetězy
Sněhové řetězy, speciálně navržené pro pneumatiky vozů BMW,
se snadno nasazují a zajišťují ideální přenos výkonu motoru na
ledu a sněhu.

1

3 18" kola z lehké slitiny V-spoke 684
Leštěná kola z lehké slitiny v barvě Orbit Grey, případně
Ferric Grey, zajistí automobilu ryze sportovní vzhled.

2

KOMPLETNÍ SADY LETNÍCH KOL
PRO BMW ŘADY 5

1 20" M Performance kola Multi-spoke 732 M
Kvalitní kovaná 20" kola z lehké slitiny v provedení Bicolour Night
Gold, broušená, leštěná s barevným logem M.

4 Akcentní linka
Dva paralelní pruhy v matně šedém provedení Ferric Grey jsou
dynamickým doplňkem výrazných linií.

2 20" M Performance kola Y-spoke 763 M
Kvalitní kovaná kola s výrazně sportovním vzhledem. V barvě
Frozen Gold s barevným logem M.

5 Ochranné fólie bočních prahů
Jemná akcentní linka v matné barvě Ferric Grey a logo BMW
v barvě Orbit Grey zdůrazňují sportovní charakter vozu.

3
3

3 19" M Performance kola z lehké slitiny Double-spoke
786 M (dostupná také jako kompletní sada zimních kol)
Kvalitní 19" kovaná kola z lehké slitiny v matně černém provedení
Jet Black, s vyfrézovaným nápisem BMW Performance.

5

4
5

4
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KOMPLETNÍ SADY LETNÍCH KOL KOMPLETNÍ SADY ZIMNÍCH KOL

1

1

2

2

KOMPLETNÍ SADY LETNÍCH KOL

KOMPLETNÍ SADY ZIMNÍCH KOL

1 20" M kola z lehké slitiny Star-spoke 748 M (dostupná
také jako kompletní sada zimních kol)
Vysoce kvalitní kola z lehké slitiny v matném provedení
Jet Black s barevným logem M. Zvláštní výbavou mohou být
také univerzální pneumatiky Grabber AT3.

3 20" kola Star-spoke 736
Kvalitní 20" BMW kola z lehké slitiny Star-spoke umožňují použití
sněhových řetězů, šedá barva Ferric Grey. Svým vzhledem
posilují sportovní výraz celého vozu.

PRO BMW X5

4

PRO BMW X6

1 21" kola z lehké slitiny Y-spoke 627
Kola z lehké slitiny v šedém provedení Bicolour Cerium Grey
s leštěnými čelními plochami a válcovanými límci pro snížení
hmotnosti.

4 20" kola z lehké slitiny Star-spoke 491
(k dispozici také jako kompletní sada letních kol)
Kvalitní 20" z lehké slitiny v černém provedení Jet Black dodávají
automobilu velmi sportovní vzhled.

2 21" Performance kola z lehké slitiny Y-spoke 375
Kvalitní kola z lehké slitiny v provedení Bicolour Ferric Grey.
Leštěné čelní plochy s nápisy BMW Performance.

5 19" M kola Double-spoke 623 M
Kvalitní 19" M kola z lehké slitiny v šedé barvě Ferric Grey, leštěná.
Svým sportovním vzhledem vhodně ladí s M sportovním paketem.

3 Hliníkové boční nášlapy
Boční nášlapy z broušeného hliníku v barvě Cerium Grey jsou
nepřehlédnutelné a zároveň zajišťují komfortní nastupování do
vozu.

6 Sněhové řetězy
Sněhové řetězy pro pneumatiky s rozměry 255/55 R18 a 255/50
R19 v zimě zajistí ten nejlepší záběr na sněhu. Komfortní sněhové
řetězy jsou vybaveny integrovaným pružinovým systémem pro
snadnou instalaci. Sněhové řetězy Easy-Fit jsou samonapínací.
6 Lapače nečistot
Lapače nečistot chrání jak váš vůz, tak ostatní řidiče jedoucí
za vámi od odletujících nečistot a kamínků. Optimalizovaný
vzhled a tvar doplňuje a podtrhuje nevšední vzhled vozu BMW
a expresivně zdůrazňuje jeho off-roadový charakter.

