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BMW X3

Freude am Fahren

Radość z jazdy

Oryginalne akcesoria BMW

Akcesoria zewnętrzne

Wartości wewnętrzne odzwierciedlają się w wyglądzie zewnętrznym.
Oryginalne akcesoria zewnętrzne BMW.
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Oryginalne akcesoria zewnętrzne BMW tworzą nowe perspektywy. Gwarantują to na przykład wysokogatunkowe obręcze kół ze
stopów lekkich i wyraziste elementy aerodynamiczne, które już na pierwszy rzut oka podkreślają sportowy wygląd BMW X3.
Ponadto – czego nie widać – wszystkie elementy zewnętrzne przechodzą obszerne testy, podczas których intensywnie testowany
jest materiał i działanie danego elementu. Dzięki temu spełniają wysokie standardy BMW, a Twoje BMW nie tylko świetnie
wygląda, ale też doskonale jeździ.

Wyposażenie wnętrza

Atmosferę wnętrza tworzysz Ty. Oryginalne
akcesoria wyposażenia wnętrza BMW.

Oryginalne akcesoria wewnętrzne BMW pozwalają dostosować wnętrze BMW X3 do indywidualnych wymogów. Niezależnie
od tego, czy zdecydujesz się na wariant sportowy, czy elegancki – w każdym przypadku otrzymasz nie tylko niepowtarzalne
wzornictwo BMW, ale też najwyższą jakość materiałów i wykonania, a jednocześnie niepowtarzalne wnętrze.
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Komunikacja i systemy informacyjne

Doskonała rozrywka. Świetne informacje. Oryginalne akcesoria
BMW z zakresu komunikacji i informacji.

Oryginalne akcesoria BMW z zakresu komunikacji i systemów informacyjnych wykorzystują najnowsze technologie i zapewniają
maksymalną elastyczność. Niezależnie od tego, czy chcesz szybko i bezpośrednio dojechać do celu za pomocą systemu nawigacyjnego, czy zależy Ci na łatwym korzystaniu z telefonu i dobrej rozrywce – innowacyjne akcesoria BMW oferują rozwiązania na
każdą potrzebę. To Ty decydujesz, jak ciekawa będzie podróż.

Transport i wyposażenie bagażnika

Rozwiązania dla najbardziej wymagających. Oryginalne akcesoria
BMW z zakresu transportu i wyposażenia bagażnika.

Oryginalne akcesoria BMW obejmują szeroką paletę rozwiązań transportowych i wyposażenia bagażnika. Pozwala ona stworzyć dodatkowe miejsce stosownie do indywidualnych potrzeb. Czy to systemy bagażników, czy wyposażenie bagażnika i
wnętrza – możesz zawsze polegać na tym, że wszystko jest idealnie dostosowane do Twojego BMW. Ponadto obsługa akcesoriów dodatkowych jest bardzo łatwa i wygodna. Pozwala to bez trudu połączyć najprzeróżniejsze potrzeby.

Wyposażone w najlepsze pomysły. Przegląd
oryginalnych akcesoriów BMW.

Akcesoria zewnętrzne

M Y Spoke 191
19 cali, odlewana.

Star Spoke 146
19 cali, odlewana.

Y Spoke 280
18 cali, odlewana.

M Double Spoke 192
18 cali, odlewana.

Star Spoke 113
18 cali, odlewana.

Double Spoke 150
19 cali, odlewana.

Cross Spoke 145
19 cali, odlewana.

V Spoke 206
18 cali, odlewana.

Star Spoke 143
18 cali, odlewana.

V Spoke 279
17 cali, odlewana.

Star Spoke 147
19 cali, odlewana.

Star Spoke 128
19 cali, odlewana.

Double Spoke 205
18 cali, odlewana.

Y Spoke 114
18 cali, odlewana.

Star Spoke 204
17 cali, odlewana.

Przegląd produktów

Double Spoke 148
17 cali, odlewana.

Ellipsoid Styling 109
17 cali, odlewana.

Pakiet aerodynamiczny I + II
Dostępny w dwóch wersjach.

Osłona chłodnicy i silnika

Double Spoke 112
17 cali, odlewana.

Fartuchy przeciwbłotne*

Pakiet aerodynamiczny typu M
Do modeli do 08/06 i modeli od 08/06.

Lampy tylne Black Line

Double Spoke 111
17 cali, odlewana.

Łańcuchy przeciwśnieżne

Relingi dachowe

Osłony rur wydechowych, chromowane

Białe lampy kierunkowskazów*

V Spoke 110
17 cali, odlewana.

Zabezpieczenie śrub kół

Aluminiowe listwy progowe*

Sportowy tłumik tylny*

Reflektory przeciwmgielne*

* Dostępność zależnie od modelu.

