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Pelo prazer
de conduzir

Os modelos apresentados incluem também, em parte, equipamentos especiais
que não pertencem ao conjunto disponibilizado de série. Nem todas as
variantes do produto estão aqui ilustradas. Reservado o direito de alterações de
estruturas, equipamentos e conteúdos, bem como de erros de impressão.
© BMW AG, Munique/Alemanha. Qualquer reprodução, mesmo que parcial, só
será permitida mediante autorização escrita da BMW AG, Munique.
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MÁXIMO CARÁTER
INDIVIDUAL: OS NOSSOS
ACESSÓRIOS PARA O
SEU BMW.
A escolha do seu BMW já é, por si só, uma demonstração do seu
estilo pessoal. Com os Acessórios Originais BMW adequados,
pode personalizar ainda mais o seu automóvel e torná-lo ainda mais individual de acordo com o seu estilo de vida e as suas
necessidades.
Este catálogo apresenta-lhe uma seleção de produtos tecnologicamente
avançados que satisfazem de forma ideal as suas preferências individuais
no âmbito da mobilidade em qualquer situação. Os Acessórios Originais
BMW são perfeitamente adequados ao seu BMW em termos de design,
funcionalidade, qualidade, desempenho e – tal como o seu automóvel –
são produzidos com uma qualidade sem compromissos.

EXTERIOR
Página 04–09

INTERIOR
Página 10–13

COMUNICAÇÃO,
INFORMAÇÃO E
TECNOLOGIA

Para obter mais informações sobre os Acessórios Originais BMW, bem
como sobre o Serviço BMW, aceda a bmw.pt ou visite o seu Ponto de
Serviço Autorizado BMW.

Página 14–15

SOLUÇÕES DE
TRANSPORTE E
BAGAGEIRA
Página 16–19

AN_13491146-BMW-ZK-GKL-02-03_POR All Pages

10-Feb-19 15:08:41

BMW-ZKGKL-04-05.indd

Text: POR

Page: 4

Images: DIN

Text: POR

Page: 5

Images: DIN

10.02.19 15:09

04 ❘ 05 EXTERIOR

PARA NÓS É ESSENCIAL:
A APARÊNCIA MARCANTE
DO SEU BMW.
Máximo caráter individual ao primeiro olhar: os Acessórios BMW M Performance
ultradesportivos remetem para uma dinâmica extraordinária. Graças à ampla seleção
de jantes de liga leve originais BMW, pode melhorar a dinâmica de condução e a
aparência inconfundível do seu BMW de forma individual até ao mais ínfimo detalhe.
As jantes forjadas, em particular, constituem obras-primas artisticamente elaboradas.
São fabricadas a partir de um único bloco de alumínio e são otimizadas em termos
de peso através do procedimento flow forming de elevada qualidade.
As rodas completas originais BMW estão equipadas com pneus Runflat com estrela e
sensores RDC. Contacte o seu Concessionário ou obtenha informações detalhadas na
Internet.

ACESSÓRIOS BMW M PERFORMANCE
Sob a designação Acessórios BMW M Performance, dispõe de um programa de acessórios exclusivo
para tornar o seu BMW ainda mais desportivo. Com componentes de atualização perfeitamente
adequados ao seu automóvel nas áreas de tração, suspensão, aerodinâmica e cockpit, pode criar
o caráter dinâmico do seu BMW de forma individual e de acordo com as suas preferências. Contacte
o seu Ponto de Serviço Autorizado BMW para obter mais informações sobre estes e outros Acessórios
BMW M Performance para os modelos BMW e BMW M.
1 Capas dos pedais em aço inoxidável
Design purista, fabrico preciso: as capas
dos pedais em aço inoxidável garantem um
caráter de alta tecnologia inconfundivelmente
dinâmico também na zona dos pés.
1 Tapetes
Aparência de elevada qualidade, aderência
excelente: os tapetes BMW M Performance
conferem um toque desportivo individual ao
automóvel na zona dos pés dianteira.
2 Volante em pele/Alcantara
O volante desportivo com zona de aderência
em Alcantara oferece um toque especialmente
agradável e uma excelente aderência – para
uma perceção direta da direção. Estão
disponíveis: o friso do volante em carbono/pele
e as patilhas de mudança de velocidade em
carbono.

1

2

4 Capas dos espelhos retrovisores
exteriores em carbono
As capas dos espelhos retrovisores exteriores
em carbono marcantes realçam o caráter de
alta tecnologia do automóvel e constituem
destaques desportivos individuais.
5 Spoiler traseiro em carbono
Elaboradamente executado à mão, totalmente
em carbono, otimizado em termos de peso e,
ainda assim, com a mais elevada estabilidade.

