Pelo prazer
de conduzir

ACESSÓRIOS ORIGINAIS BMW.
BMW SÉRIE 1, BMW SÉRIE 2 E BMW X1.

O EQUIPAMENTO CERTO
PARA CADA AVENTURA.

EXTERIOR

Cada BMW está recheado de possibilidades fascinantes – nas páginas
seguintes mostramos-lhe como pode utilizá-las para o máximo
proveito. Disponíveis em quatro categorias, apresentamos-lhe
Acessórios Originais BMW modernos, que tornam a sua mobilidade
mais agradável, mais flexível, mais confortável e mais fácil.
Complemente o equipamento do seu BMW com produtos práticos de acordo
com o seu estilo de vida e que facilitam o seu dia a dia. Os Acessórios Originais
BMW são perfeitamente adequados ao seu BMW em termos de design,
funcionalidade, qualidade e desempenho. Transmita uma mensagem clara
também nos Acessórios – confie na BMW.
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Pode experienciar Acessórios Originais BMW selecionados através de imagens
e som online – para isso basta descarregar a aplicação Catálogos BMW para
o seu dispositivo.
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A utilização da Internet pode ter custos, consoante o contrato do seu telemóvel.
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Em 2016, a marca BMW celebra o seu centésimo
aniversário. Saiba mais em www.next100.bmw
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A EXPRESSÃO ADEQUADA
PARA CADA ESTILO
INDIVIDUAL.
Com a ampla seleção de diferentes jantes de liga leve, oferecemos-lhe a máxima
liberdade para definir o caráter individual do seu BMW. Porque a diversidade
de jantes vai muito além dos exemplos que aqui lhe apresentamos. Contacte
o seu Concessionário ou descubra na Internet outras possibilidades para criar
o BMW dos seus sonhos.
As jantes completas originais BMW estão equipadas com pneus Runflat
com estrela e sensores RDC. Contacte o seu Concessionário ou obtenha
informações detalhadas na Internet.

2

ACESSÓRIOS BMW M PERFORMANCE

1

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.

bmw.pt/conjunto-rodas
bmw.pt/pneus-bmw

3.1

3.2

1 Ponteiras de escape em carbono
A aparência de ponteiras de escape típicas
de veículos equipados com motor de
8 cilindros, o revestimento em carbono
e outras características de design conferem
às ponteiras de escape um impressionante
caráter apelativo que remete para a potência
do automóvel.
2 Jantes BMW 405 M de raios duplos de 19"
As jantes completas de verão BMW M
Performance de 19" de elevada qualidade
são forjadas, em cinza Orbit de duas
tonalidades, polidas nas superfícies
visíveis, e ostentam o logótipo BMW M
em quatro cores.

3 Jantes BMW 624 M de raios duplos de 19"
As jantes completas de verão de 19" de elevada
qualidade são em preto mate de duas tonalidades,
fresadas ou forjadas (3.1), polidas (3.2), e ostentam
o logótipo BMW M.
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JANTES COMPLETAS

BMW SÉRIE 1/BMW SÉRIE 2 CABRIO E COUPÉ

1

1 Jantes BMW 361 de raios duplos de 19"
As jantes de liga leve de 19" de elevada qualidade são em preto
brilhante com aro em vermelho e garantem uma aparência
desportiva.

3 Jantes BMW 388 de raios de estilo radial
As jantes de liga leve de 18" de elevada qualidade são em cinza
Ferric e dispõem de porcas das rodas visíveis e de raios de estilo
radial.

2 Jantes BMW 660 de raios em estrela de 19"
As jantes de liga leve de 19" de elevada qualidade são forjadas, em
cinza Orbit de duas tonalidades, polidas nas superfícies visíveis.

4 Jantes BMW 385 de raios duplos de 18"
As jantes de liga leve de 18" de elevada qualidade são em prata
Reflex e, com a sua aparência exclusiva, conferem ao automóvel
um toque especialmente desportivo.

