Užitek v vožnji

ORIGINALNA OPREMA BMW.
BMW Serije 5, BMW X5 in X6.

POVSEM NORMALNO:
IZBOLJŠANJE DOBREGA.
Ta katalog vam v štirih poglavjih predstavlja različne možnosti, da svoje vozilo BMW dopolnite s praktičnimi in elegantnimi dodatki na povsem individualen način – in s tem izpopolnite svoj suveren videz vse do najmanjše podrobnosti.
Le BMW originalna oprema je po obliki, funkcionalnosti, kakovosti in
zmogljivosti popolnoma prilagojena vašemu modelu BMW. Vgradnja
vsakega modela je brezhibna in izpolnjuje najvišje standarde, saj je bil
izdelan posebej za vaš model. Ko gre za opremo, ne sklepajte nobenih kompromisov – odločite se za BMW.

Izbrano opremo BMW lahko doživite v sliki in zvoku prek spleta – na svojo
napravo enostavno prenesite aplikacijo BMW Brochures.
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04 ❘ 05 ZUNANJOST
EXTERIEUR

BMW M PERFORMANCE DODATNA OPREMA
Pod imenom BMW M Performance Parts je na voljo ekskluzivni program izdelkov, ki naredijo
vaše vozilo BMW še bolj športno. S sestavnimi deli za naknadno vgradnjo na področju pogona,
podvozja, aerodinamike in kokpita, ki so popolnoma prilagojeni vašemu vozilu, lahko oblikujete
dinamični značaj svojega vozila BMW, ki je tako individualen, kot želite. Vaš BMW trgovec vam bo
z veseljem svetoval glede teh in drugih delov programa BMW M Performance Parts za številne
modele vozil BMW in BMW M.

SAMOUMEVNO:
VAŠE AMBICIJE.
Z izbiro lastnih aluminijastih platišč boste svojemu vozilu BMW vtisnili povsem individualen značaj. Da bi vam pri tem osebnem izrazu omogočili popolno svobodo,
vam nudimo veliko izbiro BMW originalnih kompletov koles različnih velikosti. S primeri,
ki so prikazani tukaj, ponudba opreme še zdaleč ni končana.

1 Črna okrasna rešetka hladilnika visokega
sijaja
Črna okrasna rešetka hladilnika visokega sijaja
daje vozilu še bolj odločen in športen videz pri
pogledu od spredaj.

3 Karbonski montažni nastavek spredaj
(Serija 5)
Sprednji nastavek iz 100 % karbona skrbi
za izpopolnjene aerodinamične vrednosti
in poudarja mišičast videz vozila.

2 Karbonski zadnji spojler
Še bolj dinamična eleganca, še bolj športen
videz: zadnji spojler poudarja individualni videz
vozila in zagotavlja optimalne aerodinamične
vrednosti. Izdelan je ročno iz 100 % karbonskih
vlaken.

4 Karbonski zadnji difuzor (Serija 5)
Zadnji difuzor iz karbonskih vlaken zagotavlja še
bolj športen videz in izjemno izboljša mišičasto
podobo vozila.

1

5 18" Double-spoke 662 M (Serija 5)
Zelo kakovostna 18-palčna M aluminijasta
platišča Double-spoke 662 so na voljo v barvi
Jet Black z barvnim M logotipom.
6 19-palčni zavorni sistem (Serija 5)
Za kratke zavorne poti – tudi pri visoki toplotni
obremenitvi: visokozmogljive športne zavore z
naluknjanimi zavornimi koluti lahke konstrukcije s prisilnim hlajenjem. V športni rdeči barvi
BMW M Performance.

2

6 20" Double-spoke 669 M (Serija 5)
Športnost v dveh različicah: kovana 20-palčna
BMW M Performance aluminijasta platišča z
M logotipom so na voljo v dvobarvni izvedbi
Jet Black mat (6), vidno rezkana in brušena do
visokega sijaja ter v barvi Orbit Grey.

BMW originalni kompleti koles so opremljeni s pnevmatikami z oznako zvezde (po želji
s praznovoznimi pnevmatikami) in senzorji RDC. Za več informacij se obrnite na svojega
trgovca z vozili ali obiščite naše spletno mesto.