PRO BMW X5

3

2 22" M Performance kola Star-spoke 749 M
Kvalitní odlehčená 22" M Performance kola z lehké slitiny
Star-spoke Bicolour Jet Black, lesklá s vyfrézovaným nápisem
BMW Performance a barevným logem M.

PRO BMW X6

3

4 19" kola V-spoke 735
Kvalitní kola z lehké slitiny, připravená pro instalaci sněhových
řetězů. Pro sportovní vzhled v šedé barvě Ferric Grey.
5 19" kola V-spoke 734
Kvalitní 19" BMW kola z lehké slitiny V-Spoke v barvě
Reflex Silver, vhodná pro instalaci sněhových řetězů.

4
5
5

6
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SYSTÉM TRAVEL & COMFORT

ABYSTE SE I NA CESTÁCH
CÍTILI JAKO DOMA.
Pokud je pro vás cestování potěšením, dorazíte do cíle vždy uvolnění. Ta pravá radost z jízdy
je za volantem BMW samozřejmostí, ale zážitek si můžete ještě obohatit díky praktickým
cestovním doplňkům. A právě díky tomu budete připraveni na všechno, co vás na cestách
může potkat. BMW Originální příslušenství se vždy snadno používá, je vysoce funkční
a nabízí celou škálu řešení pro každodenní život. Díky BMW Originálnímu příslušenství
si každou cestu užijete o trochu víc.

Systém Travel & Comfort spojuje všestranné možnosti držáku a fixačních řešení v jednom systému a umožňuje ještě
větší komfort cestování v interiéru vozu. Základem je výchozí nosič, který se montuje mezi vzpěry opěrek hlavy předních
sedadel a na nějž lze díky zásuvnému systému rychle a snadno připojit následující systémové komponenty. K dispozici
exkluzivně pro nové BMW X5: volitelná výbava „Travel & Comfort“ umožňující za zadní stranu sedadel rychle a jednoduše
připevnit různé věci, jako například chytré telefony nebo tablety, pro něž je připravena i USB zdířka pro nabíjení.

1 Univerzální háček
Univerzální háček pro přepravu oděvů nebo
lehkých tašek lze připevnit na základní držák
(1.1). K dispozici pro X5: volitelná výbava „Travel
& Comfort“ (1.2), univerzální háček lze pomocí
praktického zásuvného systému bleskově
připevnit na zadní stranu opěradel.
2 Univerzální držák na tablety
Praktický univerzální držák je nastavitelný a
lze ho připevnit do samostatně dodávaného
systému Travel & Comfort. Držák slouží
k bezpečnému uchycení tabletů Apple nebo
Samsung s displeji o úhlopříčce až dvanáct
palců pomocí systému Travel & Comfort. Do
vhodné pozice lze tablet instalovat pomocí
360° otočného mechanismu, který zároveň
umožňuje nastavení pozorovacího úhlu.

3 Skládací stolek
V atraktivním designu BMW s nastavitelnou
výškou i úhlem sklopení a navíc s dalším
integrovaným držákem na šálek.
4 Ramínko
Originální ramínko na oblečení umožní odkládat
svršky na zadní strany opěradel předních
sedadel. Navíc lze ramínko používat také mimo
auto.

1.1

1.2

2
3

Více videí o všestrannosti systémů
Travel & Comfort nabízí aplikace BMW
Brochures.