Akcesoria zewnętrzne

Wyposażenie wnętrza

Spryskiwacze reflektorów*

System alarmowy

Skórzana kierownica*
Czteroramienna.

Nakładka dekoracyjna z jasnej topoli
słojowanej do skórzanej kierownicy
sportowej*

Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów
typu M

Reflektory ksenonowe*

Pokrowiec na samochód „Outdoor”

Skórzana kierownica*
Trójramienna.

Nakładka dekoracyjna z jesionu
słojowanego do skórzanej kierownicy

Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów
z ozdobną wstawką z jasnej topoli
słojowanej*

Dodatkowe reflektory ksenonowe
świateł drogowych*

Pokrowiec na samochód „Outdoor” na
przednią szybę i przednie szyby boczne

Skórzana kierownica sportowa*
Wielofunkcyjna. Z ogrzewaniem kierownicy
lub bez.

Nakładka dekoracyjna z jasnej brzozy
słojowanej do skórzanej kierownicy
sportowej*

Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów
z ozdobną wstawką z jesionu słojowanego*

Skórzana kierownica sportowa typu M*
Wielofunkcyjna. Z ogrzewaniem kierownicy
lub bez.

Przyciski wielofunkcyjne do kierownicy
skórzanej*

Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów
z ozdobną wstawką z jasnej brzozy słojowanej*

Lusterka zewnętrzne do jazdy z przyczepą

* Dostępność zależnie od modelu.

Przegląd produktów

Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów
z ozdobną wstawką z połyskującego,
perłowego chromu

Skórzany uchwyt dźwigni automatycznej
zmiany biegów z ozdobną wstawką z połyskującego, perłowego chromu

Skórzany uchwyt hamulca ręcznego
z ozdobną wstawką z połyskującego,
perłowego chromu

Listwy wewnętrzne z jasnego orzecha*

Listwy wewnętrzne, aluminiowe ze
szlifem „chmurkowym”*

Skórzany uchwyt dźwigni automatycznej
zmiany biegów z ozdobną wstawką z jasnej topoli słojowanej*

Uchwyt hamulca ręcznego z jasnej topoli
słojowanej*

Listwy wewnętrzne z jasnej topoli
słojowanej*

Listwy wewnętrzne z ciemnego jaworu
falistego*

Listwy wewnętrzne w kolorze metalizowanym Space Grey*

Skórzany uchwyt dźwigni automatycznej
zmiany biegów z ozdobną wstawką z jesionu słojowanego*

Uchwyt hamulca ręcznego z jesionu
słojowanego*

Listwy wewnętrzne z jesionu
słojowanego*

Listwy wewnętrzne z szarej topoli
słojowanej*

Nakładki na pedały ze stali szlachetnej

Skórzany uchwyt dźwigni automatycznej
zmiany biegów z ozdobną wstawką z jasnej brzozy słojowanej*

Uchwyt hamulca ręcznego z jasnej brzozy
słojowanej*

Listwy wewnętrzne z jasnej brzozy
słojowanej*

Listwy wewnętrzne, aluminiowe ze
szlifem podłużnym*

Aluminiowe nakładki na pedały

* Dostępność zależnie od modelu.

Wyposażenie wnętrza

Dywaniki City
W różnych kolorach.

Solarius

Lampka halogenowa do czytania

Fotele sportowe

BMW Baby Seat 0+, z ISOFIX lub bez
W różnych wersjach kolorystycznych.

Dywaniki welurowe*
W różnych kolorach.

Schowek

Uchwyt pasa*

Podparcie lędźwiowe

BMW Junior Seat I-II, z ISOFIX lub bez
W różnych wersjach kolorystycznych.

Dywaniki gumowe
W różnych kolorach.

Uchwyt na napoje

Pokrowiec BMW Design

Ogrzewanie foteli przednich

BMW Junior Seat II
W różnych wersjach kolorystycznych.

Lusterko wewnętrzne przyciemniane
automatycznie

Kieszeń na płyty CD/DVD

Pokrowiec z futra jagnięcego

Ogrzewanie postojowe/wentylacja
postojowa

BMW Junior Seat II-III
W różnych wersjach kolorystycznych.

* Dostępność zależnie od modelu.

Przegląd produktów
Komunikacja i systemy informacyjne

Pokrycie ochronne na tylną kanapę

System Nawigacji Przenośnej BMW
Dostępny w dwóch wersjach.

Dezaktywacja poduszek przedniego
fotela pasażera

Zespół schowków

Torba na oparcie
W kolorze czarnym lub cytrynowym.

Osłony przeciwsłoneczne
W różnych wykonaniach.