3

6 Difusor traseiro em carbono
A inserção do difusor traseiro em carbono
confere ao veículo uma aparência ainda mais
desportiva e realça de forma impressionante
a sua presença marcante.

3 Grelha dianteira em preto brilhante
e entradas de ar e estrutura da cortina
de ar em carbono
As barras e a estrutura da grelha em preto
brilhante irradiam robustez e personalidade. As
entradas de ar e a estrutura da cortina de ar em
carbono sublinham a aparência desportiva e de
elevada qualidade do automóvel.
5

6

4
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06 ❘ 07

1

2

3.1

CONJUNTOS DE RODAS
COMPLETAS

4

BMW SÉRIE 6 GRAN TURISMO E BMW SÉRIE 7
1 Jantes 687 de raios em V de 21"
As jantes de liga leve de 21" de elevada qualidade estão
disponíveis em preto Jet de duas tonalidades, são polidas,
e incluem um aro laminado.
2 Jantes 629 de raios múltiplos de 21"
As jantes de liga leve de 21" de elevada qualidade estão
disponíveis em cinza Orbit de duas tonalidades, são polidas,
e incluem um aro laminado. Estão também disponíveis em preto
Liquid.
3 Jantes M Performance 650 M de raios duplos de 21"
Jantes de 21" de elevada qualidade, forjadas, em preto Jet de
duas tonalidades, polidas (3.1) ou em preto Jet (3.2) com logótipo M.

5

4 Jantes 647 M de raios duplos de 19"
As jantes de liga leve de 19" de elevada qualidade em preto
Jet com logótipo M a cores conferem ao automóvel um toque
especialmente desportivo.
5 Porcas antirroubo
As porcas antirroubo fiáveis incluem quatro porcas com
codificação BMW especial.

3.2
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08 ❘ 09

CONJUNTOS DE RODAS
COMPLETAS
BMW SÉRIE 8 CABRIO E COUPÉ

1

1 Jantes M Performance 732 M de raios múltiplos de 20"
As jantes de 20" de elevada qualidade estão disponíveis em
dourado Night de duas tonalidades, são forjadas, polidas e
fresadas, e ostentam o logótipo M a cores.
2 Jantes M Performance 763 M de raios em Y de 20"
As jantes de 20" de elevada qualidade são forjadas, estão
disponíveis em dourado Frozen mate com designação
M Performance fresada e são inspiradas no automobilismo.

1

CONJUNTOS DE RODAS
COMPLETAS
BMW X7

1 Jantes M Performance 785 M de raios em Y de 22"
As jantes de 22" de elevada qualidade estão disponíveis em
preto Jet mate de duas tonalidades, são forjadas e polidas e
apresentam a designação M Performance fresada.

2
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10 ❘ 11 INTERIEUR

SISTEMA TRAVEL & COMFORT

A SENSAÇÃO SUPREMA:
PERFEIÇÃO EM QUALQUER PISO.
Viagens descontraídas – porque está idealmente equipado desde a partida até ao
destino. Os Acessórios Originais BMW para o interior e para a viagem oferecem-lhe
soluções práticas de nível Premium. Em termos de design, os materiais de elevada
qualidade e os ajustes com precisão milimétrica garantem uma funcionalidade
perfeita e um prazer duradouro.

O sistema Travel & Comfort reúne uma seleção variada de suportes e soluções de fixação num único sistema,
possibilitando assim ainda mais conforto no interior do veículo durante a viagem. Consiste num suporte base
montado entre as barras do encosto de cabeça (1), no qual podem ser encaixados de forma rápida e simples os
complementos do sistema seguintes. Disponível exclusivamente para o novo BMW X7: o equipamento opcional
Travel & Comfort, ao qual podem ser fixados vários acessórios rápida e facilmente nas costas do encosto do
banco e onde podem ser carregados Smartphones e Tablets através do carregador USB integrado.
2 Gancho universal
O gancho universal permite transportar
vestuário ou sacos leves, podendo ser fixado
ao suporte base ou ao equipamento do sistema
Travel & Comfort opcional (apenas BMW X7).
3 Cabide
O cabide BMW oferece a possibilidade de
pendurar peças de vestuário nas costas dos
encostos dos bancos. É fácil de fixar de forma
segura, por encaixe, ao suporte base disponível
em separado e que também oferece proteção
contra impactos ou ao equipamento do sistema
Travel & Comfort opcional. Graças à função
Hotel (cabide comum), pode também ser
utilizado no exterior do automóvel.

