
ÎN TOATĂ SPLENDOARE EI CU ACCESORIILE 
ORIGINALE ŞI SERVICIILE BMW. 

BUCURAȚI-VĂ  
DE IARNĂ.
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CÂND  
AVENTURA 
VĂ CHEAMĂ…

Nicio destinaţie nu este prea departe, niciun munte nu este prea înalt, nicio aventură 
nu este prea dificilă: lăsaţi rutina zilnică în urmă şi descoperiţi o nouă latură a iernii. 
Sezonul rece are multe de oferit. Înfruntaţi zăpada şi gheaţa şi faceţi faţă noilor 
provocări. Există un lucru pe care vă puteţi baza mereu: Cu accesoriile originale şi 
serviciile BMW sunteţi mereu bine echipat şi în siguranţă pe şosea.
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Anvelopele de iarnă şi roţile 
complete BMW asigură placerea 
maximă de a conduce în siguranţă, 
chiar şi în condiţii de iarnă. Sunt 
adaptate perfect nevoilor dvs. şi 
cerinţelor modelului dvs. BMW. 
Relaxaţi-vă şi bucuraţi-vă de 
momente de neuitat indifirent de 
vreme.

DRUMURI 
ÎNGHEŢATE? 
NICIO 
PROBLEMĂ!

Anvelopele runflat BMW nu vă vor dezamăgi vreodată, chiar dacă sunt perforate.
Dispozitivul de monitorizare a presiunii în anvelope instalat pe automobilul tău BMW vă 
atenţionează şi, în loc să vă opriţi, puteţi continua să conduceţi încă 80 km la o viteză de 
maxim 80 km/h. Părţile laterale întărite ale anvelopelor stabilizează automobilul, astfel 
încât să puteţi continua drumul şi să ajungeţi în siguranţă la cel mai apropiat partener de 
service BMW.

NIMIC NU VĂ OPREŞTE.

Fără 
tehnologie runflat

Cu 
tehnologie runflat

Anvelopele runflat sunt 
disponibile pentru anumite 
modele BMW.  
Pentru mai multe informaţii, 
contactaţi partenerul dvs. local.

CU CÂT MAI REPEDE, CU ATÂT MAI BINE.

Când vine vorba de frânare, chiar şi câţiva milimetri pot 
face diferenţa. Prin urmare, este esenţial să vă echipaţi 
automobilul BMW cu anvelopele ideale.  
 
Anvelopele originale BMW pentru iarnă beneficiază 
de un design distinctiv şi vă oferă siguranţă, graţie compusului unic din cauciuc care 
îşi păstrează aderenţa şi pe drumuri alunecoase. Acestea asigură o tracţiune ideală şi 
manevrabilitate excelentă, precum şi condiţii optime de frânare.

CÂND SUNT POTRIVITE ANVELOPELE DE IARNĂ?

La temperaturi sub 7°C, anvelopele de iarnă oferă mai multe avantaje. La aceste 
temperaturi, au performanţe considerabil mai bune în materie de tracţiune, aderenţă 
în viraje şi frânare decât anvelopele de vară. Compoziţia lor este formată din compuşi 
de cauciuc moale, fiind prevtăzute cu caneluri mai adânci şi fante subţiri care sporesc 
tracţiunea în condiţii de umezeală sau îngheţ. Astfel, dumneavoastră şi pasagerii sunteţi 
în siguranţă şi depindeţi mult mai puţin de condiţiile meteorologice.
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Foarte recomandat
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ROŢI ŞI ANVELOPE BMW. IARNA 2022/23
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MEREU ÎN SIGURANŢĂ: 

*    Asigurarea BMW pentru anvelope este un produs Allianz Versicherungs-AG. Este valabilă pentru toate anvelopele şi seturile complete 
de roţi achiziţionate de la Partenerul dvs. de service BMW, precum şi pentru anvelopele originale montate pe automobilele BMW noi 
înmatriculate începând cu 01.03.2020. Nu include jantele şi manopera. Pentru mai multe informaţii despre Asigurarea BMW pentru 
anvelope, contactaţi partenerul dvs. de service BMW sau citiţi condiţiile de asigurare.

Rambursarea costurilor cu Asigurarea BMW pentru anvelope…

... în al doilea an: 75 %

... în al treilea an: 50 %

... în primul an: 100 %

CU ASIGURAREA BMW 
PENTRU ANVELOPE 
INCLUSĂ*.