4
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2 Dětská sedačka Baby Seat 0+
Tato ergonomická dětská sedačka zajistí optimální ochranu a
bezpečnost dětí do hmotnosti 13 kg (stáří přibližně 15 měsíců).
Patentované vzduchové polštářky zajišťují výjimečnou úroveň
ochrany proti zraněním v oblasti hlavy. Dětskou sedačku lze
připevnit buď do samostatně dodávané základny systému
ISOFIX, nebo pomocí tříbodového bezpečnostního pásu.
3 Dětská sedačka Junior Seat 1
Dětská sedačka BMW Group 1 Junior Seat je tou nejbezpečnější
volbou pro děti ve věkovém rozmezí cca. 12 měsíců až 4 roky
(přibližně 9 – 18 kg) ve spojení se základnou ISOFIX, která se
dodává samostatně. Dětská sedačka nabízí nejvyšší možnou
úroveň ochrany v případě nehody, zvláště pak při instalaci
proti směru jízdy. Patentované vzduchové polštářky zajišťují
výjimečnou úroveň ochrany proti zraněním v oblasti hlavy.

1

4 Dětská sedačka Junior Seat 2/3
Sedačka, která „roste“ s dítětem. Pro děti ve věku cca. 3 až
12 let (cca. 15‒36 kg). S patentovanými vzduchovými polštářky
pro účinnou ochranu před nárazy v oblasti hlavy a kotvicími body
ISOFIX. Patentované nastavení výšky a šířky pouze jednou rukou.
Sedačku lze snadno sklopit a přenést tak v dodaném batohu.

1 Cestovní deka
Ať už potřebujete něco na zahřátí nebo se jen přikrýt, tato
cestovní deka v béžové/tmavě hnědé barvě splní všechna vaše
přání. Navíc elegantně podtrhuje komfortní atmosféru ve voze. Je
vyrobená ze 100% extra jemné vlny Merino a pletená žakárovým
stylem.

4

2

3
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4 LED projektory do dveří
Po otevření dveří se promítá individuálně zvolený grafický
vzor na zem vedle vozidla, který dokonale osvětluje vstup.
5 Pouzdro na klíč
Pouzdro na klíč z kvalitní kůže je ke klíči připevněno pomocí
stylové nerezové přezky. Chrání klíč před odřením, nečistotami,
vlhkostí a zabraňuje náhodnému stisknutí ovládacích tlačítek.
K dispozici v různých barevných provedeních.

1 Univerzální koberce (pro X5)
Univerzální koberce do každého počasí s přesným tvarem
jsou odolné a chrání prostor pro nohy vpředu (1.1) a vzadu (1.2)
před vlhkostí a nečistotami. Mají černou barvu a jsou doplněné
ozdobnými vložkami z nerezové oceli.

1.2

1.1

6 Nezávislé topení
Výkonné nezávislé topení pro zážehové i vznětové motory
vyhřeje interiér na příjemnou teplotu ještě předtím, než vyrazíte
na cestu. Zapomeňte na namrzlá nebo zamlžená okna. Nezávislé
topení lze aktivovat přes ovládací panel, systémem iDrive (za
pomoci kontrolního displeje), případně samostatným dálkovým
ovladačem dodávaným na přání.

2 Koberečky do každého počasí (pro řady 5)
Na míru navržené koberce chrání podlahu vpředu i vzadu před
špínou, vlhkostí a hromaděním vody. V černé barvě se vsadkami
z nerezové oceli. Tyto koberce jsou skvělým doplňkem stylového
interiéru.
3 Gumové koberečky (pro řady 5)
Na míru vyrobené odolné gumové koberce se širokými a
zvýšenými lemy, doplněné o speciální žlábky pro odvod vody,
chrání prostor pro nohy vpředu i vzadu od špíny a vlhkosti. V
černé barvě se vsadkami z nerezové oceli ve tvaru číslice 5.

5

3

2

6

4
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DOKONALÉ PROPOJENÍ.
OČEKÁVÁNÍ NAPLNĚNA.
Kdo se spoléhá na své kontakty, musí o ně pravidelně pečovat. Abyste
i na cestách ve svém BMW mohli kontaktovat důležité osoby a využívat
různá média, nabízíme na míru zhotovenou nabídku s komunikačními a
informačními funkcemi. I ovládání je přizpůsobené na míru. Naše nabídka
obsahuje různé položky od optického hlídání vozu až po přenosnou LED
svítilnu.