1

4 Suporte universal para Tablets
O prático suporte universal é ajustável e é
encaixado no suporte base disponível em
separado ou no equipamento do sistema
Travel & Comfort opcional. Em combinação
com a capa de proteção BMW, oferece suporte
seguro para diversos Tablets da Apple ou
Samsung de 7 até 11“ e, graças à moldura com
rotação 360° com ajuste da inclinação, permite
a fixação na posição pretendida.

2

5 Mesa basculante
Num design BMW apelativo, a mesa
basculante dispõe de ajuste em altura e
inclinação e oferece um suporte para bebidas
integrado adicional.

3

5

4
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12 ❘ 13

1 Lanterna LED
A lanterna LED BMW com design elegante em aço inoxidável
convence pelo consumo muito reduzido, pela vida útil de até
3000 ciclos de carregamento e pelo feixe de longo alcance. Para
carregar a bateria de elevada capacidade, basta ligar a lanterna a
uma tomada de 12 V no interior do veículo.

1

2 Projetores de luz LED nas portas
Ao abrir as portas, é projetada uma imagem individualmente
selecionável no chão junto ao veículo, iluminando a zona de
entrada.
2

2

3 Manta de viagem
A manta de viagem de elevada qualidade com uma face em bege
e a outra em castanho-escuro é totalmente concebida em lã
merino extrafina e tecida em tecnologia Jacquard.
4 Estojo porta-chaves para a chave BMW com display
O estojo porta-chaves BMW, em pele Nappa em preto de
elevada qualidade e feito à medida, protege com segurança a
chave BMW com display da sujidade e dos riscos.
5 Estojo porta-chaves
O estojo porta-chaves em pele de elevada qualidade é feito à
medida e é ligado à chave através de um elegante aro em metal.

3

6.1

6 Tapetes Exclusive
Com padrões sofisticados em forma de diamante e costuras
em cores contrastantes, constituem destaques de requinte à
frente (6.1) e atrás (6.2). Os tapetes para a zona dos pés traseira
estão ligados através de uma parte intermédia que se ajusta com
precisão ao túnel central. A pele sintética de elevada qualidade e,
em simultâneo, resistente ajusta-se na perfeição aos contornos
do revestimento do piso e oferece proteção ideal contra a
sujidade, a humidade e o desgaste.
7 Tapetes em borracha
Os tapetes específicos e resistentes em borracha com rebordo
saliente e design elegante protegem a zona dos pés dianteira e
traseira contra a humidade e a sujidade. Estão disponíveis em
preto e dispõem de uma inserção em aço inoxidável.
8 Tapetes
Os tapetes BMW Floor Liner antiderrapantes, impermeáveis
e resistentes com rebordo saliente a toda a volta protegem a
zona dos pés dianteira e traseira contra a humidade e a sujidade.
Em preto com inserção em aço inoxidável. Graças ao ajuste
3D específico, integram-se e combinam perfeitamente com o
interior.

4
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14 ❘ 15 COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

O MELHOR PARA O
PRESENTE: A TECNOLOGIA
DO FUTURO.

1 Sistema Advanced Car Eye 2.01
O sistema BMW Advanced Car Eye 2.0
consiste numa câmara dianteira Full HD
altamente sensível que capta o ambiente
à frente e atrás do veículo também à noite
e mesmo quando este está estacionado.
Através da tecnologia de radar inteligente e do
sensor G, é possível reconhecer trepidações e
movimentos anormais no exterior do automóvel
e distingui-los de movimentos normais. A
câmara armazena automaticamente a situação,
para documentar eventuais acidentes ou
situações de (tentativa de) arrombamento do
veículo.

3 Auscultadores sem fios On-Ear
Os auscultadores sem fios On-Ear de elevada
qualidade foram especialmente adaptados para
o sistema multimédia para os bancos traseiros
BMW. Distinguem-se pela extraordinária
qualidade de som, pelo elevado nível de
conforto que oferecem e pelo design BMW
apelativo.

2 Carregador USB duplo
O carregador USB duplo é encaixado no
isqueiro de forma fácil. Assim, é possível
carregar dois dispositivos móveis externos em
simultâneo de forma cómoda.

5 Base de carregamento sem fios Universal
A base de carregamento sem fios Universal
permite carregar o Smartphone de forma
cómoda sem cabo - também fora do automóvel.