5

6

5 Jantes BMW 376 de raios em estrela de 16"
O design claro das jantes de liga leve de 16" em prata Reflex
sublinha a aparência elegante do seu BMW.
6 Jantes BMW 382 de raios em estrela de 17"
As jantes de liga leve de 17" de elevada qualidade são em cinza
Space e, com a sua aparência exclusiva, conferem ao automóvel
um toque especialmente desportivo.

2

7 Jantes BMW 381 de raios em forma de pás de turbina de 17"
O design marcante das jantes de liga leve de 17" coloca a alta
performance no centro das atenções. Cor opcional prata Reflex.
8 Jantes BMW 380 de raios em Y de 17"
Elegância clássica na cor prata Reflex de elevada qualidade:
jantes de liga leve de raios em Y de 17".

3

4
7
8
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1

2

1

2.1

JANTES COMPLETAS

JANTES COMPLETAS

BMW X1

BMW SÉRIE 2 ACTIVE TOURER E GRAN TOURER

1 Jantes BMW 573 de raios em V de 19"
As jantes de liga leve de 19" de elevada qualidade são em preto
de duas tonalidades, polidas, e, graças à sua aparência exclusiva,
conferem um toque especialmente desportivo ao exterior do veículo.

1 Jantes BMW 478 de raios em estrela de 17"
Graças à sua aparência, as jantes de liga leve de 17" de elevada
qualidade conferem uma aparência especialmente desportiva
ao veículo.
2 Jantes BMW 361 de raios duplos de 18"
As jantes de liga leve de 18" de elevada qualidade são em cinza
Orbit de duas tonalidades, polidas, e conferem uma aparência
especialmente desportiva ao veículo.
3 Jantes BMW 487 de raios em forma de pás de turbina de 19"
As jantes de liga leve de 19" de elevada qualidade são em cinza
Ferric de duas tonalidades, polidas, e convencem pela aparência
desportiva.

3

2 Jantes BMW 566 de raios em Y de 18"
As jantes de liga leve de 18" de elevada qualidade são em preto
(2.1) ou cinza Ferric de duas tonalidades, polidas (2.2.) e, com
a sua aparência exclusiva, conferem ao automóvel um toque
especialmente desportivo.

2.2
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SISTEMA TRAVEL & COMFORT

1

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, no qual podem ser encaixados de forma rápida e simples os
complementos do sistema seguinte.
1 Cabide
Oferece a possibilidade de pendurar peças
de vestuário nas costas dos encostos dos
bancos. Pode também ser utilizado no exterior
do automóvel.

2

2 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 Suporte universal para Tablets com capa
de proteção
O prático suporte universal é ajustável
e é encaixado no suporte base do sistema
Travel & Comfort. Oferece suporte seguro para
diversos Tablets da Apple ou Samsung com
capa de proteção para Tablets do sistema
Travel & Comfort de 7 até 11" e, graças à moldura
com rotação 360° com ajuste da inclinação,
permite a fixação na posição pretendida.

UM POUCO DE CASA EM
CADA CAMINHO.
Prazer de conduzir – quer no trânsito intenso da cidade quer em viagens de
lazer. Os Acessórios Originais BMW foram concebidos para que permaneça
descontraído também no stress do dia a dia. Para tal, tem ao seu dispor tudo
o que necessita para qualquer situação. Os Acessórios Originais BMW são
práticos e fáceis de utilizar e dão-lhe tranquilidade e uma sensação de bem-estar.

3

4 Gancho universal
Para o transporte de vestuário ou de sacos de
pequenas dimensões nas costas dos encostos
dos bancos.
5 Suporte para câmaras Action
Oferece suporte seguro para as câmaras Action
(recomendação: GoPro e Nikon KeyMission 360).
Inserida no suporte, a câmara pode ser rodada
360° e utilizada através da aplicação ou do
controlador do iDrive, consoante o equipamento.

