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Ofertă
Ofertă de ex. pentru BMW Seria 1 (F2x) 
şi BMW Seria 3 (F3x), fără montaj

Iluminare cu LED BMW pentru portbagaj.
Dezvoltat special pentru portbagajul tuturor modelelor sedan BMW şi cu 
lumină de 5 ori mai puternică decât becurile standard. Tehnologie de ultimă 
generaţie cu LED cu optică de direcţionare a luminii optimizată pentru o dis-
tribuţie a luminii îmbunătăţită in portbagaj. Instalare uşoară.

Iluminarea în viraj BMW.
Extensia de iluminare în viraj este disponibilă şi pentru becurile cu halogen deja 
existente şi asigură o iluminare perfectă a străzii în orice moment. Asta asigură 
o vizibilitate şi un nivel de siguranţă sporite, chiar şi pe timp de iarnă.

Stimate doamne şi stimaţi domni, 
prieteni ai companiei noastre,

Să aducem viitorul în prezent prin inovaţie: aceasta face 
automobilele BMW atât de unice. Acest lucru se reflectă 
şi în noul BMW X1, care prezintă dinamica şi abilităţile 
atletice specifice unui stil de viaţă urban. Automobilele 
inovatoare trebuie să aibă şi accesorii perfect adaptate - mai 
ales că urmează să se facă frig din nou. Cu gama noastră 
cuprinzătoare de roţi de iarnă, soluţii de iluminare de înaltă 
calitate şi soluţii de transport făcute special, ne asigurăm că 
puteţi continua să vă bucuraţi de plăcerea de a conduce şi 
pe timp de iarnă.

Poţi aştepta cu bucurie lunile care urmează, în timp ce 
specialiştii noştri de Service BMW îţi aduc maşina în forma 
perfectă ca să înfrunţi provocările sezonului rece. Dacă ne 
vizitezi pentru Verificarea de Iarnă BMW, spre exemplu, sau 
dacă aranjezi o programare pentru o schimbare de roţi. 

Am compilat aceste subiecte şi multe altele în această 
revistă. Aşteptăm cu nerăbdare vizita ta.

Cu sinceritate,

Partenerul tău BMW.

IARNA ADUCE VEŞTI
INTERESANTE. 

NOUTĂŢI BMW SERVICE

Ofertă de ex. pentru BMW Seria 2 (F2x) 
şi BMW Seria 3 pre LCI (F3x), fără montaj

Proiectoare de ceaţă BMW cu LED, cu iluminare în viraj.
Cu proiectoarele de ceaţă cu LED, drumul este iluminat pe o suprafaţă mai 
mare decât de obicei şi efectul de orbire este redus. Prin iluminarea de viraj 
integrată în proiectorul de ceaţă, şoferul poate vedea mereu tot drumul, chiar şi 
când este întuneric şi condiţiile meteo sunt nefavorabile - ceaţă, ploaie, ninsoa-
re. Iluminarea în viraj este activată la stânga sau la dreapta în funcţie de direcţia 
în care te deplasezi şi iluminează zona laterală a maşinii. Acest lucru îmbunătă-
ţeşte semnificativ siguranţa pe timp de noapte şi în condiţii de lumină precară.

VIZIBILITATE OPTIMĂ ÎN 
ZĂPADĂ ŞI PE ÎNTUNERIC.
Zilele devin din nou mai scurte, cu ploaie şi ceaţă care 
cauzează o scădere a vizibilităţii. Acest lucru înseamnă 
că iluminarea perfectă este un factor foarte important 
pentru siguranţa în trafic. Portofoliul cuprinzător de 
soluţii de iluminare îţi permite să montezi sistemele 
de care ai nevoie pe automobilul tău BMW. Astfel, nu 
doar îmbunătăţeşti vizibilitatea, dar adaugi şi o notă 
de stil. Echipa noastră de Service va fi încântată să te 
ajute cu instalarea profesională.

175 Lei 1.590 Lei 490 Lei
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Ofertă pachet iluminare interioară cu LED mic
de ex. Pentru BMW Seria 5 (F10), fără montaj

Ofertă, fără montaj

Ofertă, fără montaj

Pachet de iluminare interioară cu LED BMW.
Pachetul de iluminare interioară cu LED pentru utilizarea în corpurile de ilumi-
nat din habitaclu, oferă un consum foarte redus de energie şi o durată de viaţă 
utilă foarte lungă. Culoarea albă a luminii, similară cu cea a soarelui, creează 
o ambianţă modernă şi o strălucire plăcută. Becul LED poate fi cuplat la mufa 
existentă a luminilor de interior. Pachet mic de iluminare interioară cu LED, 
incluzând 4 module LED pentru luminile de plafon. 