Asigurarea BMW pentru anvelope cu rambursarea costurilor de până la 100% este 
valabilă timp de 36 de luni. Asigurarea BMW pentru anvelope este valabilă pentru 
toate anvelopele marcate cu stea şi seturile complete de roţi achiziţionate de la 
partenerul dvs. BMW. În plus, asigurarea BMW pentru anvelope este valabilă pentru 
toate anvelopele montate pe automobilul achiziţionat de la BMW şi înmatriculat 
începând cu martie 2020.

Asigurarea BMW pentru anvelope include:
 - Daune provocate de obiecte ascuţite 
(ex. cui sau sticlă spartă)

 - Daune provocate de lovirea bordurii în 
timpul manevrelor de parcare. 

 - Daune provocate de acte de vandalism.
 - Furtul anvelopelor.

Mai multe informaţii: www.bmw.ro/ro/topics/offers-and-services/ 
original-bmw-accessories/bmw-roti-anvelope.html

CALITATE LA NIVEL  
DE CINCI STELE.
Tot ce este recomandat pentru modelul dvs. BMW: toate anvelopele originale BMW 
îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate. Au fost testate intens, sunt perfect 
adaptate modelului dvs. BMW şi garantează siguranţă maximă, dar şi plăcerea de a 
conduce în orice condiţii meteo.

1  DEZVOLTATE SPECIAL   Toate anvelopele BMW avizate 
pentru anotimpul rece sunt create pentru caracterul dinamic 
al fiecărui model BMW şi poartă marcajul special în formă 
de stea.

2  TESTATE   Fiecare anvelopă a trecut prin testări 
cuprinzătoare cu până la 50 de criterii diferite de calitate.

3  SPORTIVE   Anvelopele marcate cu stea funcţionează 
în armonie cu componentele sistemului de suspensie şi cu 
sistemele adaptive BMW, asigurând aderenţă maximă şi 
performanţe excelente.

4  ECONOMICE   Materialele speciale şi compoziţia 
anvelopelor ajută la scăderea consumului de combustibil 
şi la reducerea nivelului de zgomot din interiorul şi de la 
exteriorul automobilului dvs. BMW.

5  REZISTENTE   Anvelopele marcate cu stea sunt 
extrem de rezistente, au un rating excelent şi sunt dotate cu 
tehnologie runflat de ultimă generaţie.

6

Anvelopele BMW marcate cu stea sunt dezvoltate în cooperare cu:

ROŢI ŞI ANVELOPE BMW.



98

BMW ROŢI COMPLETE PENTRU IARNĂ.

8

PERFECŢIUNEA 
STĂ ÎN DETALII.

Cu roţile complete de iarnă originale BMW, puteţi 
conferi modelului dvs. BMW un stil propriu şi 

distinctiv. Descoperiţi diferitele modele şi finisaje 
– şi bucuraţi-vă de confort şi siguranţă maximă la 

volan în fiecare călătorie.

Set reparaţie pentru anvelope BMW.

Setul pentru reparaţia anvelopelor BMW uşurează 
pornirea la drum în cazul producerii unei pene. Indiferent 
de dimensiunea anvelopei, o deteriorare mai mică de 
4 mm a benzii de rulare se poate repara, ceea ce face 
posibilă continuarea drumului până la cel mai apropiat 
partener de service BMW.

Capace pentru supapă BMW cu sigla M.

Capace BMW cu sigla M protejează valvele TPMS din 
aluminiu împotriva murdăriei şi umezelii. În acelaşi timp, 
scot în evidenţă şi mai mult aspectul anvelopelor datorită 
logo-ului M. 

Lanţuri pentru zăpadă BMW Comfort Plus.

Lanţurile pentru zăpadă BMW Comfort Plus sunt uşor de 
montat, graţie sistemului auto-suspendat, şi oferă cea 
mai bună tracţiune posibilă. Graţie potrivirii optime pe 
anvelope, nu aveţi nevoie de protecţie suplimentară 
pentru jantă. Mai mult, datorită suportului integrat din 
oţel cu arc, pot fi montate în câţiva paşi simpli. 

RON 600,00

RON 2.800,00

RON 100,00

RON 450,00

Capac central flotant BMW.

Capacul central flotant include emblema BMW care nu se 
mai roteşte împreună cu roata, ci rămâne mereu în 
aceeaşi poziţie. 