3

Izvedite več o BMW originalni opremi in servisnih storitvah na bmw.si ali se
obrnite na svojega BMW servisnega partnerja.
4
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ZIMSKI KOMPLETI KOLES ZA
BMW SERIJE 5

1

2

1 19" M Double-spoke 664 M
(na voljo tudi kot letni kompleti koles)
Zelo kakovostna 19-palčna aluminijasta platišča so na
voljo v barvi Jet Black.

4 19" Multi-spoke 633
Zelo kakovostna 19-palčna aluminijasta platišča v barvi Reflex
Silver dajejo vozilu s svojim ekskluzivnim videzom posebno
športno noto.

2 18" W-spoke 632
Ekskluzivna aluminijasta platišča so na voljo v barvi Reflex Silver
za ekskluzivni videz.

5 Snežne verige
Snežne verige, ki so posebej prilagojene pnevmatikam BMW, se
enostavno namestijo in nudijo optimalno trakcijo na ledu in snegu.

1

3 18" V-spoke 684
Zelo kakovostna 18-palčna aluminijasta platišča so na
voljo v barvi Orbit Grey in dajejo vozilu posebno športno noto.

2

LETNI KOMPLETI KOLES ZA
BMW SERIJE 5

1 20" M Performance Multi-spoke 732 M
Zelo kakovostna 20-palčna kovana platišča so na voljo v dvobarvni
izvedbi Night Gold, rezkana, brušena do visokega sijaja in z barvnim M logotipom.
2 20" M Performance Y-spoke 763 M
Zelo kakovostna kovana platišča za posebno športen videz.
Na voljo v barvi Frozen Gold z barvnim M logotipom.

4 Foliji z okrasno črto
Dve vzporedni črti v barvi Ferric Grey matiranega videza določata
nad stranskim robom individualni dinamični poudarek.

3

5 Foliji za bočna pragova
Elegantna okrasna črta v barvi Ferric Grey matiranega videza
in BMW logotip v barvi Orbit Grey poudarjata športnost vozila.

3

3 19" M Performance Double-spoke 786 M (na voljo tudi
kot zimski kompleti koles)
Zelo kakovostna 19-palčna kovana platišča so na voljo v barvi
Jet Black matiranega videza z M logotipom in rezkanim napisom
M Performance.

5

4
5
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LETNI KOMPLETI KOLES

ZIMSKI KOMPLETI KOLES

1 21" Y-spoke 627
Zelo kakovostna 21-palčna aluminijasta platišča so na voljo v
dvobarvni izvedbi Cerium Grey, z optimizirano maso in valjanim
dnom, vidna stran je brušena do visokega sijaja.

4 20" Star-spoke 491 (na voljo tudi kot letni kompleti koles)
Zelo kakovostna 20-palčna aluminijasta platišča so na voljo v
barvi Jet Black in s svojim videzom dajejo vozilu posebno športno
noto.

2 21" Performance Y-spoke 375
Zelo kakovostna aluminijasta platišča so na voljo v dvobarvni
izvedbi Ferric Grey. Vidna stran je brušena do visokega sijaja z
napisom BMW Performance.

5 19" M Double-spoke 623 M
Zelo kakovostna 19-palčna M aluminijasta platišča so na voljo v
barvi Ferric Grey, brušena do visokega sijaja in s svojim športnim
videzom se še posebno lepo kombinirajo s paketom M Sport.

3 Aluminijasti stopnici
Stopnici iz brušenega, eloksiranega aluminija v barvi Cerium Grey
zagotavljata posebno markantno noto in omogočata udoben
vstop.

6 Snežne verige
Snežne verige, ki so primerne za velikosti pnevmatik 255/55 R18
in 255/50 R19, se odlikujejo z najboljšo možno trakcijo. Pri snežni
verigi Comfort skrbi integrirano streme iz vzmetnega jekla za
enostavno montažo, medtem ko se snežna veriga Easy-Fit po
osnovni montaži namesti kar sama.

