Pelo prazer
de conduzir

ACESSÓRIOS ORIGINAIS BMW.

BMW SÉRIE 5, BMW X5 E BMW X6.

DE FORMA NATURAL:
MELHORAR O QUE JÁ
É BOM.
Este catálogo apresenta-lhe em quatro capítulos diversas
possibilidades de complementar o seu BMW com acessórios
práticos e elegantes de forma individual – otimizando assim
a sua aparência impressionante até ao mais ínfimo detalhe.
Apenas os Acessórios Originais BMW são perfeitamente adequados
ao seu modelo BMW no que respeita ao design, funcionalidade,
qualidade e desempenho. Cada produto integra-se perfeitamente
no todo e satisfaz as mais elevadas exigências, uma vez que foi especialmente concebido para o seu modelo BMW. Não faça concessões
também nos acessórios – decida-se pela BMW.
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Pode experienciar Acessórios Originais BMW selecionados através de imagens
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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.

NATURALMENTE: DE ACORDO
COM AS SUAS PREFERÊNCIAS
INDIVIDUAIS.
Com a seleção das jantes de liga leve, confere ao seu BMW um caráter individual.
Para que tenha toda a liberdade nesta afirmação pessoal, oferecemos-lhe uma ampla
variedade de jantes completas originais BMW em diferentes dimensões. Apresentamoslhe aqui alguns exemplos da vasta gama de Acessórios Originais BMW disponíveis.

1 Aplicação dianteira em carbono
(BMW Série 5)
A aplicação dianteira executada totalmente
em carbono garante valores de aerodinâmica
otimizados e realça a aparência robusta do
automóvel.
2 Ponteiras de escape em carbono
(BMW Série 5)
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.

3 Jantes BMW 669 M de raios duplos de 20"
(BMW Série 5)
As jantes de liga leve BMW M Performance
de 20" de elevada qualidade são forjadas, em
preto mate (3.1) de duas tonalidades ou em
cinza Orbit (3.2), fresadas e polidas no lado
visível. Ambas as opções de cor ostentam o
logótipo M.
3 Kit de atualização Travões desportivos
(BMW Série 5)
Para distâncias de travagem curtas – também
em condições de elevada carga térmica:
travões desportivos de alta performance com
discos de travão desportivos ventilados. Em
vermelho BMW M Performance desportivo.

4 Jantes BMW 599 M de raios duplos de 21"
(BMW X5/X6)
As jantes de liga leve BMW M Performance de
21" de elevada qualidade são em cinza Orbit
mate de duas tonalidades, polidas no lado
visível, incluem um aro laminado e ostentam o
logótipo BMW M.
5 Jantes BMW 310 M de raios duplos de 21"
(BMW X5/X6)
As jantes de liga leve BMW M Performance de
21" de elevada qualidade são em cinza Ferric
de duas tonalidades, polidas no lado visível, e
ostentam o logótipo M de quatro cores.

2

Todas 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.
http://www.bmw.pt/pt/topics/offers-and-services/vehicle-service-parts/
bmw-tires/wheel-set.html
http://www.bmw.pt/pt/topics/offers-and-services/vehicle-service-parts/
bmw-tires/at-a-glance.html

1

3.1

3.2
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5
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1

JANTES COMPLETAS
BMW SÉRIE 5

2

5 Jantes BMW 636 de raios cruzados de 20"
As jantes de liga leve de 20" de elevada qualidade são em
preto Liquid com aro laminado.

1 Palas para-lamas
Protegem o automóvel e o veículo que circula atrás contra a
sujidade e a gravilha solta. Disponíveis para a dianteira e traseira.

6 Jantes BMW 664 M de raios duplos de 19"
As jantes de liga leve de 19" de elevada qualidade são em
preto Jet.

2 Jantes BMW 636 de raios cruzados de 20"
As jantes de liga leve de 20" de elevada qualidade são em cinza
Orbit de duas tonalidades, polidas no lado visível.
3 Linha de realce de películas
As duas faixas paralelas em cinza Ferric mate constituem um
realce dinâmico individual por cima da extremidade de refração
da luz.

5

3

4 Películas para as saias laterais
A elegante linha de realce em cinza Ferric mate e o logótipo
BMW em cinza Orbit sublinham o caráter desportivo do
automóvel.
4

6
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3 Jantes BMW 627 de raios em Y de 21"
As jantes de liga leve de 21" de elevada qualidade são em cinza
Cerium de duas tonalidades, polidas no lado visível, e incluem um
aro laminado otimizado em termos de peso.
4 Jantes BMW 375 de raios em Y de 21"
As jantes de liga leve de 21" de elevada qualidade são em cinza
Ferric de duas tonalidades, polidas no lado visível, e ostentam a
inscrição BMW M Performance.
1

2

JANTES COMPLETAS
BMW X5/X6
1 Jantes BMW 128 de raios em estrela de 21"
As jantes de liga leve de 21" de elevada qualidade são em preto
Liquid e realçam o caráter desportivo do automóvel com a sua
aparência brilhante.