1 Advanced Car Eye 2.0 1
BMW Advanced Car Eye 2.0 je vysoce citlivá
kamera s rozlišením full-HD, jež snímá dění
kolem vozu ve dne i v noci. Při otřesech a
neobvyklých pohybech uvnitř nebo vně vozidla,
kamera automaticky zaznamená situaci a tím
zdokumentuje možné nehody nebo také pokusy o vloupání do vozidla.

1

2 Bezdrátová sluchátka
Bezdrátová digitální sluchátka jsou výjimečným
způsobem, jak si ještě více užít hudbu nebo
filmy. Jsou speciálně upravená pro nové
zábavní systémy BMW, určené pro zadní
sedadla a nabízejí kvalitní zvuk bez rušení
s odpovídajícími basy, které zajistí ten pravý
požitek z hudby.

1

2

Pořizování záznamů je ovlivněno právními předpisy v dané zemi. Prosím, informujte se
před zahájením jízdy. Za nedodržení předpisů v dané zemi nese odpovědnost uživatel.
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4

2

1
3

1 Kryt telefonů pro bezdrátové dobíjení
Speciální kryt pro bezdrátové nabíjení telefonů Apple iPhone™
5/5c až iPhone™ 7/7 Plus s elektrickou indukcí. Inovativní
kryt slouží nejen jako ochrana pro telefon, ale také umožňuje
bezdrátové dobíjení standardem Qi.
2 Duální USB nabíječka
BMW duální USB nabíječku stačí pouze zapojit do konektoru
pro zapalovač. Můžete rychle a komfortně dobíjet současně
dvě externí mobilní zařízení, jako například chytré telefony
nebo tablety.

3 Chladicí taška
Chladicí taška s atraktivním tvarem v černé a antracitové variantě
má objem 13 litrů. Po zapojení do 12V zásuvky zajistí integrovaný
chladicí agregát ochlazení jejího vnitřního prostoru.
4 LED svítilna
Elegantní BMW LED svítilna z nerezové oceli se vyznačuje
nízkou spotřebou energie, životností až 3000 nabíjecích cyklů
a enormním dosahem světelného kužele. K nabití výkonného
akumulátoru stačí baterii zapojit do zásuvky ve voze (12 V).
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POCIT JISTOTY: VELKÉ
PLÁNY POTŘEBUJÍ
NEJLEPŠÍ LOGISTIKU.

SYSTÉMY STŘEŠNÍCH NOSIČŮ
Základem pro všechny systémy střešních nosičů BMW jsou pro každý model specifické
příčníky (1). Lze na ně snadno připevnit všechny BMW střešní nosiče a střešní boxy.
Všechny části střešních nosičů jsou velmi robustní a zásluhou uzamykatelného systému
se zabezpečením proti odcizení splňují nejvyšší požadavky na kvalitu a bezpečnost.

1

Ať jsou vaše plány jakékoliv, BMW má pro vás vždy to nejlepší logistické
řešení. Vozíte s sebou velkou sadu předváděcích materiálů? Nebo jen malý
kufřík? Přeprava vašeho nákladu musí být v každé situaci bezpečná, komfortní
a v neposlední řadě také co nejelegantnější. A to je také důvod, proč jsou
všechny naše přepravní produkty přesně uzpůsobeny rozměrům vašeho BMW
– střešním boxem o kapacitě 520 litrů počínaje až po drobné držáky a přihrádky,
které nedovolí, aby váš zavazadlový prostor ovládl nepořádek.

2 Střešní box 320
Otevírání z obou stran s trojitým centrálním
zamykáním. Černý se stříbrnými bočnicemi
Titan Silver. Objem 320 l, vhodný pro všechny
BMW Střešní nosiče.