BMW X6

1

1

2

2

LETNI KOMPLETI KOLES

ZIMSKI KOMPLETI KOLES

1 20" M Star-spoke 748 M (na voljo tudi kot zimski
kompleti koles)
Aluminijasta platišča, izdelana kakovostno v barvi Jet Black matiranega videza z barvnim M logotipom. Kot poseben poudarek so
na voljo tudi s pnevmatikami Grabber AT3 za vse vrste podlage.

3 20" Star-spoke 736
Zelo kakovostna 20-palčna BMW aluminijasta platišča Star-spoke
so primerna za uporabo snežnih verig in so na voljo v barvi Ferric
Grey, s svojim ekskluzivnim videzom pa dajejo vozilu posebno
športno noto.

2 22" M Performance Star-spoke 749 M
Zelo kakovostna 22-palčna M Performance aluminijasta platišča
Star-spoke z optimizirano maso so na voljo v dvobarvni izvedbi
Jet Black, brušena do visokega sijaja z rezkanim napisom M
Performance in barvnim M logotipom.

4 19" V-spoke 735
Zelo kakovostna aluminijasta platišča so primerna za uporabo
snežnih verig. Na voljo so v barvi Ferric Grey za posebno športen
videz.

BMW X5

6 Zavesica za kolesom
Robustni črni zavesici za zadnjima kolesoma ščitita lastno in zadaj
vozeče vozilo pred umazanijo in peskom.

BMW X5

3

4

BMW X6

3

5 19" V-spoke 734
Zelo kakovostna 19-palčna BMW aluminijasta platišča V-spoke
so na voljo v barvi Reflex Silver in so primerna za uporabo snežnih
verig.

4
5
5
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10 ❘ 11 NOTRANJOST

SISTEM TRAVEL & COMFORT

OBIČAJNO DOBER OBČUTEK:
MED VOŽNJO SE POČUTITE
KOT DOMA.
Potujte v veselem razpoloženju in prispite na cilj sproščeni – za to je poleg pregovornega
užitka v vožnji pomembna tudi dobra priprava na vse, s čimer se lahko srečate na svoji poti.
Kdor ima med vožnjo vse pomembne stvari vedno na dosegu rok, je nedvomno v prednosti.
Praktična BMW originalna oprema z enostavno uporabo je v številnih vsakodnevnih izzivih
udobna pomoč in pri tem podpira prijetno vozno doživetje.

Sistem Travel & Comfort združuje vsestranski izbor držal in montažnih rešitev v enem sistemu, kar omogoča še več
potovalnega udobja v notranjosti vozila. Temelj za to je osnovni nosilec, ki se lahko pritrdi med naslone za glavo, nanj pa
se lahko s pomočjo vtične spojke hitro in enostavno zaskočijo različni sistemski nastavki. Na voljo izključno za novo vozilo
BMW X5: dodatna oprema "Travel & Comfort", s katero lahko na zadnji del naslonjala sedeža hitro in enostavno pritrdite
različne nastavke oziroma napolnite pametne telefone ali tablice z vgrajenim USB polnilnikom.

1 Univerzalni kavelj
Univerzalni kavelj za prevoz oblačil ali lahkih
vrečk/torb lahko pritrdite na osnovni nosilec
(1.1). Na voljo za X5: dodatna oprema "Travel &
Comfort" (1.2), ki omogoča, da se univerzalni
kavelj v nekaj sekundah vgradi na hrbtni
strani naslonjala sedeža, zahvaljujoč praktični
zaskočni funkciji.
2 Univerzalno držalo za tablice
Praktično univerzalno držalo je nastavljivo in
se zaskoči na ločeno dobavljiv osnovni nosilec
sistema Travel & Comfort. Držalo nudi varno
oporo številnim tablicam znamk Apple in
Samsung z velikostjo od 7 do 11 palcev s
pomočjo zaščitnega etuija za tablico Travel &
Comfort. Prek vrtljivega okvirja za 360°
in nastavitve nagiba se lahko vedno nastavi
v želeni položaj.