5 Palas para-lamas
As palas para-lamas protegem o próprio automóvel e o veículo
que circula atrás contra a sujidade e a gravilha solta. São idealmente
adequadas ao design do automóvel, realçam a aparência BMW
marcante e sublinham o caráter todo-o-terreno do veículo de
forma impressionante.
6 Estribo em alumínio
O estribo em alumínio escovado anodizado em cinza Cerium
confere um toque especialmente marcante à aparência do
automóvel e permite uma entrada confortável.

3

2 Jantes BMW 215 de raios duplos de 21"
As jantes de liga leve de 21" de elevada qualidade são em cinza
Ferric (2) ou em preto brilhante e, com os cinco raios duplos,
combinam a aparência exclusiva com o design desportivo.
4

5

6
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A SENSAÇÃO AGRADÁVEL
HABITUAL: SENTIR-SE EM
CASA DURANTE A VIAGEM.
Viajar com a melhor disposição e chegar descontraído – além do lendário prazer de conduzir,
está também incluída uma excelente preparação para qualquer eventualidade que possa
surgir ao longo do percurso. Em cada viagem, quem dispõe de tudo o que é importante ao
alcance fácil e pronto a funcionar, está claramente em vantagem. Práticos e fáceis de utilizar,
os Acessórios Originais BMW são uma ajuda confortável em muitos dos desafios do dia a dia
e contribuem para uma experiência de condução agradável.

1

SISTEMA TRAVEL & COMFORT
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 seguintes.
1 Gancho universal
Para o transporte de vestuário ou de bolsas de
pequenas dimensões nas costas dos encostos
dos bancos.
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 Cabide
Oferece a possibilidade de pendurar peças de
vestuário nas costas dos encostos dos bancos.
Pode também ser utilizado no exterior do
automóvel.

3

4 Suporte universal para Tablets
O prático suporte universal é ajustável e é
encaixado no suporte base do sistema Travel
& Comfort disponível em separado. 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.

4

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

2

12 ❘ 13

1

3

1 Manta de viagem
Quer seja utilizada para aquecer quer como companheira de
viagem macia – a elegante manta de viagem em bege/castanho-escuro pode ser utilizada de forma versátil e sublinha de modo
impressionante o conforto do automóvel. É totalmente concebida
em lã merino extrafina de elevada qualidade e tecida em
tecnologia Jacquard.
2 Proteção solar
A proteção solar está disponível para os vidros laterais da
bagageira, podendo ser também utilizada com os vidros abertos.
Graças ao ajuste perfeito, protege de forma ideal especialmente
as crianças contra a incidência direta dos raios solares e contribui
para reduzir a temperatura no interior do veículo.
2

3 Cadeira de segurança para crianças BMW Junior Seat,
Grupo 2/3
Cadeira que “acompanha o crescimento”, para crianças de
3 a 12 anos (aproximadamente 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.
4

4 Cadeira de segurança para crianças BMW Junior Seat,
Grupo 1
A cadeira de segurança para crianças BMW Junior Seat, Grupo 1,
juntamente com a base ISOFIX disponível em separado, constitui
a melhor escolha para crianças de aproximadamente 12 meses
até 4 anos (aprox. 9-18 kg). Mesmo quando utilizada virada para
trás, oferece a maior proteção possível em caso de acidente.
As almofadas de ar patenteadas garantem uma proteção contra
impactos especialmente elevada na zona da cabeça.
5 Cadeira de segurança para crianças BMW Baby Seat,
Grupo 0+
A ergonómica cadeira de segurança para crianças BMW Baby
Seat, Grupo 0+ oferece a segurança ideal para crianças de
até aproximadamente 13 kg (aprox. 15 meses). As almofadas
de ar patenteadas garantem uma proteção contra impactos
especialmente elevada na zona da cabeça. Pode ser fixada na
base ISOFIX disponível em separado ou através do cinto de
segurança de três pontos.

5
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1 Tapetes em borracha (BMW X5/X6)
Os tapetes resistentes e de ajuste perfeito num design elegante
protegem a zona dos pés contra a sujidade e a humidade. São em
preto e dispõem de uma inserção em aço inoxidável de elevada
qualidade.