Per set, fără montaj

Per set, fără montaj

Pentru BMWiX*, 
per set

* Exemplu. Disponibile pentru modelele BMW ulterioare.

IARNA 2022/23

SCANAŢI CODUL QR ŞI 
DESCOPERIŢI OFERTA 
POTRIVITĂ PENTRU 
ROŢILE DVS. COMPLETE 
PENTRU IARNĂ.
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EXTERIOR BMW.

NU LĂSAȚI NICIO DORINȚĂ
NEÎMPLINITĂ:

LUMEA NOASTRĂ – BMW.
Fie că este vorba de o excursie distractivă, o ieşire 

de o zi sau o vacanţă de iarnă confortabilă – cu 
accesoriile originale BMW sunteţi echipat pentru orice 

situaţie. Descoperiţi acum cele mai noi produse şi 
echipaţi-vă automobilul în funcţie de ce aveţi.

* Exemplu. Disponibile pentru modelele BMW ulterioare.

Pentru BMW iX*

Covoraş BMW pentru portbagaj.

Covoraş BMW antiderapant, rezistent la  
apă special conceput pentru protejarea 
portbagajului de murdărie şi umezeală. 
Negru cu inscripţia BMW.

RON 900,00

Cutie portbagaj BMW 320  
negru/argintiu Titan.

Această cutie portbagaj modernă, 
neagră şi panouri laterale în culoarea 
argintiu Titan are o capacitate de 320 
litri şi este compatibilă cu toate 
sistemele pentru plafon BMW. Datorită 
faptului că poate fi deschisă din ambele 
părţi şi are o închidere centralizată triplă 
pe fiecare parte, încărcarea şi închiderea 
este facilă. Este prevăzută de asemenea 
şi cu un sistem anti furt.

RON 2.800,00
fără montaj 

fără montaj 

Suport BMW pentru schiuri şi plăci de 
snowboard.

Suportul blocabil BMW pentru schiuri şi plăci 
de snowboard poate fi extins şi poate 
transporta în siguranţă maxim cinci perechi 
de schiuri sau plăci de snowboard, uşurând 
fixarea acestora pe modele BMW mai înalte. 
Acesta poate fi folosit în combinaţie cu orice 
sistem de bare de suport BMW pentru plafon 
şi include şi spaţiu pentru beţele de schi. 

RON 1.500,00

IARNA 2022/23
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INTERIOR BMW.

ORIGINALITATE 
FĂRĂ LIMITE.
Pregătiţi-vă pentru iarnă: Cu ajutorul accesoriilor originale BMW, creaţi spaţiu 
suplimentar şi, în acelaşi timp, sunteţi siguranţă şi elegant pe şosea. Descoperiţi gama 
noastră largă de oferte, adaptate perfect la modelul dvs. BMW.

Husă pentru cheie BMW din piele.

Husa pentru cheie BMW,de înaltă calitate, este un 
etui protector potrivit pentru cheia acționată radio. 
Husa elegantă din piele nappa neagră protejează 
împotriva murdăriei şi zgârieturilor. 

Umeraş pentru sistemul Travel & Comfort.

Umeraşul BMW pentru haine face posibilă 
depozitarea articolelor de îmbrăcăminte în partea 
din spate a tetierei. Graţie cuplajului tip plug-in, 
acesta poate fi ataşat cu uşurinţă, fără risc de 
accidentare, de suportul de bază disponibil 
separat sau de echipamentul opţional Travel & 
Comfort. Fiind dotat cu funcţia hotel (umeraş 
pentru haine standard), acesta poate fi utilizat şi 
în afara maşinii.

Covoraşe faţă BMW pentru orice vreme.

Covoraşele BMW pentru orice vreme se potrivesc 
perfect modelelor BMW; au o margine ridicată, un 
design elegant şi protejează zona picioarelor 
împotriva umezelii şi murdăriei. Acestea sunt negre şi 
includ un element de decor, fabricat din oţel inoxidabil.

RON 200,00

RON 350,00

RON 400,00

RON 300,00

Pentru BMW X1*, faţă 
per set

Geantă montată pe spătar BMW de culoare 
antracit/albastru.