3 Zložljiva mizica
Zložljiva mizica atraktivne oblike BMW je
nastavljiva po višini in nagibu in nudi dodatno
integrirano držalo za pijačo.
4 Obešalnik
Obešalnik nudi možnost, da se kosi oblačil
obesijo na hrbtni strani naslonjala sedeža.
Uporablja se lahko tudi zunaj vozila.

1.1

1.2

2
3

Filmske vtise vsestranskega značaja
sistema Travel & Comfort boste prejeli
v aplikaciji BMW Brochures.

4
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2 Baby Seat 0+
Ergonomska otroška lupinica nudi optimalno varnost dojenčkom
s telesno težo do pribl. 13 kg (pribl. 15 mesecev). Patentirane
zračne blazinice jamčijo posebej visoko zaščito za glavo v primeru
bočnega trka. Pritrditev je možna bodisi z ločeno dobavljivim
podnožjem ISOFIX ali prek tritočkovnega varnostnega pasu.
3 Junior Seat 1
Otroški sedež BMW Junior Seat skupine 1 je v kombinaciji
s podnožjem ISOFIX najboljša izbira za otroke, stare od pribl.
12 mesecev do 4 let (pribl. 9 – 18 kg). Če je otroški sedež
nameščen v nasprotni smeri vožnje, nudi največjo možno zaščito
v primeru nesreče. Patentirane zračne blazinice jamčijo posebej
visoko zaščito za glavo v primeru bočnega trka.

1

4 Junior Seat 2/3
Otroški sedež, ki raste skupaj z otrokom. Primeren za starost
od pribl. 3 do 12 let (pribl. 15 ‒ 36 kg). S patentiranimi zračnimi
blazinicami za posebej visoko zaščito glave v primeru bočnega
trka in priključki za ISOFIX. Patentirana nastavitev višine in širine
se upravlja enoročno. Za prenašanje v priloženem nahrbtniku se
sedež enostavno zloži.

1 Potovalna odeja
Bodisi kot vir toplote ali mehka in topla spremljevalka – kakovostna potovalna odeja z bež in temno rjavo stranjo je vsestransko
uporabna in lepo poudari potovalno udobje vozila. Izdelana je iz
100 % kakovostne in posebno fine volne Merino, medtem ko je
tkana v žakardni tehniki.

4

2

3
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4 LED projektorji na vratih
Pri odpiranju vrat se na tla zraven vozila projicira grafika po izbiri,
ki odlično osvetli vstopno območje.
5 Etui za ključ
Etui za ključ iz zelo kakovostnega usnja je s stilsko sponko iz
legiranega jekla tesno povezan s ključem. Ščiti pred praskami,
umazanijo in škropljenjem ter prepreči nenamerno aktiviranje tipk.
Etui je na voljo v različnih barvah.

1 Vsevremenski predpražniki (X5)
Po meri narejeni, trpežni predpražniki lepe oblike ščitijo prostor
za noge spredaj (1.1) in zadaj (1.2) pred vlago in umazanijo. Na voljo
so v črni barvi in s kakovostnim vložkom iz legiranega jekla.

1.2

1.1

6 Ogrevanje na mestu
Zmogljivo ogrevanje na mestu za bencinske in dizelske motorje
zagotovi prijetno temperaturo v notranjosti vozila še pred začetkom vožnje in prepreči zaledenela ali orošena stekla. Aktivira se
lahko prek glavne enote, iDrive in zaslona v vozilu ali dodatno s
pomočjo ločeno dobavljive daljinske naprave na radijski signal.

2 Vsevremenski predpražniki (Serija 5)
Zaščita po meri pred mokroto, umazanijo in vlago v prostoru za
noge spredaj in zadaj. Različica v črni barvi z vložkom iz legiranega jekla se odlično kombinira z notranjostjo.
3 Predpražniki (Serija 5)
Po meri narejeni in zelo odporni predpražniki z visokim robom ter
posebnimi vodnimi kanali ščitijo prostor za noge spredaj in zadaj
pred mokroto in umazanijo. Na voljo so v črni barvi in opremljeni s
kakovostnim vložkom iz legiranega jekla v obliki številke 5.