Becuri cu halogen BMW Blue H7.
Becul cu halogen BMW Blue H7 (pe far de fază scurtă/fază lungă) generează 
o lumină cu până la 30% mai puternică pe drum şi creează în acelaşi timp 
un efect unic de iluminare albastră în far. Becul cu halogen BMW Blue H7 
combină iluminarea maximă cu un design reuşit şi asigură un efect de xenon.

Becuri cu halogen BMW Blue W5W.
Cu becurile cu halogen Blue W5W, automobilul tău BMW va arăta fantastic 
chiar şi atunci când stă pe loc. Becul generează o lumină mai albastră, acum 
perfect asortată cu becurile cu halogen BMW Blue H7.

Ofertă, fără montaj

Becuri cu halogen BMW Power H7.
Becurile cu halogen BMW Power H7 (iluminare pe fază scurtă şi fază 
lungă) asigură o iluminare perfectă a drumului. Puterea luminoasă cu 
până la 100% mai mare faţă de becul standard reduce solicitarea asupra 
ochilor, permiţând o conducere mai relaxată şi o durată de concentrare 
semnificativ mai mare. Potrivit pentru toate automobilele cu lumini H7.

NOUTĂŢI BMW SERVICE LUMINARE ŞI VIZIBILITATE

Standard

BMW Power Halogen H7

+ 100%
Ofertă de ex. pentru BMW Seria 3 (F30 până la 06/2015, 
fără Xenon), fără montaj

Lumini de zi cu LED BMW.
Inovator, eficient, unic - luminile de zi cu LED BMW sunt de patru ori mai strălu- 
citoare decât lumina de întâlnire pe timp de zi, asigurând astfel mai multă 
lumină şi, implicit, mai multă siguranţă. Iluminarea puternică cu LED cu tehno- 
logie cu ghidare dublă a luminii asigură un aspect omogen şi un look sportiv. 

PETE DE 
LUMINĂ.

INOVAŢII BMW CU HALOGEN.
Iluminarea bună a drumului este deosebit de importantă pe timp de iarnă. Becurile BMW Power cu Halogen, spre exemplu, 
iluminează drumul mult mai eficient datorită luminii mai puternice, reducând astfel factorul de oboseală şi asigurând şi mai multă 
siguranţă în timpul conducerii. În plus, becurile albastre cu halogen BMW îi conferă automobilului tău BMW un caracter deosebit 
şi un aspect sportiv.

220 Lei 1.020 Lei 315 Lei

80 Lei

220 Lei
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NOUTĂŢI BMW SERVICE MICILE AJUTOARE

Ofertă de ex. pentru BMW Seria 6 (F12/F13) Ofertă de ex. pentru BMW X5 (F15)

Husă pentru maşină.
Maşina este protejată într-un mod optim împotriva murdăriei şi prafului, ca 
şi împotriva influenţelor mediului ş zgârieturilor. Husa contribuie la păstrarea 
valorii maşinii tale şi designul este aliniat în mod optim cu aspectul dinamic al 
automobilului tău.

Covoraş pentru portbagaj.
Covoraşul negru pentru portbagaj este realizat din plastic durabil, antiderapat 
şi este potrivit pe dimensiunile lui BMW X5. În secţiunea din faţă, are buzunare 
cusut pe stânga şi pe dreapta în care se pot depozita obiecte mici. Inserţiile 
sunt realizate din oţel inoxidabil lustruit, de înaltă calitate cu un logo BMW în 
relief .

OfertăOfertă Ofertă

Geantă de îngrijire, ediţia de iarnă.
Setul include o geantă premium şi un degivrant pentru geamuri (500 ml), 
soluţie de spălat parbrizul cu antigel (1.000 ml), soluţie pentru curăţarea interio-
rului (250 ml) şi o racletă pentru gheaţă.

Soluţie degivrantă pentru 
geamuri, 500 ml.

Racletă pentru gheaţă cu 
funcţie telescopică.
Lungimea mânerului este reglabilă 
(de la 300 mm la 490 mm) pentru a 
asigura accesul la toate geamurile, 
chiar şi în cazul automobilelor mari. 
Are două funcţii: racletă de gheaţă şi 
perie de zăpadă pentru îndepărtarea 
zăpezii de pe geamurile automobilului 
tău.

PROTECŢIE LA INTERIOR ŞI LA EXTERIOR.VEDERE CLARĂ ŞI ÎNGRIJIRE.

PERFECT 
PREGĂTIT.
Indiferent că eşti pe drumul cotidian către birou sau pe 
drum către o vacanţă la schi cu familia, pe timp de iarnă, 
trebuie să faci faţă condiţiilor solicitante de conducere în 
fiecare zi. BMW îţi oferă accesorii atrăgătoare pentru a-ţi 
face viaţa de zi cu zi ceva mai uşoară. Fie că este vorba 
de o vizibilitate bună sau de un portbagaj perfect prote-
jat - BMW oferă soluţia corectă pentru o iarnă fără griji.