2

4 Střešní box 520
Uzamykatelný střešní box lze otevřít z obou
stran. Barevné provedení Black/Titanium Silver,
objem 520 litrů. Střešní box je možné použít na
všechny systémy BMW Střešních nosičů.

3 Střešní box 420
Uzamykatelný střešní box s objemem 420 litrů
a oboustranným otevíráním. Barevné provedení
Black/Titanium Silver, použitelné se všemi
systémy BMW Střešních nosičů.

3

Bližší informace včetně videí o montáži a
nastavení systémů BMW Střešních nosičů
najdete v aplikaci BMW Brochures.

4
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1

2

1 Držák lyží a snowboardů přístupný z boku
Uzamykatelný, z boku přístupný držák lyží a snowboardů dokáže
bezpečně přepravit až pět párů lyží nebo čtyři snowboardy.
Umožňuje snadné nakládání a vykládání i u vozidel s vyššími
střechami. Lze jej kombinovat se všemi druhy střešních nosičů
BMW, pojme také hůlky a plní nejvyšší kvalitativní a bezpečnostní
standardy.
2 Držák surfového prkna
Držák zajišťuje díky inovativnímu konceptu uchycení jednoduchou
manipulaci, upevnění surfového prkna a stožáru bezpečně ke
všem BMW Střešním systémům.

3

3 Zadní nosič jízdních kol Pro 2.0
Nosič kol Pro 2.0 je lehký, ale robustní, unese až 60 kg.
Neobyčejně snadno se používá, unese dvě jízdní kola nebo
elektrokola (lze rozšířit pro montáž trojice kol). Funkce odklopení
umožňuje za všech okolností snadný přístup do zavazadlového
prostoru.

4

4 Držák cestovních kol
Robustní a uzamykatelný nosič jízdních kol pro bezpečnou
přepravu silničních, cestovních, dětských a horských kol do
maximální hmotnosti 22,5 kg.
5 Držák silničního kola
Nosič silničních kol je vhodný pro všechny střešní nosiče BMW.
Umožňuje bezpečnou přepravu až čtyř silničních kol. Kola jsou na
nosiči zajištěna pomocí rychloupínacího mechanismu za přední
vidlicí, proto je nutné z kol demontovat přední kola. Držák na
přední kola se dodává samostatně a umožňuje přepravu předních
kol na BMW Střešních nosičích.

5
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1 Vyjímatelná rohož do zavazadlového prostoru
Protiskluzová, nepromokavá a odolná rohož chrání zavazadlový
prostor před nečistotami a vlhkostí. Pro BMW řady 5 s číslicí
5 tvořenou z nerezové oceli (1.1), pro BMW X5 a BMW X6
s vložkou s nápisem BMW (1.2).
2 Ochranná rohož hrany úložného prostoru
Odolná rohož chrání hranu úložného prostoru při nakládání
a vykládání věcí ze zavazadlového prostoru před poškrábáním
a nečistotami. Je připevněna prostřednictvím posuvného
suchého zipu k zadním poutacím okům v zavazadlovém prostoru
a lze ji použít také jako protiskluzovou rohož v zavazadlovém
prostoru.
2 Skládací box
Skládací box s nosností až 20 kg se hodí pro ukládání menších
předmětů nebo jako nákupní box. Pomocí suchých zipů jej lze
velmi rychle rozložit a složit, je protiskluzový a lze jej úsporně
skladovat. K dispozici v černém a černo-červeném provedení.

3

3 Síť na podlahu zavazadlového prostoru
Síť na podlahu zavazadlového prostoru umožňuje snadno a rychle
upevnit menší předměty v zavazadlovém prostoru a zabránit jejich
nežádoucímu pohybu. Černá síť s integrovanými háčky ve tvaru
S se upevňuje jednoduše ke stávajícím upevňovacím prvkům. Je
ihned připravena k použití.
4 Ochranná fólie nákladové hrany (pro řady 5)
Ochrana nákladové hrany je zajištěna speciální transparentní
fólií. Každá ochranná fólie je přesně uzpůsobena konkrétnímu
modelu tak, aby zajistila efektivní ochranu lakované části zadního
nárazníku při nakládání a vykládání těžkých, případně rozměrných
zavazadel a nákladu.
4