5

3

2

6

4

16 ❘ 17 KOMUNIKACIJA, INFORMACIJE IN TEHNIKA

PO PRIČAKOVANJU:
POPOLNA POVEZAVA.
Kdor ima dobre kontakte, jih redno neguje. Da bi lahko med vožnjo v svojem
vozilu BMW vedno ostali v stiku z ljudmi in mediji ki so za vas pomembni,
lahko nadgradite našo digitalno komunikacijsko in informacijsko ponudbo in
si optimalno prilagodite njeno storitev. Naša ponudba sega vse od optičnega
nadzora vozila do LED žepne svetilke.

1 Advanced Car Eye 2.0 1
BMW Advanced Car Eye 2.0 je kamera visoke
ločljivosti Full-HD, ki spremlja, kaj se dogaja
okoli vozila, celo ponoči. V primeru vibracij
in nenavadnih premikanj izven vozila kamera
samodejno posname situacijo, da dokumentira
morebitne nesreče ali celo (poskuse) vlomov.

1

2 Brezžične slušalke
Digitalne brezžične slušalke skrbijo za ekskluziven užitek ob poslušanju glasbe ali gledanju
filmov. Posebej so prilagojene novim sistemom
razvedrilnih vsebin BMW, pri tem pa navdušujejo z izvrstnim zvokom in polnimi basi brezšumne kakovosti.

1

2

Dopustnost snemanja in uporabe video posnetkov je določena z veljavnimi
predpisi posamezne države. Prosimo, pozanimajte se o tem pred začetkom vožnje.
Odgovornost za uporabo in upoštevanje veljavnih predpisov v posamezni državi nosi
uporabnik.

18 ❘ 19

4

2

1
3

1 Etui Wireless Charging
Etui Wireless Charging omogoča brezžično polnjenje Applovih
naprav iPhone™ 5/5s do iPhone™ 7/7 prek indukcije. Inovativni
etui za mobilni telefon je združljiv z vsemi certificiranimi polnilniki
Qi in služi tudi kot zaščitni pokrov.

3 Hladilna torba
Lepo oblikovana hladilna torba v črni in antracitni barvi ima
prostornino 13 litrov. Ko je priključena na 12-voltno električno
vtičnico v vozilu, njena vgrajena hladilna enota aktivno ohladi
notranjost torbe.

2 Dvojni USB polnilnik
BMW USB polnilnik je mogoče preprosto vstaviti v vžigalnik.
Najrazličnejše zunanje naprave, kot so pametni telefoni ali tablice,
se lahko hitro in enostavno ponovno napolnijo.

4 LED žepna svetilka
BMW LED žepna svetilka elegantne oblike iz legiranega
jekla navduši z zelo majhno porabo energije, življenjsko dobo
do 3.000 polnilnih ciklov in odlično dolžino osvetlitve. Da se
zmogljiva baterija napolni, se svetilka enostavno priključi na
12-voltno vtičnico v vozilu.

20 ❘ 21 PREVAŽANJE IN REŠITVE ZA PRTLJAŽNIK

LOGIČNO: VELIKI NAČRTI
POTREBUJEJO DOBRO
LOGISTIKO.

PREVAŽANJE NA STREHI
Osnova za vse BMW nastavke strešnih nosilcev so strešni nosilci in strešne letve (1), ki so
prilagojeni vsakemu modelu vozila. Slednji se odlično usklajujejo z vsemi BMW nastavki
strešnih nosilcev in strešnimi kovčki, ki jih je mogoče zelo enostavno pritrditi. S stabilno
konstrukcijo in sistemi zaklepanja, ki preprečujejo krajo, izpolnjujejo najvišje zahteve glede
kakovosti in varnosti.

1

BMW ima ustrezno logistično rešitev za praktično vse vaše načrte. Ne glede,
ali potujete z veliko opreme ali malo prtljage: vsak tovor se mora prevažati čim
bolj varno, udobno in nenazadnje elegantno. Zato so vsi izdelki za prevažanje
prilagojeni natančno po meri vašega vozila BMW – od 520-litrskega strešnega
kovčka do inteligentnih rešitev za pritrditev manjših kosov prtljage.