5

4

Visualize imagens sobre a versatilidade
do sistema Travel & Comfort num vídeo
acessível na aplicação Catálogos BMW.
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5.2
1

1 Proteção solar
A proteção solar está disponível para os vidros, onde pode
também ser utilizada com os vidros abertos. Graças à sua forma
específica, permite o ajuste perfeito e protege sobretudo as
crianças da incidência direta dos raios solares, contribuindo para
reduzir a temperatura no interior do veículo.
2 Cadeira de segurança para bebés BMW Baby Seat,
Grupo 0+
Cadeira de segurança para bebés com almofadas de ar patenteadas para crianças de aproximadamente 13 kg (aprox. 15 meses).
Para montagem segura na base ISOFIX disponível em separado/
através do cinto de segurança.

3 Cadeira de segurança para crianças BMW Junior Seat,
Grupo 1
Cadeira com almofadas de ar patenteadas para crianças de
12 meses a 4 anos (aproximadamente 9-18 kg). Para montagem
segura na base ISOFIX disponível em separado.
4 Cadeira de segurança para crianças BMW Junior Seat,
Grupo 2/3
Cadeira que "acompanha o crescimento", em preto/azul ou preto/
Antracite, para crianças de aproximadamente 3 a 12 anos (aprox.
15-36 kg). Com almofadas de ar patenteadas para uma proteção
contra impactos especialmente elevada na zona da cabeça e
sistema de fixação ISOFIX. O ajuste em altura e largura patenteado
pode ser efetuado apenas com uma mão; pode ser dobrada, para
o transporte fácil na mochila fornecida conjuntamente.

5.1

6

2

3

4

5 Tapetes em borracha
Os tapetes específicos e resistentes em borracha com rebordo
saliente e design elegante protegem a zona dos pés dianteira ou
traseira contra a humidade e a sujidade. Estão disponíveis em
preto e, consoante a versão de equipamento, com um rebordo
em preto (5.1), vermelho ou com uma inserção (5.2) com realces
coloridos.
6 Frisos das soleiras com LED
Os elegantes frisos das soleiras com designação BMW
retroiluminada inundam a zona de entrada de uma luz suave,
assim que as portas se abrem. As baterias de elevada
capacidade para a iluminação LED têm uma duração de até três
anos e a sua substituição é tão fácil quanto a montagem dos
frisos. Disponíveis também com designação M Performance.

7 Tapetes em tecido
Os tapetes em tecido específicos para a zona dos pés dianteira
ou traseira oferecem proteção fiável contra a sujidade e a
humidade, graças ao reverso impermeável em borracha. Com
inscrição BMW discreta, estão disponíveis em preto (8), preto/
bege ou preto/vermelho.

7
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1

4

1 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 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.

Para informações sobre outros produtos
de iluminação BMW, visualize a animação
na aplicação Catálogos BMW.

3 Luzes LED para a bagageira
As luzes LED BMW para a bagageira são fáceis de instalar e
alcançam uma iluminação cinco vezes superior à iluminação de
série. Em combinação com a deflexão otimizada da luz, garantem
uma iluminação suficiente da bagageira também em garagens ou
parques de estacionamento mal iluminados.

4 Volante II BMW M Performance em Alcantara com friso
em carbono e visor desportivo
Inclui um visor de controlos integrado na parte superior do aro
do volante. A mais recente tecnologia OLED e os indicadores
de mudança de velocidade LED de duas cores permitem utilizar
os modos Race, Sport e EfficientDynamics através dos botões
integrados na área dos apoios para os polegares.
5 Estojo porta-chaves
O estojo porta-chaves em pele de elevada qualidade dispõe de
um elegante gancho em metal para a fixação da chave e oferece
proteção contra riscos, sujidade ou salpicos e evita a ativação
inadvertida das teclas. Consoante o modelo, está disponível em
diferentes versões e diversas combinações de cores.

5

6 Punho da alavanca do travão de mão
O elegante punho da alavanca do travão de mão é executado em
pele Mano em preto de elevada qualidade. Com um realce central
em pele Dakota em preto, bege, vermelho Coral ou castanho
Saddle, combina na perfeição com todas as versões de equipamento e sublinha de forma impressionante o caráter desportivo
do automóvel.