1

4 Cabo adaptador
Para um prazer musical individual, os
dispositivos compatíveis podem ser integrados
e carregados no automóvel através do cabo
adaptador.

1
1

6 Capa de carregamento sem fios
A capa de carregamento sem fios permite
o carregamento sem fios, por indução, de
iPhones™ 5/5s e 7/7 Plus. A inovadora capa
para telemóveis é compatível com todos os
carregadores com certificação Qi e também
pode ser utilizada como capa de proteção.

A admissibilidade da gravação e a valorização das gravações de vídeo são
determinadas de acordo com a legislação nacional em vigor. Informe-se antes
de partir em viagem. O utilizador é responsável pela utilização e pelo cumprimento da legislação nacional em vigor.

5

2
3

Sempre acessíveis, tudo sob controlo e, em simultâneo, com o melhor entretenimento –
é desta forma que os equipamentos digitais de comunicação, informação e
entretenimento lhe oferecem suporte em todas as viagens. Através de soluções
bem pensadas, os Acessórios Originais BMW alcançam um novo nível de perfeição.
A tecnologia avançada, a utilização fácil e orientada para o conforto e a combinação
perfeita destes produtos tornam a sua utilização num prazer descontraído.

6
4
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16 ❘ 17 SOLUÇÕES DE TRANSPORTE E BAGAGEIRA

PARA ONDE QUER QUE VÁ:
TEM TUDO CONSIGO.
Quer seja a caminho de um fim de semana prolongado na montanha ou durante a
viagem até à praia – quando é necessário levar bagagem volumosa ou equipamento
de desporto de forma fácil e segura para os seus lugares favoritos, pode confiar nos
Acessórios Originais BMW. Quer utilize o suporte de tejadilho ou o suporte traseiro,
quer necessite de transportar uma prancha de surf, uma bicicleta de montanha ou uma
pasta no banco traseiro – tudo chega consigo ao destino de forma segura e pronto para
ser utilizado.

SISTEMAS DE SUPORTE DE TEJADILHO
Os suportes de tejadilho e as barras de tejadilho BMW estão otimizados para todos os sistemas de
fixação do suporte de tejadilho e para todas as caixas porta-bagagens de tejadilho BMW (1). Combinam
na perfeição com todos os sistemas de fixação do suporte de tejadilho e todas as caixas porta-bagagens de tejadilho BMW, sendo particularmente fáceis de montar. Devido à sua construção estável
e aos sistemas de fecho antirroubo, satisfazem os mais elevados requisitos de qualidade e segurança.
2 Caixa porta-bagagens de tejadilho 320
Dispõe de um sistema de abertura de ambos
os lados com fechadura tripla de comando
central de cada lado. Em preto com painéis
laterais em prata Titanium. Oferece um volume
de 320 litros e é adequada a todos os sistemas
de suporte de tejadilho BMW (a imagem real
pode variar).

1

4 Caixa porta-bagagens de tejadilho 520
Com fecho e sistema de abertura de ambos
os lados, está disponível em preto com painéis
laterais em prata Titanium. Oferece um volume
de 520 litros e é adequada a todos os sistemas
de suporte de tejadilho BMW. Premiada com o
“Red Dot Award 2016”.

3 Caixa porta-bagagens de tejadilho 420
Caixa porta-bagagens de tejadilho com um
volume de 420 litros, fecho e sistema de
abertura de ambos os lados. Disponível em
preto com painéis laterais em prata Titanium.
É adequada a todos os sistemas de suporte de
tejadilho BMW.

2

3

4
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18 ❘ 19

1

1 Suporte para esquis e pranchas de snowboard,
extensível lateralmente
O suporte para esquis e pranchas de snowboard com fecho e
extensível lateralmente oferece suporte seguro para até cinco
pares de esquis ou quatro pranchas de snowboard e permite
cargas fáceis, mesmo em automóveis mais altos. Pode ser
combinado com todos os suportes de tejadilho e barras de
tejadilho BMW, transporta também bastões de esqui e cumpre
os mais exigentes requisitos de qualidade e segurança.