Ideală pentru călătoriile alături de cei mici. Geanta are 
o suprafaţă de protecţie împotriva murdăriei şi 
loviturilor şi se ataşează pe partea din spate a 
spătarului scaunului din faţă. Având diverse buzunare 
care se închid şi un compartiment separat pentru sticle, 
oferă mult spaţiu de depozitare, pentru toate tipurile de 
articole de călătorie. Este uşor de transportat şi se 
pliază.

RON 400,00

Pentru BMW X1*, spate 
per set

* Exemplu. Disponibile pentru modelele BMW ulterioare.

Suport universal BMW pentru tabletă cu carcasă de 
siguranţă BMW pentru sistemul Travel & Comfort.
Dimensiunea suportului universal poate fi reglată şi se 
ataşează la suportul de bază disponibil separat sau la 
echipamentele opţionale „Travel & Comfort”. Oferă o 
fixare sigură pentru o gamă largă de tablete Apple sau 
Samsung. Este prevăzut de asemenea cu o carcasă de 
siguranţă BMW cu dimensiunea între 7 şi 11 inci; poate fi 
rotit la 360° şi poate fi blocat la unghiul dorit.

Carcasă de siguranţă BMW pentru iPad Pro de 10,5”.

Carcasa de siguranţă oferă protecţie optimă pentru toate 
tabletele Apple iPad™ Pro de 10,5”. Carcasa din silicon negru 
protejează eficient tableta împotriva zgârieturilor şi a 
şocurilor, iar atunci când este utilizată în combinaţie cu filmul 
inclus pentru display, oferă protecţie şi împotriva stropilor de 
apă. Folosită împreună cu suportul disponibil separat, al 
echipamentului Travel & Comfort, aceasta poate fi fixată în 
interiorul automobilului în mod convenabil şi uşor.

Sistem de de bază BMW pentru sistemul Travel & Comfort.

Sistemul de transport este fixat între stâlpii tetierei scaunului din faţă 
şi oferă o bază sigură pentru toate componentele din sistemul 
modular Travel & Comfort. Umeraşul pentru haine, masa pliabilă, 
cârlig universal, suport pentru camere vido sau o gamă de tablete 
Apple şi Samsung – toate se fixează cu uşurinţă folosind sistemul de 
cuplare plug-in.

Cârlig universal BMW pentru sistemul Travel & Comfort.

Cârligul universal pentru echipamentul Travel & Comfort face 
posibilă agăţarea hainelor şi a genţilor uşoare pe tetieră pentru a le 
proteja de murdăria din spaţiul pentru picioare. Cu ajutorul 
cuplajului tip plug-in, cârligul universal poate fi ataşat cu uşurinţă, 
ferit de accidente, de suportul de bază disponibil separat sau de 
echipamentul opţional Travel & Comfort.

RON 100,00

RON 150,00

RON 600,00

RON 250,00

IARNA 2022/23
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INTERIOR BMW.

Staţie de încărcare universală wireless BMW.

Încărcare wireless, oricând şi oriunde: Datorită staţiei 
de încărcare wireless BMW universale, smartphone-ul 
poate fi încărcat confortabil şi eficient fără cablu în 
automobil. Telefonul este păstrat într-un mod stabil şi 
sigur. Deosebit de inteligent: sursa de alimentare 
integrată poate fi scoasă şi permite încărcarea 
wireless chiar şi în afara automobilului.

Adaptor USB dublu de încărcare BMW pentru 
tipurile A şi C.

Adaptorul USB dublu se montează simplu în locul
brichetei. Acest lucru permite încărcarea a două 
dispozitive mobile în același timp ușor și convenabil.  
Se poate forlosi pentru  dispozitive, cum ar fi 
Smartphone-uri și tablete.

Cablu adaptor BMW pentru Apple iPhone.

Pentru o experienţă aparte, un dispozitiv Apple 
iPhone™ compatibil poate fi integrat în sistemul de 
operare al automobilului şi încărcat simultan cu 
ajutorul cablului adaptor BMW. 

RON 800,00

RON 150,00

RON 200,00

POARTA DVS. SPRE LUME.
Gama noastră largă de accesorii originale BMW se asigură că 
sunteţi conectat în mod optim în timpul oricărei călătorii. De 
exemplu, vă puteţi încărca cu uşurinţă şi în mod convenabil 
dispozitivele digitale prin cablu sau chiar fără fir. Lucrurile mici 
fac diferenţa.

IARNA 2022/23
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ACCESORII BMW M PERFORMANCE.