Zespół uchwytów na napoje

Siatka na tył oparcia fotela

System nawigacyjny Professional

Wieszak na odzież

Pudełko na buty

Clean Bag

System sterowania głosowego

Podłokietnik przedni

Torba chłodząca

Futerał na parasol
Z parasolem BMW.

Zestaw głośnomówiący Bluetooth*
Z adapterem Snap-In z możliwością szybkiej
wymiany.**

* Dostępność zależnie od modelu.
** Dostępny do popularnych modeli różnych producentów telefonów komórkowych.

Komunikacja i systemy informacyjne

Transport i wyposażenie bagażnika

Kamera górna (Top View)

System DVD BMW Portable

Zmieniarka CD*

Cyfrowe mapy drogowe

Pojemnik dachowy BMW 460

Kamera przednia (Side View)

System DVD BMW Advanced I*

Interfejs iPod*

Park Distance Control (PDC)
Dostępny w dwóch wersjach.

Pojemnik dachowy BMW 350

Kamera cofania (Rear View)

System DVD BMW Advanced II*

Gniazdko AUX

Pojemnik dachowy BMW 320

Funkcja TV
W różnych wykonaniach.

System DVD BMW do monitora
pokładowego

Przewód podłączeniowy AUX

Dźwignia uniwersalna i adapter do pojemników dachowych

* Dostępność zależnie od modelu.

Przegląd produktów

Bagażnik dachowy BMW, zamykany

Uchwyt na narty i deskę snowboardową,
zamykany

Dźwigniowy uchwyt do rowerów

Adaptacyjny system zamocowań

Wykładzina gumowa do bagażnika

Uchwyt uniwersalny

Podwyższenie relingów
Pod uchwyt do nart i deski snowboardowej.

Uchwyt do rowerów do wnętrza pojazdu

Szyny mocujące w bagażniku

Wykładzina antypoślizgowa

Kosz na bagaż

Uchwyt do rowerów wyścigowych,
zamykany

Uchwyt do rowerów na hak holowniczy,
zamykany

Pasy mocujące do bagażnika

Wanna bagażnika

Uchwyt na deskę surfingową

Uchwyt do rowerów turystycznych,
zamykany

Siatka na bagaże, boczna*

Pasy mocujące do bagażu
Dostępne w dwóch wersjach.

Dwustronna podłoga bagażnika*

* Dostępność zależnie od modelu.

Transport i wyposażenie bagażnika

Dwustronna mata do bagażnika

Folia ochronna krawędzi załadunkowej

Worek na narty

Mata ochronna do bagażnika

Siatka do mocowania bagażu

Siatka oddzielająca bagażnik*

Zabezpieczenie krawędzi załadunkowej*

System Multifix

Kratka oddzielająca bagażnik

Mata ochronna krawędzi załadunkowej

Skrzynka składana
Dostępna w dwóch rozmiarach.

Hak holowniczy

* Dostępność zależnie od modelu.

Uprząż zabezpieczająca dla psów

Więcej o BMW

Wyposażenie, które pasuje. Kompetentny serwis, który przekonuje.
www.bmw.pl
www.bmw.com

Radość z jazdy

Pokazane modele obejmują częściowo również wyposażenia specjalne, nienależące do seryjnego zakresu dostawy. Zastrzega się
prawo do zmian konstrukcyjnych, wyposażenia i treści oraz prawo do błędów drukarskich i pomyłek.
© BMW AG, Monachium/Niemcy. .

BMW spełni Twoje wymagania stawiane samochodom oczywiście także w czasie ich serwisu. Przy wyborze i montażu wyposażenia
najlepszym Twym doradcą będzie zawsze BMW Service: kompetentne porady, wykwalifikowany personel oraz najnowsza technika
diagnostyczna czekają na Ciebie i Twoje BMW. W trakcie wykonywania wszystkich prac serwisowych zachowana jest jakość BMW –
od profesjonalnego montażu akcesoriów BMW po lakierowanie lakierem ekologicznym w kolorze nadwozia.
Obejmująca cały świat sieć BMW Service gwarantuje mobilność w każdym miejscu kuli ziemskiej – niezależnie od tego, gdzie się
właśnie znajdujesz. We wszystkich krajach BMW Service zapewnia optymalną obsługę tam, gdzie jej właśnie potrzebujesz – wszystko to po to, abyś czuł nieograniczoną radość z jazdy.
Wszystkie informacje dotyczące pełnej oferty serwisowej uzyskać możesz w BMW Service, na stronie www.bmw.pl lub dzwoniąc
na infolinię BMW pod numer telefonu 0801 BMW BMW, czyli 0801 269 269, lub dzwoniąc z telefonów komórkowych pod numer
0502 BMW BMW, czyli 0502 269 269.