215 Lei 55 Lei 35 Lei 2.100 Lei 750 Lei
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Ofertă Telecomandă de ex. Pentru BMW X3 (F25)

Ofertă Sistem de Încălzire Auxiliară de ex. pentru 
BMW X3 (F25), Diesel, din 04/14, fără montaj 

Ofertă de ex. pentru BMW Seria 5 (F10/F11) 
şi Seria 6 (F06/F12/F13)

Sistem de încălzire auxiliară.
Asigură-ţi o primire călduroasă - cu sistemul de încălzire auxiliară, interiorul 
este deja preîncălzit în mod plăcut atunci când intri în maşină şi ai o vizibilitate 
bună pe drum imediat. Încălzirea poate fi operată folosind diferite sisteme, de 
ex. prin telecomandă.

Lanţuri de zăpadă Disc.
Lanţurile de zăpadă se montează uşor. Montaj facil şi sigur graţie suportului 
elastic din oţel şi blocării automate. Plasa de lanţ în schemă diamant cu ele-
mente de lanţ oferă tracţiune maximă şi rulare deosebit de silenţioasă. Discul 
de plastic oferă protecţie excelentă a jantei împotriva zgârierurilor şi avariilor 
cauzate de elementele lanţului.

Ofertă Covoraşe pentru orice vreme spate, 
de ex. Pentru BMW X5 (F15

Ofertă Covoraşe pentru orice vreme faţă, 
de ex. Pentru BMW X5 şi X6 (F15/F16)

Covoraşe pentru orice vreme.
Covoraşul pentru orice vreme combină funcţionalitatea cu un design de înaltă 
calitate. Protejează podeaua şi finisările împotriva murdăriei, umezelii şi uzurii. 
Noua inserţie de oţel inoxidabil îi conferă covoraşului un aspect dinamic şi 
inconfundabil. Disponibil pentru faţă şi spate, în seturi de 2 bucăţi.

ADERENŢĂ MAI BUNĂ. MAI MULT CONFORT.
VERIFICAREA DE IARNĂ BMW.   
PREGĂTEŞTE-ŢI ÎN MOD IDEAL AUTOMOBILUL BMW PENTRU GHEAŢĂ ŞI ZĂPADĂ.  
Iarna aduce provocări deosebite pentru autovehiculul tău. Cu Verificarea de Iarnă BMW poţi să faci faţă cu încredere 
gerului şi condiţiilor dificile de deplasare. Toate componentele şi funcţiile importante ale automobilului tău BMW vor fi 
examinate în detaliu, astfel încât poţi să începi relaxat perioada rece a anului. 

Sfatul nostru: Ideal este să faceţi Verificarea de Iarnă în combinaţie cu un schimb de anvelope.  

Verificarea de Iarnă BMW include:
• Verificarea nivelului lichidelor (ulei de motor, lichid de răcire, soluţie de spălarea a parbrizului, lichid de servodirecţie, lichid de frână)
• Inspectarea componentelor roţilor, suspensiei, amortizoarelor şi direcţiei
• Inspectarea vizuală a frânelor, curelelor de transmisie şi a amortizoarelor
• Inspectarea ştergătoarelor şi a sistemului de spălare a parbrizului
• Inspectarea tuturor luminilor
• Jante/anvelope (stare, adâncimea profilului şi presiune)

Orice reglaje şi completări de fluide necesare se facturează separat.
Ofertă pentru toate modelele BMW

Ofertă de ex. pentru BMW Seria 3 (F30/F31) 
şi Seria 4 (F32/F33/F36)

Lanţuri de zăpadă Comfort.
Lanţurile de zăpadă Comfort au un suport elastic de oţel pentru montare foarte 
facilă. Pot fi montate uşor şi asigură tracţiune optimă pe zăpadă şi pe gheaţă.

NOUTĂŢI BMW SERVICE MICILE AJUTOARE

7.050 Lei

840 Lei

325 Lei

270 Lei

990 Lei

1.300 Lei

100 Lei



IARNA 2015 / 2016

1110

NOUTĂŢI BMW SERVICE NOUL BMW X1

Ofertă, de ex. pentru BMW X1 (F48) Ofertă, de ex. pentru BMW X1 (F48)

Covoraş X-line pentru portbagaj.
Covoraşul pentru portbagaj pentru noul BMW X1 protejează portbagajul îm-
potriva murdăriei şi umezelii. Este realizat din plastic durabil şi poate face faţă 
tuturor provocărilor date de un stil de viaţă activ. Însemnele X1 sunt deosebit 
de atrăgătoare şi îi conferă covoraşului pentru portbagaj un aspect modern.