Splitter frontal BMW M Performance  
din fibră de carbon.
O declaraţie fermă: Splitter-ul frontal M Performance  
din 100% fibră de carbon subliniază aspectul masculin  
al automobilului, într-un mod exclusivist. 

RON 600,00

RON 10.600,00

Difuzor spate M Performance din fibră de  
carbon şi finisaj din titan M Performance pentru 
ţevile de eşapament.
Motorsport fără compromisuri. Difuzorul spate 
M Performance este fabricat din fibră de carbon 
confecţionată manual. Ornamentele M Performance din 
titan pentru ţevile de eşapament conferă automobilului 
un aspect îndrăzneţ şi unic. Învelişul din fibră de carbon 
şi logoul M gravat sunt doar două dintre elementele de 
design cu caracter puternic.

Spătar scaun M Performance  
Piele întoarsă Alcantara/fibră de carbon, 
lucios.
Spătarul scaunului M Performance oferă un 
aspect sportiv  pentru a-ți da senzația că ești 
într-o mașină de  curse. Garniturile tetierei 
din fibră de carbon au fost finisate cu vopsea 
poliuretanică și au un luciu ridicat. Panoul din 
spate este fabricat din piele fină Alcantara 
fină. Pentru a creste aspectul premium este 
integrata emblema   M Performance  Cu 
integrat fabricata din aluminiu.

RON 6.800,00

PERFORMANŢE 
MAXIME: ACCESORIILE M 
PERFORMANCE. 

Accesoriile BMW M duc performanţa la un alt nivel. Oferiţi automobilului 
dumneavoastră un caracter sportiv autentic, precum şi un aspect inconfundabil. 
Pentru toţi cei care sunt în căutare de senzaţii tari şi pure.

Covoraşe M Performance.

Aspect premium, aderenţă remarcabilă: Covoraşele M 
Performance adaugă un aspect sportiv spaţiului pentru picioare 
şi un aspect dinamic întregului automobil datorită inscripţiei M 
Performance. Designul premium este completat de zonele de 
imitaţie de piele şi cusăturile decorative în culorile M.

Capace M pentru oglinzile exterioare,  
fibră de carbon.

Confecţionate manual cu meticulozitate din fibră de carbon, 
aceste uimitoare capace M pentru oglinzile exterioare subliniază 
tehnologia avansată a automobilului. Designul dinamic al 
capacelor garantează un aspect care atrage toate privirile şi le 
oferă o notă atletică individuală.

RON 1.200,00

RON 3.500,00

Pentru BMW M3 Touring*
Per set

Pentru BMW M3 Touring*
Per set

Pentru BMW M3 Touring*
Per set, fără montaj

Huse pentru anvelope M Performance.
Aveţi senzaţia că sunteţi într-o maşină 
care poate participa la curse chiar dacă vă 
aflaţi în garaj: Husele pentru roţi complete/ 
anvelopele M Performance protejează 

împotriva murdăriei atât şoferul, cât şi 
automobilul. Datorită unei prinderi 

bune, roţile pot fi transportate cu mai 
multă uşurinţă.

Per set

Difuzor spate din fibră de carbon  
Pentru BMW M3 Touring*, fără montaj

Finisaj din titan pentru ţevile de 
eşapament 
Pentru BMW M3 Touring*, fără montaj

Pentru BMW M3 Touring* 
fără montaj

RON 8.700,00

RON 5.900,00

* Exemplu. Disponibile pentru modelele BMW ulterioare.* Exemplu. Disponibile pentru modelele BMW ulterioare.
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BMW SERVICE.

La începutul anotimpului rece, experţii noştri BMW Service se asigură că automobilul 
dvs. BMW respectă cele mai înalte standarde de siguranţă. Vă oferim diverse soluţii de 
service adaptate perfect nevoilor dumneavoastră şi cerinţelor automobilului dvs. BMW. 

FIŢI FĂRĂ GRIJI ÎN IARNA 
ACEASTA CU: SERVICIILE BMW

BMW SERVICE 5+.
 
Service-ul profesionist nu trebuie să fie şi scump cu 
pachetele de service individuale pentru modelele mai 
vechi de 5 ani. Indiferent că este vorba de ulei, frâne sau 
microfiltre – descoperiţi servicii premium la un preţ atrac-
tiv, transparent şi all-inclusive.  