1

2 Tapetes em borracha (BMW Série 5)
Os tapetes de ajuste perfeito protegem as zonas dos pés dianteira
e traseira contra a sujidade, a humidade e a água acumulada.
O design em preto com inserção em aço inoxidável combina
idealmente com o interior.

4 Estojo porta-chaves
O estojo porta-chaves em pele de elevada qualidade é preso
à chave através de um elegante gancho em metal. Oferece
proteção contra riscos, sujidade e salpicos e evita a ativação
inadvertida dos botões. Está disponível em diversas cores.

3 Tapetes (BMW Série 5)
Os tapetes específicos e resistentes com rebordo muito saliente
e estrias especiais contra a acumulação da água protegem as
zonas dos pés dianteira e traseira contra a sujidade e a humidade.
Estão disponíveis em preto e dispõem de uma inserção em aço
inoxidável em forma do número 5.

5 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.

4

6 Volante BMW M Performance em Alcantara com
friso em carbono
O revestimento do volante em Alcantara oferece um ambiente
desportivo e garante uma aderência excecional e um toque
agradável.

5

7 Aquecimento com o veículo parado
O potente aquecimento com o veículo parado para os motores
a gasolina e diesel garante previamente ao início da viagem
uma temperatura agradável no interior, sem gelo nos vidros
nem vidros embaciados. Pode ser ativado através da unidade
de controlo, do controlador do iDrive e do visor de controlos
ou opcionalmente através do controlo remoto disponível em
separado.

2

1 Frisos das soleiras com LED
Os elegantes frisos das soleiras com designação BMW
retroiluminada cobrem 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.

6

3

7
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COMO ERA DE ESPERAR:
LIGAÇÃO EM REDE PERFEITA.

1.3

1.2

Quem tem bons contactos, cuida deles com regularidade. Para que possa
estar sempre em contacto com as pessoas e as redes sociais que são
importantes para si também quando viaja no seu BMW, pode alargar a
nossa oferta de comunicação e informação digital à sua medida e configurar
a sua utilização de forma ideal para si. A nossa oferta abrange desde o
adaptador Snap-In para telemóveis adequado, até à monitorização visual
do veículo.
1.1

1 Activity Key
A inovadora e compacta Activity Key está disponível nas versões
“Style”1 (1.1) e “Sport” (1.2) e permite abrir e fechar as portas,
bem como ligar o motor. Graças ao conceito global modular, os
acessórios incluídos na caixa de acessórios transformam-na
rápida e facilmente num clipe (1.3), num porta-chaves ou numa
pulseira.

2 Sistema Advanced Car Eye2
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.
3 Auscultadores sem fios On-Ear
Os auscultadores sem fios On-Ear digitais garantem um prazer
exclusivo na audição de música ou na visualização de filmes. São
especialmente adequados ao novo sistema multimédia para os
bancos traseiros BMW e impressionam pelo som extraordinário
e pelos graves potentes isentos de ruído.

2

3

1 Disponível a partir do final de 2017.
2 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.
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3 Sistema Click & Drive
O sistema Click & Drive BMW permite a fixação 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.
4 Capa de carregamento sem fios
A capa de carregamento sem fios permite o carregamento sem
fios, por indução, de dispositivos da Apple a partir do iPhone™ 5/5s.
A inovadora capa para telemóveis é compatível com todos os
carregadores com certificação Qi e também pode ser utilizada
como capa de proteção.

1

2

1 Adaptador multimédia para iPod/iPhone da Apple
Para um entretenimento individual, é possível integrar e efetuar
o carregamento no veículo de dispositivos externos compatíveis
da Apple™ como o iPod™ e o iPhone™ através do adaptador
multimédia. Além de música, é possível reproduzir vídeos e
apresentar as capas dos álbuns. O controlo é efetuado diretamente
através do sistema de áudio do veículo.
2 Adaptador Snap-In universal com suporte de pinça
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.

5 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.

3

4

5
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LOGICAMENTE: GRANDES
PLANOS REQUEREM UMA
BOA LOGÍSTICA.

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.

Para praticamente todos os seus planos, existe na BMW uma solução de logística
adequada. Quer viaje com equipamento de grandes dimensões quer com itens
de bagagem de pequenas dimensões: deve transportar todas as cargas de forma
tão segura, confortável e elegante quanto possível. Por isso, todos os produtos
na área do transporte são feitos à medida do seu BMW – desde a caixa portabagagens de tejadilho com um volume de até 520 litros, até à fixação inteligente
para itens de bagagem de pequenas dimensões.
1

1 Caixa porta-bagagens de tejadilho 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.

3 Caixa porta-bagagens de tejadilho 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.

2 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. Em preto/prata Titanium,
é adequada a todos os sistemas de suporte de
tejadilho BMW.