2 Strešni kovček 320
Dvostranski sistem odpiranja s 3-kratnim
centralnim zaklepanjem. Črn kovček s stransko
masko v titan srebrni barvi. S 320-litrsko
prostornino je primeren za montažo na vse
BMW transportne sisteme (vzorčna slika).

2

3 Strešni kovček 420
420-litrski strešni kovček s ključavnico in obojestranskim sistemom odpiranja. Črn kovček s
stransko masko v titan srebrni barvi. Primeren
za vse BMW transportne sisteme.

4 Strešni kovček 520
Črn strešni kovček s ključavnico in obojestranskim sistemom odpiranja s stransko masko
v titan srebrni barvi. S 520-litrsko prostornino in
primeren za montažo na vse BMW transportne
sisteme. Prejemnik oblikovalske nagrade „Red
Dot Award 2016 Winner“.

3

Več o montaži in pripravi strešnih transportnih
sistemov BMW prikazuje film v aplikaciji
BMW Brochures.

4
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1

2

1 Izvlečni nosilec za smuči in snežne deske
Stransko izvlečni nosilec za smuči in snežne deske s ključavnico
omogoča varno pritrditev do petih parov smuči ali štirih snežnih
desk in omogoča lažje nakladanje, zlasti pri višjih vozilih. Kombinira se lahko z vsemi BMW transportnimi sistemi, sprejema tudi
smučarske palice in izpolnjuje najvišje standarde kakovosti in
varnosti.
2 Nosilec za jadralno desko
Držalo skrbi s svojim inovativnim konceptom pritrditve za
enostavno uporabo in varno fiksira jadralno desko ter jambor
na vse strešne nosilne sisteme BMW.

3

3 Zadnji nosilec za kolesa Pro 2.0
Zadnji nosilec za kolesa Pro 2.0 je lahek, vendar stabilen in z dopustno obtežitvijo do 60 kg. Ponuja izjemno enostavno uporabo
in možnost prevažanja dveh običajnih/električnih koles (razširljiv
na tri kolesa). Njegova preklopna funkcija omogoča ves čas
dostop do prtljažnika.

4

4 Nosilec za potovalno kolo
Zelo stabilen nosilec za potovalno kolo s ključavnico za varno
prevažanje cestnega, potovalnega, otroškega ali gorskega kolesa
z dopustno obtežitvijo največ 22,5 kg.
5 Nosilec za cestno kolo
Nosilec za cestno kolo je primeren za vse strešne nosilne
sisteme BMW. S tem se lahko varno prevažajo do štiri cestna
kolesa. Z ločeno dobavljivim nosilcem za sprednji obroč se lahko
razstavljeni sprednji obroči s sistemom za hitro vpenjanje prav
tako pritrdijo na strešni nosilni sistem BMW.

5
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1 Preproga za prtljažnik
Zelo trpežna neprepustna preproga, odporna proti zdrsu, ščiti
prtljažnik pred umazanijo in vlago. Za BMW Serije 5 s številko
5 v obliki vložka iz legiranega jekla (1.1), za BMW X5 in X6 pa
z vložkom iz legiranega jekla z napisom BMW (1.2).
2 Zaščitna preproga za nakladalni rob
Robustna preproga ščiti nakladalni rob pred praskami in umazanijo pri natovarjanju in raztovarjanju prtljažnika. S pomočjo pomičnih
sprijemalnih zadrg se pritrdi na zadnje zanke za pritrditev tovora v
prtljažniku in lahko se razgrne tudi kot preproga za preprečevanje
drsenja tovora v prtljažniku.
2 Zložljiva škatla
Zložljiva škatla z nosilnostjo do 20 kg je odlična rešitev za spravljanje manjših predmetov ali kot nakupovalna škatla. S pomočjo
sprijemalnih zadrg se lahko hitro zloži ali razdre, preprečuje drsenje in se po končani uporabi lahko shrani z varčno izrabo prostora.
Na voljo v črni in črni/rdeči barvi.