6
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A LIGAÇÃO CERTA
PARA CADA MEIO DE
COMUNICAÇÃO.

1

1 BMW Head-Up Display
O BMW Head-Up Display apresenta informações
relevantes do veículo e – em combinação com
um Smartphone ou a aplicação Garmin – do
sistema de navegação no campo de visão do
condutor, sem que este necessite de tirar os
olhos da estrada. O ecrã transparente também
permite a leitura sob a incidência direta da luz solar.

Quem dispõe de uma boa ligação em rede, cuida dos seus contactos. Para
que possa contactar todas as pessoas importantes e utilizar todos os meios
de comunicação importantes também quando viaja no seu BMW, a nossa
oferta de comunicação e informação digital pode ser alargada à sua medida e
a sua utilização pode ser definida de forma ideal para si. A nossa oferta abrange
desde o adaptador Snap-In para telemóveis adequado, até à monitorização
visual do veículo.

2.2

3

2 Navegação integrada
A navegação integrada BMW (2.1) está
perfeitamente integrada no automóvel. Graças
à utilização através do controlador do iDrive
(2.2) e à apresentação de mapas no ecrã de
6,5" de alta resolução do veículo, permite uma
navegação particularmente fácil e segura.
As indicações por voz ocorrem através dos
altifalantes do sistema de som.

2.1

3 Mapa de estradas em formato digital
Uma atualização regular dos mapas de
estradas em formato digital garante uma
chegada ao destino sem problemas e a total
funcionalidade do sistema de navegação.
Além disso, a seleção do trajeto ideal
permite economizar tempo e combustível.
As atualizações estão disponíveis como
atualizações individuais ou como uma
assinatura de atualizações durante 2 anos.
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2

1 Sistema Click & Drive
O sistema Click & Drive BMW permite a ligação reversível e o
carregamento de Smartphones no veículo. Graças ao gancho
universal variável e à rotação 360º, qualquer Smartphone com
uma largura máxima de 78 mm pode ser utilizado de forma segura.
2 Adaptador Snap-In Universal
O adaptador Snap-In Universal permite a fixação segura e o
carregamento rápido de dispositivos da Apple com conector
Lightning, bem como a reprodução de música neles armazenada.
Consoante o veículo e o equipamento, também podem ser
apresentadas as capas dos álbuns no visor do automóvel.
3 Adaptador USB/microadaptador USB
Para a integração da sua seleção de música digital, o adaptador
USB permite integrar e, simultaneamente, carregar dispositivos
iPod e iPhone Apple compatíveis. O controlo pode ser efetuado
através do controlador do iDrive, do volante multifunções ou do
rádio. O microadaptador USB tem a mesma função para outras
fontes de áudio como leitores de MP3 ou Smartphones.

3

4

5

4 Carregador USB duplo
O carregador USB duplo BMW é encaixado no isqueiro de forma
fácil. Assim, é possível carregar dois dispositivos móveis externos
em simultâneo de forma fácil e cómoda. A corrente de carga
elevada possibilita um carregamento rápido, por exemplo, de
Smartphones ou leitores de MP3.
5 Sistema Advanced Car Eye 1
O sistema Advanced Car Eye consiste numa câmara dianteira
Full HD altamente sensível e numa câmara traseira posicionada
no óculo traseiro. Em caso de trepidação, estas câmaras captam
situações críticas de condução, de estacionamento ou de furto e
permitem gravar mesmo à noite um vídeo detalhado da perspetiva
do veículo.
6 Sistema de som HiFi ALPINE
O sistema de som HiFi ALPINE, com um espectro acústico
natural, oferece uma melhoria significativa da performance
de áudio. Todos os componentes do sistema de altifalantes
de três vias com 420 W de potência foram exclusivamente
desenvolvidos para a BMW e especialmente adaptados à
acústica do automóvel.

1

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.