6

2 Suporte traseiro para bicicletas Pro 2.0*
O suporte traseiro para bicicletas Pro 2.0 é leve, porém, estável,
e suporta cargas de até 60 kg. É extremamente fácil de utilizar e
pode transportar duas bicicletas/bicicletas elétricas (extensível
para acomodar uma terceira bicicleta). A função de rebatimento
integrada permite o acesso cómodo à bagageira em todas as
ocasiões.
3 Suporte para bicicletas de corrida
O suporte para bicicletas de corrida é adequado a todos os
sistemas de suporte de tejadilho BMW. Desta forma, é possível
transportar até quatro bicicletas de corrida de forma segura. Com
o suporte para as rodas dianteiras disponível em separado, as
rodas dianteiras desmontadas podem ser igualmente fixadas aos
sistemas de suporte de tejadilho BMW através de um sistema de
fixação rápida.

2

4 Suporte para bicicletas de turismo, com fecho
Suporte para bicicletas de turismo de elevada resistência, com
fecho, para o transporte seguro de uma bicicleta de corrida,
turismo, criança ou montanha de até 22,5 kg.

5

6

5 Tapete moldável para a bagageira Exclusive
O tapete moldável para a bagageira Exclusive em pele sintética
preta com padrão elegante e inserção em metal protege a
bagageira contra a sujidade de forma fiável.
6 Tapete moldável para a bagageira
O tapete antiderrapante e impermeável protege a bagageira
contra a sujidade e a humidade. Está disponível em preto com
inserção em aço inoxidável a combinar com o interior.
7 Caixa desdobrável
Com um volume de até 20 kg, a caixa desdobrável é adequada
para arrumar objetos de menores dimensões ou compras.
Dobra-se e desdobra-se rapidamente através de fechos de
velcro, é antiderrapante e arruma-se de forma compacta. Está
disponível em preto e em preto/vermelho.

8 Tapete de proteção do para-choques
O tapete robusto protege o para-choques contra riscos e
sujidade durante as cargas e descargas. É fixado aos olhais
de fixação posteriores da bagageira através de fechos de
velcro amovíveis. Pode também ser utilizado como tapete
antiderrapante para a bagageira.

7

9 Caixa térmica
A caixa térmica de design elegante em preto e antracite oferece
uma capacidade de 13 litros. Ligada à tomada de bordo de 12 V,
a unidade de refrigeração integrada arrefece o conteúdo da caixa
de forma eficaz.

8

9

3

* Sujeito à Legislação Nacional em vigor.
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UM TOQUE PESSOAL: A
FRAGRÂNCIA MAIS FRESCA
DA BMW.
Baseados em óleos essenciais naturais, os produtos BMW Natural Air (1) garantem um ambiente
fresco no interior. O suporte é fixado à grelha de ventilação e combina com a cor do interior do seu
BMW. As recargas vazias são substituíveis e estão disponíveis em seis fragrâncias, por exemplo,
“Sparkling Raindrops” e “Energizing Tonic”, cuja intensidade é ajustada manualmente.
Os produtos BMW Ambient Air (2) oferecem também uma experiência olfativa exclusiva para o
interior do automóvel A intensidade das fragrâncias de elevada qualidade (disponíveis
opcionalmente) é controlada através do controlador do iDrive. Estão disponíveis dez fragrâncias,
que se dividem em cinco diferentes Suites. Cada Suite representa uma fragrância e inclui um nível
de intensidade leve (N.º 1) e um nível de intensidade intenso (N.º 2). Estão disponíveis, por exemplo,
as fragrâncias de prados verdes cobertos de orvalho, elegantes notas de madeira com a energia de
bosques frescos ou de refrescantes ondas do mar, bem como nuances de mandarina e casca de
toranja. A forma compacta e prática das recargas permite a colocação e a remoção fáceis do
porta-luvas.

2

OBJETIVO CLARO:
O NOSSO MELHOR
SERVIÇO.
Os técnicos especializados do seu Ponto de Serviço Autorizado BMW oferecem-lhe
um serviço qualificado na manutenção e reparação do seu BMW. Os mais modernos
dispositivos de diagnóstico e tecnologias de reparação garantem que recebe o seu
automóvel técnica e visualmente como novo após o serviço. Graças aos nossos packs
BMW Service Inclusive para serviços selecionados, não necessita de se preocupar
com os custos dos serviços de manutenção ou de substituição de peças de desgaste.
Para si significa: um prazer de conduzir mais intenso.
Para obter mais informações, aceda a: https://www.bmw.pt/serviceinclusive

1
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22 ❘ 23

RESUMO DOS ACESSÓRIOS ORIGINAIS BMW.
Página

BMW Série 6

BMW Série 7

BMW Série 8

Gran Turismo

Berlina

Berlina, versão longa

Cabrio

BMW X7

Página

Coupé

EXTERIOR

BMW Série 6

BMW Série 7

BMW Série 8

Gran Turismo

Berlina

Berlina, versão longa

•

•

Cabrio

BMW X7
Coupé

COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

Jantes BMW 629 de raios múltiplos de 21"