SERVICIILE OFERITE DE NOI: 

+ Service ulei BMW 
+ Service frâne BMW 
+ Schimb microfiltru BMW   
+ Service lichid de frână BMW 

Pentru mai multe informaţii şi programarea unei vizite: 
www.bmw.ro/ro/topics/offers-and-services/ 
service-workshop/bmw-service-5-plus.html

SERVICE ROŢI ŞI ANVELOPE BMW.
 
Gășiți roțile complete/ anvelopele potrivite pentru 
următoarea dvs. călătorie. Schimbați roțile 
complete/ anvelopele de vară cu cele de iarnă și 
cereți că presiunea anvelopelor să fie verificată şi 
optimizată de către experţii BMW – la un raport 
calitate-preţ excelent.
 
SERVICIILE OFERITE DE NOI:

 + Verificăm adâncimea profilului anvelopelor  
de iarnă

 + Verificăm starea frânelor
 + Curăţăm roţile de iarnă
 + Echilibrăm roţile de iarnă
 + Depozităm roţile de vară

 
Faceţi o programare online acum: 
www.bmw.ro/ro/fastlane/dealer-locator.html

BMW SERVICE INCLUSIVE. 
Costuri fixe. Servicii complete. Pachetele BMW SERVICE INCLUSIVE şi BMW SERVICE 
INCLUSIVE PLUS reprezintă soluţia all-inclusive convenabilă pentru lucrări de service şi 
întreţinere. 

 + Serviciu de verificare a automobilului
 + Service ulei de motor inclusiv cantităţile 
de completare

 + SERVICE filtru aer/combustibil/ 
microfiltru, bujii, lichid de frână

 + Service frâne faţă şi spate
 + Înlocuirea ambreiajului (doar pentru 
modelele cu transmisie manuală)

 + Înlocuirea lamelor ştergătoarelor

Pachetul BMW Service Inclusive poate fi activat în termen de până la 24 luni după 
prima înmatriculare. Gama de beneficii se schimbă în cazul automobilelor pur 
electrice. Mai multe detalii pe www.bmw.ro/ro/topics/offers-and-services/ 
service-workshop/bmw-service-inclusive.html

MY BMW SERVICE.
 
My BMW Service este format din diverse servicii, iar 
scopul său este să vă ofere o experienţă simplă, fără 
contact şi digitală:

 + aplicaţia My BMW asigură o conexiune directă între
 + BMW şi client,
 + funcţia de Programare online vă ajută să economisiţi 
timp,

 + recepţia digitală în service vă ajută să nu mai 
aşteptaţi,

 + BMW Smart Video Communication asigură 
transparentă maximă în caz de lucrări suplimentare în 
service. 

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi:  
www.bmw.ro/mybmwservice

BMW SERVICE INCLUSIVE: BMW SERVICE INCLUSIVE PLUS:

IARNA 2022/23
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Oferim soluţii de încărcare atractive pentru locuinţa dvs.: de la cabluri flexibile 
pentru încărcare rapidă la sisteme BMW Wallbox. Vă sfătuim şi să vă sprijinim cu 
plăcerea în ceea ce priveşte instalarea.

ÎNCĂRCAŢI CONFORTABIL 
ACASĂ.

ACCESORII PENTRU ÎNCĂRCARE BMW.

Graţie cablurilor de încărcare BMW pentru automobilele noastre electrice şi 
plug-in hybrid, aveţi flexibilitate maximă în timpul călătoriilor. 

ÎNTÂMPINAŢI IARNA CU 
BATERIA ÎNCĂRCATĂ.

BMW Wallbox.

Sistemul BMW Wallbox cu 
instalare permanentă vă 
încarcă automobilul BMW 
rapid, fiabil şi convenabil cu 
până la 22 kW.

Kit de pornire BMW Flexible Fast Charger  
Tip E+F.

Flexible Fast Charger BMW este un încărcător mobil 
pentru toate automobilele electrice. Cu acest set 
puteţi atinge o capacitate maximă de încărcare de 
până la 2,3 kW la prizele de uz casnic. Încărcarea 
rapidă este posibilă datorită cablurilor adaptor 
disponibile opţional, care pot fi utilizate pentru 
încărcare la prize industriale de până la 11 kW.

Kit de montare pe perete BMW şi  
suport pentru cablu.