6
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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. Podem ser montados de forma especialmente simples e, devido à sua
construção estável e aos sistemas de fecho antirroubo, satisfazem os mais elevados
requisitos de qualidade e segurança.
1 Caixa porta-bagagens de tejadilho
BMW 320
Para o transporte de até cinco pares de esquis
e adequada a todos os suportes de tejadilho
BMW. Dispõe de um sistema de abertura
de ambos os lados com fechadura tripla de
comando central de cada lado e oferece um
volume de 320 litros.
2 Caixa porta-bagagens de tejadilho
BMW 420
Caixa porta-bagagens de tejadilho com um
volume de 420 litros, fecho e sistema de
abertura de ambos os lados. Em preto/prata
Titanium, é adequada a todos os sistemas
de suporte de tejadilho BMW.

A ARRUMAÇAO IDEAL PARA
CADA TIPO DE BAGAGEM.

3 Caixa porta-bagagens de tejadilho
BMW 520
A caixa porta-bagagens de tejadilho com fecho
e sistema de abertura de ambos os lados está
disponível em preto/prata Titanium, oferece um
volume de 520 litros e é adequada a todos os
sistemas de suporte de tejadilho BMW.
1

Para mais detalhes sobre a montagem e o
funcionamento dos sistemas de suporte de
tejadilho BMW, visualize o filme na aplicação
Catálogos BMW.

Para praticamente todos os seus planos, existe na BMW uma solução de logística
adequada. Quer viaje com muito equipamento ou com pouca bagagem: deve poder
transportar cada item de bagagem da forma mais segura, mais cómoda e mais simples possível. Por isso, todos os produtos na área do transporte são feitos à medida
do seu BMW – desde a caixa porta-bagagens de tejadilho com um volume de até
520 litros, até à fixação inteligente para itens de bagagem de pequenas dimensões.

2

3
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2

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

5

2 Suporte para bicicletas de corrida, com fecho
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 (máx. 17 kg) 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.
3 Suporte traseiro compacto para bicicletas
Suporte para duas bicicletas/bicicletas elétricas (cada uma com
um peso máximo de 30 kg), de fixação simples e segura na
esfera do dispositivo de acoplamento de reboque e que pode ser
dobrado para proteção contra impactos e arrumado no tabuleiro
da bagageira.

3

4 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.

5 Suporte para esquis e pranchas de snowboard,
com fecho
O suporte para esquis e pranchas de snowboard com fecho é
adequado a todos os sistemas de suporte de tejadilho BMW e é
especialmente versátil. Permite o transporte seguro de seis
pares de esquis, quatro pares de esquis com bastões ou duas
pranchas de snowboard e dois pares de esquis com bastões no
tejadilho do veículo.

* Sujeito à Legislação Nacional em vigor.

4

6 Plataforma de arrumação
A plataforma de arrumação oferece espaço de arrumação
adicional que pode ser utilizado de forma versátil. É executada
em alumínio anodizado de alta resistência, dispõe de fecho e é
especificamente adequada aos sistemas de suporte de tejadilho
BMW. Além da montagem e manuseamento fáceis, a plataforma
de arrumação convence pelo seu design atrativo.

7 Suporte para pranchas de surf
Devido ao conceito de fixação inovador, o suporte garante um
manuseamento fácil e fixa a prancha de surf e o mastro da
prancha de windsurf de forma segura em todos os sistemas de
suporte de tejadilho BMW.

6
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1 Bolsa para as costas dos encostos dos bancos
Ideal para viagens com crianças. A bolsa com proteção lavável
é fixada nas costas dos encostos dos bancos dianteiros.
Com diversos compartimentos com fecho e um compartimento
isolado para garrafas, oferece múltiplas possibilidades de
arrumação para os mais diversos utensílios de viagem. É fácil
de transportar e, se necessário, pode ser dobrada.
2 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 e pode
também ser utilizado como tapete antiderrapante para a bagageira.

2

3

2 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.
3 Conjunto de viagem
O conjunto de viagem foi especialmente concebido para os automóveis cabrio BMW e inclui um trolley de dimensões adequadas
para levar na cabina de um avião e um saco de transporte que
permitem criar espaço de arrumação adicional no banco traseiro.
Os itens de bagagem podem ser transportados individualmente
ou empilhados, fixados através de uma cinta tensora e protegidos
contra furto através de fechos próprios.

