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Radość z jazdy



Wartości wewnętrzne odzwierciedlają się w wyglądzie zewnętrznym. 
Oryginalne akcesoria zewnętrzne BMW. 

Akcesoria zewnętrzne  
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Oryginalne akcesoria zewnętrzne BMW tworzą nowe perspektywy. Przyczyniają się do tego na przykład wysokiej jakości obręcze 
kół ze stopów lekkich, które już na pierwszy rzut oka podkreślają estetykę i elegancję BMW serii 7. Ponadto – czego nie widać – 
wszyst kie elementy zewnętrzne przechodzą obszerne testy, podczas których intensywnie testowany jest materiał i działanie da ne go 
elementu. Dzięki temu spełniają wysokie standardy BMW, a Twoje BMW nie tylko świetnie wygląda, ale też doskonale jeździ. 



1 2

Atmosferę wnętrza tworzysz Ty. Oryginalne  
akcesoria wewnętrzne BMW.

Wyposażenie wnętrza 

Oryginalne akcesoria wewnętrzne BMW umożliwiają dostosowanie wnętrza BMW serii 7 do indywidualnych wymogów. 
Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na wariant ekskluzywny, czy elegancki – w każdym przypadku otrzymasz nie  
tylko niepowtarzalne wzornictwo BMW, ale też najwyższą jakość materiałów i wykonania, a jednocześnie indywidualne 
wnętrze.
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Świetne widoki pod każdym względem. Oryginalne akcesoria BMW 
z zakresu komunikacji i informacji. 

Komunikacja i systemy  informacyjne

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

Transport i wyposażenie  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 oryginalne akcesoria BMW są idealnie dostosowane do Twojego 
BMW, a przy tym łatwe i wygodne w użyciu. Pozwala to bez trudu łączyć najprzeróżniejsze potrzeby. 



Cross Spoke 312, Ferric Grey
21 cali, odlewana.

Cross Spoke 312
21 cali, odlewana.

Star Spoke 311 chromowana
21 cali, odlewana.

Star Spoke 311
21 cali, odlewana.

Double Spoke 238
17, 18, 19, 20 lub 21 cali, odlewana.

Double Spoke 253
20 cali, odlewana.

Radial Spoke 252
19 cali, kuta i polerowana.

Star Spoke 251
19 cali, odlewana.

Multi Spoke 235
19 cali, odlewana.

V Spoke 254
18 cali, odlewana.

Star Spoke 250
18 cali, odlewana.

Double Spoke 234
18 cali, odlewana.

Star Spoke 233
17 cali, odlewana.

Fartuchy przeciwbłotne

Łańcuchy przeciwśnieżne

Zabezpieczenie śrub kół

Pokrowiec na samochód „Outdoor”

Przezroczysta folia chroniąca lakier
Oferowana do różnych powierzchni  
lakierowanych.

System alarmowy

Przegląd produktów

Akcesoria zewnętrzne 

Wszystkie obręcze kół z ogumieniem Runflat. 



Skórzana kierownica z nakładką 
dekoracyjną z błyszczącego drewna szla-
chetnego Fineline

Skórzana kierownica z nakładką 
dekoracyjną z antracytowego jesionu 
słojowanego 

Skórzana kierownica z nakładką 
dekoracyjną z błyszczącego jesionu 
słojowanego 

Skórzana kierownica z nakładką 
dekoracyjną z korzenia orzecha 

Skórzana kierownica sportowa

Uchwyt dźwigni automatycznej zmiany 
biegów z ozdobną wstawką z błyszczą-
cego drewna szlachetnego Fineline 

Uchwyt dźwigni automatycznej zmiany 
biegów z ozdobną wstawką z antracyto-
wego jesionu słojowanego

Latarka diodowa, akumulatorowa

Lampka halogenowa do czytania

Dywaniki Avenue
W różnych kolorach.

Dywaniki gumowe
W różnych kolorach. 

Listwy progowe, podświetlane

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

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

BMW Junior Seat II
W różnych wersjach kolorystycznych.

BMW Junior Seat II-III
W różnych wersjach kolorystycznych.

Pokrycie ochronne na tylną kanapę

Wieszak na odzież

Torba na oparcie
Oferowana w kolorze cytrynowym i czarnym.

Pudełko na buty

Wyposażenie wnętrza 



Torba chłodząca System rozrywki z tyłu 

Słuchawki stereofoniczne na  
podczerwień

Zmieniarka multimedialna

Kamera cofania (Rear View)

Przewód przejściowy do iPoda

Przewód podłączeniowy AUX

Złącze USB do Accessory Control Menu

Adapter Snap-In ze złączem USB*

Adapter Snap-In*
Do aktualnych telefonów komórkowych firmy 
Nokia.

Adapter Snap-In*
Do telefonu RIM BlackBerry®.

Pojemnik dachowy BMW 460
W kolorze srebrnym i czarnym.

Pojemnik dachowy BMW 350
W kolorze srebrnym.

Pojemnik dachowy BMW 320
W kolorze srebrnym i czarnym.

Dźwignia uniwersalna i adapter do  
pojemników dachowych

Komunikacja i systemy  informacyjne Transport i wyposażenie  bagażnika

Przegląd produktów

* Również do popularnych modeli innych producentów telefonów komórkowych.



Bagażnik dachowy BMW

Kosz na bagaż

Uchwyt uniwersalny

Dźwigniowy uchwyt do rowerów

Uchwyt do rowerów wyścigowych,  
zamykany

Uchwyt do rowerów turystycznych,  
zamykany

Uchwyt na deskę surfingową

Uchwyt na narty i deskę snowboardową, 
zamykany

Podwyższenie relingów

Uchwyt do rowerów na hak holowniczy, 
zamykany

Hak holowniczy
Wysuwany elektrycznie.

Siatka do mocowania bagażu

Pasy mocujące do bagażu

Wykładzina gumowa do bagażnika

Dwustronna mata do bagażnika

Wykładzina antypoślizgowa

Wanna bagażnika

Mata ochronna krawędzi załadunkowej

Skrzynka składana

Uprząż zabezpieczająca dla psów

Transport i wyposażenie  bagażnika



Wyposażenie, które pasuje. Kompetentny serwis, który przekonuje.

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 profe sjonalnego 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 – wszyst-
ko 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.

Więcej o BMW

www.bmw.pl
www.bmw.com

 
Radość z jazdy
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