Cu suportul elegant de perete, încărcătorul mobil poate 
fi ataşat de perete într-un mod sigur şi convenabil. 
Suportul pentru cablu BMW pentru cablurile nefolosite 
este o soluţie impresionantă pentru sistemul Flexible 
Fast Charger de acasă. Suportul de perete negru de 
înaltă calitate este montat pur şi simplu lângă o priză, 
fără a fi necesară o instalare electrică.

Cablul de încărcare rapidă BMW  
(Mode 3, monofazat) pentru staţii de 
încărcare publice.

Cablul de încărcare BMW are o lungime de  
5 metri şi permite încărcarea rapidă şi simplă 
la staţiile de încărcare publice care acceptă 
Mode 3. Automobilele electrice şi hybrid 
BMW pot fi încărcate monofazat, ceea ce 
este semnificativ mai rapid decât cu cablul 
de încărcare standard furnizat. Acest lucru 
este posibil în orice ţară din Europa datorită 
conectorilor standard tip ECE.

RON 2.100,00 RON 150,00

RON 1.700,00

fără montaj RON 3.000,00
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RON 40,00

Lavetă din microfibre pentru interior.

Îngrijire optimă pentru interiorul automobilului dvs.: 
Datorită tehnologiei speciale a ţesăturii, laveta din 
microfibre BMW este deosebit de moale atunci când 
este aplicată pe suprafeţele interioare.

PRODUSE DE ÎNGRIJIRE AUTO BMW.
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Trusă BMW pentru îngrijirea maşinii,  
ediţia de iarnă.

Sunteți bine pregătit pentru sezonul rece: Trusa 
pentru îngrijire BMW, ediţia de iarnă este perfect 
adaptată nevoilor de îngrijire a automobilului pe 
timp de iarnă. Setul conţine lichid de curăţare cu 
soluţie anti-îngheţ, soluţie de dezgheţare pentru 
parbriz, soluţie de curăţare pentru interior şi racletă 
şi poate fi stocat în geantă din pânză impermeabilă 
furnizată.

RON 250,00

ASTFEL IARNA  
NU VĂ VA AFECTA.
Îngrijire delicată de înaltă calitate pentru vizibilitate mare şi un aspect radiant:  
Descoperiţi produsele de îngrijire auto originale BMW pentru iarnă. Cu acestea puteţi 
face faţă cu uşurinţă geamurilor îngheţate, noroiului, pietrişului şi sării.

RON 40,00

Soluţie BMW pentru dezgheţat geamurile, 
500 ml.

Dezgheaţă geamurile în câteva secunde. 
Protejează împotriva reîngheţării şi asigură o 
vizibilitate panoramică perfectă. 

CONFORTABIL. 
RAPID.  
EFICIENT.

Cu produsele originale BMW 
pentru geamurile automobilului 

dumneavoastră puteţi să 
îndepărtaţi gheaţa şi zăpada 

foarte rapid şi să asiguraţi 
condiţii clare de vizibilitate. 
Indiferent de starea vremii.

RON 20,00

Racletă BMW.
Racleta cu tehnologie 2K permite îndepărtarea temeinică a 
zăpezii, dar şi a gheţii. Dinţii spărgători de gheaţă din partea 
frontală a racletei îndepărtează până şi gheaţa încăpăţânată 
de pe parbriz. 

RON 20,00

Lichid de parbriz cu soluţie anti-îngheţ.

Împiedică îngheţarea sistemelor de spălare a parbrizului, 
asigurându-vă vizibilitate perfectă; nu lasă urme la 
temperaturi negative, datorită substanţelor de curăţare 
de înaltă calitate.
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EXPERIMENTAŢI IARNA  
ÎN TOATĂ SPLENDOAREA EI.
LA PARTENERUL DVS. DE SERVICE BMW.

Detalii despre companie. Editor: BMW Vertriebs GmbH, Salzburg, 08/2022. Concept, format, compoziţie: ADWERBA, Salzburg. Drepturi de imagine: BMW AG, BMW 
Vertriebs GmbH. Posibilitatea de adaptare şi preţul accesoriilor depind de echiparea standard şi de anul de fabricaţie a autovehiculului. De asemenea, disponibilitatea 
şi sfera de cuprindere a serviciilor descrise pot fi diferite de la un partener de service BMW la altul. Imaginile sunt simbolice. Recomandări de preţuri neangajante, 
independente, inclusiv TVA 19%, valabile până pe 31.03.2023. Fac excepţie erorile şi greşelile, sub rezerva modificărilor.