6

9, 11

9, 11

9, 11

Auscultadores wireless On-Ear

15

•

Jantes BMW 647 M de raios duplos de 19"

7

1

1

1

Base de carregamento wireless Universal

15

•

•

Jantes BMW 687 de raios em V de 21"

6

7

7

7

Cabo adaptador

15

•

•

•

•

•

•

Jantes M Performance 650 M de raios duplos de 21"

6

1, 7

1, 7

1, 7

Capa de carregamento wireless

15

•

•

•

•

•

•

Jantes M Performance 732 M de raios múltiplos de 20"

8

6

6

Carregador USB duplo

15

•

•

•

•

•

•

Jantes M Performance 763 M de raios em Y de 20"

8

5

5

Sistema Advanced Car Eye 2.0

15

•

•

•

•

•

•

Jantes M Performance 785 M de raios em Y de 22"

9

Porcas antirroubo

7

Caixa desdobrável

19

•

•

•

•

•

•

Caixa porta-bagagens de tejadilho 320

17

•

•

•

•

•

•

8
•

•

•

•

•

•

ACESSÓRIOS BMW M PERFORMANCE
Capas dos espelhos retrovisores exteriores em carbono

5

•

Capas dos pedais em aço inoxidável*

5

Difusor traseiro em carbono

5

Friso do volante em carbono/pele

5

Grelha dianteira em preto brilhante e entradas de ar e estrutura da cortina de ar em carbono

5

Patilhas de mudança de velocidade em carbono

5

Spoiler traseiro em carbono

5

Tapetes

5

•

Volante em pele/Alcantara

5

•

•
•

SOLUÇÕES DE TRANSPORTE E BAGAGEIRA

•

•

•

•

•

Caixa porta-bagagens de tejadilho 420

17

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Caixa porta-bagagens de tejadilho 520

17

•

•

•

•

•

•

•

Caixa térmica

19

•

•

•

•

•

•

•

Sistemas de tejadilho e barras de tejadilho

17

•

•

•

•

•

•

•

Suporte para bicicletas de corrida

18

•

•

•

•

•

•

•

Suporte para bicicletas de turismo, com fecho

18

•

•

•

•

•

Suporte para esquis e pranchas de snowboard, extensível lateralmente

18

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

Suporte traseiro para bicicletas Pro 2.0***

18

•

•

•

Tapete de proteção do para-choques

19

Tapete moldável para a bagageira

19

Tapete moldável para a bagageira Exclusive

19

INTERIOR
BMW Ambient Air**

20

•

•

BMW Natural Air

20

•

•

•

•

•

•
•

Estojo porta-chaves

12

•

•

•

•

•

•

Estojo porta-chaves para a chave BMW com display

12

•

•

•

•

•

•

Lanterna LED

12

•

•

•

•

•

•

Manta de viagem

12

•

•

•

•

•

•

Projetores de luz LED nas portas

12

•

•

•

•

•

•

Sistema Travel & Comfort – cabide

11

•

•

•

•

Sistema Travel & Comfort – gancho universal

11

•

•

•

•

Sistema Travel & Comfort – mesa rebatível

11

•

•

•

•

Sistema Travel & Comfort – suporte base

11

•

•

•

•

Sistema Travel & Comfort – suporte universal para Tablets

11

•

•

•

•

Tapetes

13

Tapetes em borracha

13

•

•

•

Tapetes Exclusive*

13

•

•

•

•

•

Cores disponíveis para as jantes de liga leve BMW: 1 = Preto Jet; 2 = Preto Jet mate; 3 = Prata Reflex; 4 = Cinza Ferric; 5 = Dourado Frozen mate; 6 = Dourado Night de duas tonalidades, fresadas; 7 = Preto Jet mate de duas tonalidades, polidas; 8 = Preto Jet mate de duas tonalidades, polidas;
9 = Cinza Orbit de duas tonalidades, polidas; 10 = Cinza Ferric de duas tonalidades, polidas; 11 = Preto Liquid

•
•

•

•

* A compatibilidade com o automóvel tem de ser previamente verificada.
** Disponível apenas em combinação com equipamento opcional.
*** Sujeito à Legislação Nacional em vigor.

AN_13639568-BMW-ZK-GKL-22-23_Sommer_POR All Pages

21-Feb-19 15:30:42