3

3 Talna mreža za prtljažnik
S talno mrežo za prtljažnik se lahko hitro in varno prepreči drsenje
nezavarovanega tovora in manjših predmetov v prtljažniku. Črna
mreža z integriranimi kavlji v obliki črke S se enostavno pritrdi na
zanke za pritrditev tovora v prtljažniku in je s tem vedno pripravljena za uporabo v vozilu.
4 Zaščitna folija za nakladalni rob (Serija 5)
Zaščita za nakladalni rob je sestavljena iz prozorne zaščitne folije.
Izdelana je natančno po meri in učinkovito preprečuje poškodbe,
ki jih povzroči nakladanje ali razkladanje, na primer, težkega ali
nepriročnega tovora na laku zadnjega odbijača.

4

1.1

1.2

2

26 ❘ 27

NESPORNO: NEGA OHRANI
VAŠE VOZILO BMW V FORMI.
Da se zelo kakovostne BMW barve lakiranja zoperstavijo posledicam neugodnih vplivov vsakodnevnega življenja in da dragocene površine, kot sta usnje in les, ohranijo svoj naravni videz, so na voljo originalni izdelki za nego proizvajalca BMW. Ta obsežen izbor premijskih izdelkov za nego je prilagojen različnim materialom vašega vozila – za nežno, učinkovito
čiščenje in zaščito pred obremenitvami vsakodnevne rabe.
Naravno in sveže vzdušje v notranjosti zagotavljajo BMW osvežilci zraka – z eteričnimi olji.
Držalo, ki se namesti v hipu, je barvno usklajeno z vašo notranjostjo. Dišavne palčke brez tekočine so zamenljive in so na voljo v skupno šestih dišavah, kot sta npr. Sparkling Raindrops
in Energizing Tonic, katerih intenzivnost je mogoče ročno uravnavati brezstopenjsko.

BREZ DVOMA: NAJBOLJŠI SERVIS JE VPRAŠANJE
PRISTOJNOSTI.
Visoko usposobljeni strokovnjaki vašega pooblaščenega BMW servisnega partnerja
vam bodo med vzdrževanjem in popravilom dali dober občutek. Najsodobnejša
diagnostična oprema in tehnologije popravil zagotavljajo, da bo vaše vozilo po servisiranju, tako tehnično kot vizualno, kot novo. Zahvaljujoč BMW Service Inclusive pa si
boste morali skrbi delati le enkrat. Nato so vse vključene storitve servisiranja in vzdrževanja krite z enkratnim plačilom. To pomeni za vas: brezskrben užitek v vožnji.
Več informacij na: bmw.si/service
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PREGLED BMW ORIGINALNE DODATNE OPREME.
Serija 5

Stran
Limuzina

X5

X6

ZUNANJOST

Serija 5

Stran

Touring

Limuzina

Touring

X5

X6

NOTRANJOST

Aluminijasti stopnici

9

Baby Seat 0+

13

•

•

•

•

BMW M Performance karbonski montažni nastavek spredaj

5

•

•

Etui za ključ

15

•

•

•

•

BMW M Performance karbonski zadnji difuzor

5

•

•

Junior Seat 1

13

•

•

•

•

BMW M Performance karbonski zadnji spojler

5

•

•

Junior Seat 2/3

13

•

•

•

•

Črna okrasna rešetka hladilnika visokega sijaja

5

•

•

LED projektorji na vratih

15

•

•

•

•

Foliji za bočna pragova

6

•

•

Ogrevanje vozila na mestu

15

•

•

•

•

Foliji z okrasno črto

6

•

•

Osvežilci zraka

26

•

•

•

•

7, 9

•

•

•

Potovalna odeja

12

•

•

•

•

Zavesica za kolesom

9

•

•

Predpražniki

14

•

•

•

18" BMW M Performance Double-spoke 662 M (letni kompleti koles)

5

6

6

Sistem Travel & Comfort – obešalnik

11

•

•

•

•

18" V-spoke 684 (zimski kompleti koles)