1.1

1.2

2
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BEZ DISKUZE:
NEJLEPŠÍ PÉČE UDRŽÍ VAŠE
BMW VE SKVĚLÉ FORMĚ.
Produkty BMW Péče o vůz zahrnují kvalitní přípravky na údržbu laku, které účinně vzdorují
každodenním nepříznivým vlivům. Nechybí ani nejkvalitnější kůže nebo dřevo, které si
uchovávají svůj nezaměnitelný přirozený charakter. Komplexní nabídka prémiových produktů
je plně přizpůsobena různým typům materiálů, které byly použity při výrobě automobilu.
Zajišťují jemnou, ale zároveň účinnou očistu a dokonalý vzhled.
BMW Natural Air je osvěžovač vzduchu na bázi éterických olejů. Držák je možné snadno
připevnit k výdechu klimatizace a navíc si lze vybrat odpovídající barvu tak, aby ladila s barvou
interiéru. Vonné tyčinky neobsahují žádnou tekutinu a lze je vyměnit. Jsou k dispozici v šesti
vůních, jako je například jarní déšť nebo energizující tonikum, vždy s manuálním nastavováním
intenzity.

BEZ POCHYBY:
NEJLEPŠÍ SLUŽBY JSOU
OTÁZKOU ZKUŠENOSTÍ.
Vysoce kvalifikovaní odborníci v BMW Autorizovaných servisech vám dodají klid při
záručních i pozáručních opravách. Nejmodernější diagnostické přístroje a technologie
používané na opravy jsou navržené tak, aby váš vůz byl po servisním úkonu jako nový
a to jak technicky, tak po vizuální stránce. Zásluhou BMW Service Inclusive musíte
za opravu pouze poděkovat. Všechny obsažené servisní činnosti kryje tento balíček
servisních služeb. Pro vás to znamená bezstarostnou radost z jízdy.
Další informace jsou k dispozici na: www.bmw.cz
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PŘEHLED BMW ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ.
Řada 5

Strana

X5

Sedan

Touring

X6

EXTERIÉR

Řada 5

Strana
Sedan

Touring

X5

X6

INTERIÉR

Akcentní linka
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Cestovní deka

12

•

•

•

•

BMW M Performance karbonové doplňky přídě

5

•

•

Dětská sedačka Baby Seat 0+

13

•

•

•

•

BMW M Performance karbonový zadní difuzor

5

•

•

Dětská sedačka Junior Seat 1

13

•

•

•

•

BMW M Performance karbonový zadní spoiler

5

•

•

Dětská sedačka Junior Seat 2/3

13

•

•

•

•

Hliníkové nášlapy

9

•

Koberce

14

•

•

•

Lapače nečistot

9

•

•

Koberce do každého počasí

14

•

•

•

Leskle černá maska chladiče

5

•

•

LED dveřní projektory

15

•

•

•

•

Ochranné fólie bočních prahů

6

•

•

Nezávislé topení

15

•

•

•

•

7, 9

•

•

Pouzdro na klíček

15

•

•

•

•

18" BMW M Performance kola Double-spoke 662 M (kompletní sada letních kol)

5

6

6

Sada Natural Air

26
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•

•

•

18" kola V-spoke 684 (kompletní sada zimních kol)

7

8

8

Systém Travel & Comfort – ramínko na šaty

11

•

•

•

•

18" kola W-spoke 632 (kompletní sada zimních kol)

7

10

10

Systém Travel & Comfort – skládací stolek

11

•

•

•

•

19" BMW M Performance brzdová soustava

5

•

•

Systém Travel & Comfort – univerzální držák tabletů

11

•

•

•

•

19" BMW M Performance kola Double-spoke 786 M (kompletní sada letních/zimních kol)