4

4

4

4 Tapete moldável para a bagageira
Antiderrapante, impermeável e resistente, o tapete apresenta
um rebordo saliente e protege a bagageira contra a sujidade e
a humidade. Está disponível em diversas variantes e integra-se
harmoniosamente na aparência global da bagageira.
5 Rede para o piso da bagageira
A rede para o piso da bagageira permite fixar cargas soltas e
objetos de dimensões mais pequenas na bagageira de forma
rápida e segura durante a viagem. A malha preta da rede com
um gancho em S integrado é facilmente fixada aos olhais da
bagageira, estando assim sempre pronta para ser utilizada.

5
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O TRATAMENTO MAIS
EFICAZ PARA CADA
SUPERFÍCIE.
Para que as cores exteriores BMW de elevada qualidade suportem as condições adversas
no dia a dia e as superfícies preciosas em pele e madeira mantenham o seu brilho natural,
existem os Produtos Originais BMW Care. Esta gama abrangente de produtos de conservação Premium é adequada aos diferentes materiais do seu automóvel – para uma limpeza
delicada e eficaz e uma proteção excelente contra as agressões externas a que o automóvel
está exposto durante a utilização quotidiana.
Baseados em óleos essenciais naturais, os produtos BMW Natural Air 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 três fragrâncias
cuja intensidade é ajustada manualmente.

OS MELHORES
ESPECIALISTAS PARA
CADA TAREFA.
Os especialistas mais qualificados do seu Ponto de Serviço Autorizado oferecem-lhe uma sensação
agradável na manutenção e reparação. 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 nem de substituição de peças de
desgaste. Para o seu BMW isso significa: preservação do valor do automóvel e uma longa vida
útil. Para si: um novo e intenso prazer de conduzir.
Para obter mais informações, aceda a: bmw.pt/service
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RESUMO DOS ACESSÓRIOS ORIGINAIS BMW.
BMW Série 1

Página

5 Portas
a partir de 07/2011

BMW Série 2

3 Portas
a partir de 09/2012

Cabrio
a partir de 02/2015

Coupé
a partir de 03/2014

BMW X1

Active Tourer
a partir de 09/2014

Gran Tourer
a partir de 06/2015

5 Portas
a partir de 07/2011

a partir de 10/2015

EXTERIOR

BMW Série 1

Página

BMW Série 2

3 Portas
a partir de 09/2012

Cabrio
a partir de 02/2015

Coupé
a partir de 03/2014

BMW X1

Active Tourer
a partir de 09/2014

Gran Tourer
a partir de 06/2015

a partir de 10/2015

COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

Jantes BMW 376 de raios em estrela de 16"

7

Adaptador Snap-In Universal

18

•

•

•

•

•

•

•

Jantes BMW 380 de raios em Y de 17"

7

Adaptador USB/microadaptador USB

18

•

•

•

•

•

•

•

Jantes BMW 381 de raios em forma de pás de turbina de 17"

7

Jantes BMW 382 de raios em estrela de 17"

7

2

6
8

2

2

Jantes BMW 487 de raios em forma de pás de turbina de 19"

8

8

8

Jantes BMW 566 de raios em Y de 18"

9
9
6

1

2

Jantes BMW 388 de raios de estilo radial de 18"

Jantes BMW 573 de raios em Y de 19"

1

2

Jantes BMW 478 de raios em estrela de 17"

Jantes BMW 660 de raios em estrela de 19"

1

2

1

4, 84, 8
10
7

7

7

Jantes BMW M Performance 405 M de raios duplos de 19"

5

7

7

7

7

5

9, 11

9, 11

9, 11

9, 11

Jantes de liga leve BMW 361 de raios duplos de 18"

8

Jantes de liga leve BMW 361 de raios duplos de 19"