7

8

8

Sistem Travel & Comfort – univerzalni kavelj

11

•

•

•

•

18" W-spoke 632 (zimski kompleti koles)

7

10

10

Sistem Travel & Comfort – univerzalno držalo za tablice

11

•

•

•

•

19" BMW M Performance Double-spoke 786 M (letni/zimski kompleti koles)

6

7

7

Sistem Travel & Comfort – zložljiva mizica

11

•

•

•

•

19" BMW M Performance zavorni sistem

5

•

•

Vsevremenski predpražniki

14

•

•

•

Advanced Car Eye 2.0

17

•

•

•

•

Brezžične slušalke

17

•

•

•

•

Dvojni USB polnilnik

18

•

•

•

•

Etui Wireless Charging

18

•

•

•

•

Hladilna torba

19

•

•

•

•

LED žepna svetilka

19

•

•

•

•

Snežne verige

•

•

19" M Double-spoke 623 M (zimski kompleti koles)

9

19" M Double-spoke 664 M (letni/zimski kompleti koles)

7

6

6

3

19" Multi-spoke 633 (zimski kompleti koles)

7

10

10

19" V-spoke 734 (zimski kompleti koles)

8

10

19" V-spoke 735 (zimski kompleti koles)

8

9

20" BMW M Performance Double-spoke 669 M (letni kompleti koles)

5

1, 8

1, 8

20" BMW M Performance Multi-spoke 732 M (letni kompleti koles)

6

5

5

20" BMW M Performance Y-spoke 763 M (letni kompleti koles)

6

7, 11

7, 11

20" BMW M Star-spoke 748 M (letni/zimski kompleti koles)

8

KOMUNIKACIJA, INFORMACIJE IN TEHNIKA

7

20" Star-spoke 491 (letni/zimski kompleti koles)

9

20" Star-spoke 736 (zimski kompleti koles)

8

11

21" BMW Performance Y-spoke 375 (letni kompleti koles)

9

3

Izvlečni nosilec za smuči in snežne deske

22

•

•

•

•

21" Y-spoke 627 (letni kompleti koles)

9

4

Nosilec za cestno kolo

23

•

•

•

•

22" BMW M Performance Star-spoke 749 M (letni kompleti koles)

8

Nosilec za jadralno desko

22

•

•

•

•

Nosilec za potovalno kolo

23

•

•

•

•

Preproga za prtljažnik

24

•

•

•

•

Strešni kovček 320

21

•

•

•

•

Strešni kovček 420

21

•

•

•

•

Strešni kovček 520

21

•

•

•

•

Strešni nosilec in strešne letve

21

•

•

•

•

Talna mreža za prtljažnik

25

•

•

•

•

Zadnji nosilec za kolesa Pro 2.0

23

•

•

•

•

Zaščitna folija za nakladalni rob

25

•

•

•

Zaščitna preproga za nakladalni rob

24

•

•

•

•

Zložljiva škatla

24

•

•

•

•

PREVAŽANJE IN REŠITVE ZA PRTLJAŽNIK

9

2

Razpoložljive barve BMW platišč iz lahke zlitine: 1 = dvobarvna Jet Black mat, rezkana in brušena visok sijaj; 2 = dvobarvna Jet Black, brušena visok sijaj; 3 = dvobarvna Ferric Grey, brušena visok sijaj; 4 = dvobarvna Cerium Grey, brušena visok sijaj;
5 = dvobarvna Night Gold, rezkana in brušena visok sijaj; 6 = Jet Black; 7 = Jet Black mat; 8 = Orbit Grey; 9 = Ferric Grey; 10 = Reflex Silver; 11 = Frozen Gold mat

Vaš pooblaščeni servis BMW vam z veseljem svetuje.
Nekateri prikazani modeli vsebujejo tudi posebno opremo, ki ni namenjena standardnemu
obsegu dobave. Vse različice izdelkov niso prikazane. Pridržana pravica do sprememb oblike, opreme in vsebine, kot tudi do tiskarskih napak in zmot. © BMW AG, München, Nemčija.
Ponatis, v celoti ali delni, samo s pisnim dovoljenjem podjetja BMW AG, München.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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