2

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

3
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1

3
2

1 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.
2 Suporte para pranchas de surf
Devido ao conceito de fixação inovador, o suporte garante uma
utilização 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.

3 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.

4

4 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 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 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.

* Sujeito à Legislação Nacional em vigor.

5
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1 Tapete moldável para a bagageira
Antiderrapante, impermeável e resistente, o tapete protege
a bagageira contra a sujidade e humidade. Disponível para o
BMW Série 5 com uma inserção em aço inoxidável em forma do
número 5 (1.1), para o BMW X5 e BMW X6 com uma inserção em
aço inoxidável incluindo a designação BMW (1.2).
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 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

3 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.
4 Película de proteção do para-choques
A proteção do para-choques é constituída por uma película de
proteção transparente. É feita à medida e evita danos na pintura
do para-choques durante as operações de carga e descarga,
por exemplo, de objetos pesados ou volumosos.

4

1.1

1.2
2
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SEM QUALQUER DÚVIDA:
A CONSERVAÇÃO MANTÉM
O SEU BMW EM FORMA.
Para que as cores exteriores BMW de elevada qualidade conservem o seu esplendor ao
longo dos anos 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 um
limpeza delicada e eficaz e uma impressão visual de prestígio.
Os produtos BMW Natural Air – baseados em óleos essenciais naturais – garantem um
ambiente fresco e perfumado 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.

SEM DÚVIDA: O MELHOR
SERVIÇO É UMA QUESTÃO
DE COMPETÊNCIA.
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: http://www.bmw.pt/pt/index.html
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Adaptador Snap-In universal com suporte de pinça

18

Auscultadores sem fios On-Ear
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Capa de carregamento sem fios
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Jantes BMW M Performance 669 M de raios duplos de 20"

5
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Jantes BMW 215 de raios duplos de 21"
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Jantes BMW M Performance 310 M de raios duplos de 21"
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3

Carregador USB duplo
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Jantes BMW M Performance 599 M de raios duplos de 21"
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2

2

Sistema Advanced Car Eye
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Jantes BMW 128 de raios em estrela de 21"
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Sistema Click & Drive
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Jantes BMW 375 de raios em Y de 21"
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Caixa desdobrável
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Caixa porta-bagagens de tejadilho 320
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Caixa porta-bagagens de tejadilho 420
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Caixa porta-bagagens de tejadilho 520
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Película de proteção do para-choques
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Rede para o piso da bagageira
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Suporte para bicicletas de corrida, com fecho
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Jantes BMW 627 de raios em Y de 21"
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Kit de atualização Travões desportivos

5

Linha de realce de películas

6

Palas para-lamas
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Películas para as saias laterais

6

Ponteiras de escape BMW M Performance em carbono
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INTERIOR
Aquecimento com o veículo parado
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Suporte para bicicletas de turismo, com fecho
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BMW Natural Air
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Suporte para esquis e pranchas de snowboard, com fecho
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Cabide do sistema Travel & Comfort
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Suporte para pranchas de surf
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Cadeira de segurança para crianças BMW Baby Seat, Grupo 0+
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Suporte traseiro para bicicletas Pro 2.0
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Cadeira de segurança para crianças BMW Junior Seat, Grupo 1
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Tapete de proteção do para-choques
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Cadeira de segurança para crianças BMW Junior Seat, Grupo 2/3
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Tapete moldável para a bagageira
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Estojo porta-chaves
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Frisos das soleiras com LED
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Gancho universal do sistema Travel & Comfort
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Manta de viagem
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Mesa basculante do sistema Travel & Comfort
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Projetores de luz LED nas portas
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Proteção solar
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Suporte universal para Tablets do sistema Travel & Comfort

11

•

•

•

•

Tapetes
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Tapetes em borracha
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Volante BMW M Performance em Alcantara com friso em carbono
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Disponível a partir do final de 2017.

Cores disponíveis para as jantes de liga leve BMW: 1 = Preto mate de duas tonalidades, fresadas e polidas; 2 = Cinza Orbit mate de duas tonalidades, polidas; 3 = Cinza Ferric de duas tonalidades, polidas; 4 = Cinza Orbit de duas tonalidades, polidas; 5 = Cinza Cerium de duas tonalidades, polidas; 6 = Prata Reflex;
7 = Prata Decor; 8 = Cinza Orbit; 9 = Cinza Ferric; 10 = Cinza Ferric, polidas; 11 = Preto; 12 = Preto brilhante; 13 = Preto Liquid; 14 = 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 4 11 015 156 58 1 2017, BM-32. Impresso na Alemanha, 05/2017.