6

7

7

Systém Travel & Comfort – univerzální háček

11

•

•

•

•

19" kola Multi-spoke 633 (kompletní sada zimních kol)

7

10

10

Advanced Car Eye 2.0

17
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•

•

•

Bezdrátová sluchátka

17

•

•

•

•

Chladicí taška

19

•

•

•

•

Duální USB nabíječka

18

•

•

•

•

Kryt telefonů pro bezdrátové dobíjení

18

•

•

•

•

LED svítilna

19

•

•

•

•

Sněhové řetězy

•

•

19" kola V-spoke 734 (kompletní sada zimních kol)

8

10

19" kola V-spoke 735 (kompletní sada zimních kol)

8

9

19" M kola Double-spoke 623 M (kompletní sada zimních kol)

9

19" M kola Double-spoke 664 M (kompletní sada letních/zimních kol)

7

6

6

20" BMW M Performance kola Double-spoke 669 M (kompletní sada letních kol)

5

1, 8

1, 8

20" BMW M Performance kola Multi-spoke 732 M (kompletní sada letních kol)

6

5

5

20" BMW M Performance kola Star-spoke 748 M (kompletní sada letních/zimních kol)

8

20" BMW M Performance kola Y-spoke 763 M (kompletní sada letních kol)

6

7, 11

7, 11

KOMUNIKACE, INFORMACE & TECHNIKA
3

7

20" kola Star-spoke 491 (kompletní sada letních/zimních kol)

9

20" kola Star-spoke 736 (kompletní sada zimních kol)

8

11

21" BMW Performance kola Y-spoke 375 (kompletní sada letních kol)

9

3

Držák cestovních kol

23

•

•

•

•

21" kola Y-spoke 627 (kompletní sada letních kol)

9

4

Držák lyží a snowboardů přístupný z boku

22

•

•

•

•

22" BMW M Performance kola Star-spoke 749 M (kompletní sada letních kol)

8

Držák silničního kola

23

•

•

•

•

Držák surfového prkna

22

•

•

•

•

Nosič jízdních kol na tažné zařízení Pro 2.0

23

•

•

•

•

Ochranná fólie nákladové hrany zavazadlového prostoru

25

•

•

•

Ochranná rohož hrany zavazadlového prostoru

24

•

•

•

•

Síť na podlahu zavazadlového prostoru

25

•

•

•

•

Skládací box
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•

•

•

•

Střešní box 320

21

•

•

•

•

Střešní box 420

21

•

•

•

•

Střešní box 520

21

•

•

•

•

Střešní nosiče

21

•

•

•

•

Tvarovaný koberec do zavazadlového prostoru
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•

•

•

ŘEŠENÍ PRO PŘEPRAVU & ZAVAZADLOVÝ PROSTOR

9

2

BMW kola z lehkých slitin jsou k dispozici v těchto barvách: 1 = Bicolour, matná černá Jet Black, frézovaná, leštěná; 2 = Bicolour černá Jet Black, leštěná; 3 = Šedá Bicolour Ferric Grey, leštěná; 4 = Šedá Bicolour Cerium Grey, leštěná; 5 = Bicolour Night Gold, frézovaná, leštěná;
6 = Černá Jet Black; 7 = Černá Jet Black, matná; 8 = Šedá Orbit Grey; 9 = Šedá Ferric Grey; 10 = Stříbrná Reflex Silver; 11 = Frozen Gold, matná

Váš BMW Servisní partner vám rád poradí.
Modely na obrázku obsahují zčásti také zvláštní výbavu, která není součástí sériové výbavy.
Na obrázcích nejsou uvedeny veškeré varianty výrobků. Změny konstrukcí, vybavení a
obsahů, stejně jako tiskové chyby a omyly jsou vyhrazeny. © BMW AG, Mnichov/Německo.
Přetisk, a to i jednotlivých částí, pouze s písemným souhlasem BMW AG, Mnichov.
4 11 015 432 86 2 2018 BC-32. Vytištěno v Německu 11/2018