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

Ponteiras de escape BMW M Performance em carbono

5

•

•

•

•

7

INTERIOR
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mapa de estradas em formato digital

17

•

•

•

•

•

•

•

Navegação integrada

17

•

•

•

•

•

•

•

Sistema Advanced Car Eye

19

•

•

•

•

•

•

•

Sistema Click & Drive

18

•

•

•

•

•

•

•

Sistema de som HiFi ALPINE

19

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

SOLUÇÕES DE TRANSPORTE E BAGAGEIRA
7

Jantes de liga leve BMW 385 de raios duplos de 18"

26

17
19

7

Jantes BMW M Performance 624 M de raios duplos de 19"

BMW Natural Air

BMW Head-Up Display
Carregador USB duplo

•

•

•

•

Bolsa para as costas dos encostos dos bancos

24

•

•

Caixa desdobrável

24

•

•

Caixa porta-bagagens de tejadilho BMW 320

21

•

•

•

•

•

•

Caixa porta-bagagens de tejadilho BMW 420

21

•

•

•

•

•

•

Caixa porta-bagagens de tejadilho BMW 520

21

•

•

Conjunto de viagem

24

•

•

Plataforma de arrumação

23

•

•

Rede para o piso da bagageira

25

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Cadeira de segurança para bebés BMW Baby Seat, Grupo 0+

12

•

•

•

•

•

•

•

Suporte para bicicletas de corrida, com fecho

22

•

•

•

•

•

•

Cadeira de segurança para crianças BMW Junior Seat, Grupo 1

12

•

•

•

•

•

•

•

Suporte para bicicletas de turismo, com fecho

22

•

•

•

•

•

•

Cadeira de segurança para crianças BMW Junior Seat, Grupo 2/3

12

•

•

•

•

•

•

•

Suporte para esquis e pranchas de snowboard, com fecho

23

•

•

•

•

•

•

Estojo porta-chaves

15

•

•

•

•

•

•

•

Suporte para pranchas de surf

23

•

•

•

•

•

•

Frisos das soleiras com LED

13

•

•

•

•

•

•

•

Suporte traseiro para bicicletas compacto

22

•

•

•

Lanterna LED

14

•

•

•

•

•

•

•

Suporte traseiro para bicicletas Pro 2.0

22

•

•

•

•

•

•

Tapete de proteção do para-choques

24

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tapete moldável para a bagageira

25

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Luzes LED para a bagageira

14

•

•

Projetores de luz LED nas portas

14

•

•

Proteção solar

12

•

•

Punho da alavanca do travão de mão

15

•

•

•

•

•

Sistema Travel & Comfort – cabide

11

•

•

•

•

•

•

•

Sistema Travel & Comfort – gancho universal

11

•

•

•

•

•

•

•

Sistema Travel & Comfort – mesa basculante

11

•

•

•

•

•

•

•

Sistema Travel & Comfort – suporte para câmaras Action

11

•

•

•

•

•

•

•

Sistema Travel & Comfort – suporte universal para Tablets com capa de proteção

11

•

•

•

•

•

•

•

Tapetes em borracha

13

•

•

•

•

•

•

•

Tapetes em tecido

13

•

•

•

•

•

•

Volante II BMW M Performance em Alcantara com friso em carbono e visor desportivo

15

•

•

•

•

Cores disponíveis para as jantes de liga leve BMW:

•

1 = Cinza Ferric; 2 = Prata Reflex; 3 = Cinza Space; 4 = Preto; 5 = Preto brilhante; 6 = Preto brilhante com aro em vermelho; 7 = Cinza Orbit de duas tonalidades, polidas; 8 = Cinza Ferric de duas tonalidades, polidas; 9 = Preto mate de duas tonalidades;
10 = Preto brilhante de duas tonalidades, polidas; 11 = Polidas; 12 = Preto Jet

•

O seu Ponto de Serviço Autorizado BMW terá todo o gosto
em aconselhá-lo.
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.
Número de encomenda 411 015 406 58 2 2017 BM-32. Impresso na Alemanha 07/2017.