Covoraşe pentru orice vreme X-line, faţă.
Covoraşul pentru orice vreme original BMW combină funcţionalitatea solidă 
cu un design sportiv. Forma specială şi marginea ridicată a covoraşului 
asigură reţinerea eficientă a apei, împiedicând murdărea interiorului maşinii. 
Set de 2 bucăţi.

ACCESORII PERSONALIZATE ÎNCĂ DE LA ÎNCEPUT.

AVÂNTĂ-TE ÎN 
NECUNOSCUT.
BMW X1 merge într-o direcţie nouă şi nu urmează ruti-
nele cunoscute. Încă de la primul contact, arată că este 
un model X autentic. Sportivitate fără egal, imposibil de 
ignorat - ca un SAV, noul BMW X1 este confortabil pe 
orice teren - indiferent că mergi până în centrul oraşului 
sau urci pe munte. BMW X1 te va încânta cu interiorul 
său flexibil, consumul redus de combustibil şi accesoriile 
personalizate.

Ofertă per 
bucată incl. RDC

Ofertă per 
bucată incl. RD

Double spoke 564.
Roată completă de iarnă de 17‘‘ cu 
Pirelli Winter Sottozero 3* RSC pe di-
mensiunea 225/55 R17 97 H. Pentru 
BMW X1 (F48).

Consum de combustibil: C, Aderenţă 
pe asfalt ud: B
Zgomot exterior la rulare: 72 dB

Double spoke 385, negru.
Roată completă de iarnă de 17‘‘ cu 
Bridgestone Blizzak LM001* RSC 
pe dimensiunile 225/55 R17 97 H. 
Pentru BMW X1 (F48). 

Consum de combustibil: C, Aderenţă 
pe asfalt ud: B
Zgomot exterior la rulare: 72 dB

Ofertele se referă la roţi complete excl. Montaj la cumpărarea unui set de 4 bucăţi. Dimensiunile pneurilor variază în funcţie de model. 
Vom fi încântaţi să te ajutăm cu orice lămuriri necesare.

2.360 Lei

2.360 Lei 480 Lei 300 Lei
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NOUTĂŢI BMW SERVICE  SISTEME DE TRANSPORT

Ofertă de ex. pentru 
BMW  Seria 5 Touring 
(F11), fără montaj

Ofertă 

Ofertă cutie 
portbagaj 320 l

Ofertă cutie 
portbagaj 460 l

Ofertă

Suport de bază.
Pentru automobile cu bare longitudi-
nale. Suportul de bază BMW cu pro-
tecţie antifurt îndeplineşte cele mai 
înalte norme de securitate. Sarcina 
maximă admisibilă pe acoperiş: 100 
kg. Disponibil şi pentru automobile 
fără bare longitudinale.

Scaun Junior 2/3.
Scaunul BMW Junior 2/3 a fost 
proiectat special pentru copii cu 
greutatea între 15 şi 36 kg şi o vârstă 
între 3 şi 12 ani. Scaunul este fixat 
prin intermediul centurii de siguranţă 
cu prindere în trei puncte a maşinii. 
Scaunul poate fi fixat şi folosind 
conectoarele integrate în punctele 
de fixare ISOFIX ale maşinii, pentru 
a asigura o mai bună stabilitate. 
Pernele de aer integrate, patentate, 
oferă protecţie suplimentară pentru 
cap în cazul unei coliziuni din lateral. 
Disponibil în Negru/Antracit sau 
Negru/albastru.

Cutie portbagaj.
Portbagajul pentru acoperiş original 
BMW oferă suficient spaţiu de de-
pozitare pentru transport facil. Graţie 
sistemului practic de deschidere, o 
singură mişcare este suficientă să-ţi 
depozitezi bagajul în siguranţă. Cu 
închidere centralizată triplă. Disponi-
bilă pentru automobile cu sau fără 
bare longitudinale, în dimensiunile 
320 sau 460 litri.

Suport pentru schi şi snowboard.
Suportul încuiabil pentru schi şi snowboard este disponibil pentru toate 
sistemele de suporturi pentru acoperiş BMW. Până la 6 perechi de schiuri, 4 
perechi de schiuri cu beţe sau 2 snowboard-uri şi 1 pereche de schiuri pot fi 
transportate în siguranţă pe acoperişul automobilului tău BMW. 

Ofertă pentru cutie portbagaj 320l, fără montaj

Inserţii decorative pentru cutia portbagaj.
Inserţiile decorative sunt disponibile opţional în versiunile de desin “Sport” şi 
“X” pentru cutiile portbagaj 320 şi 460. Disponibile ca set de 2 bucăţi.

LOC PENTRU AVENTURĂ. SIGURANŢĂ PENTRU COPII.

ECHIPARE 
IDEALĂ.
În sfârşit - iarna a sosit: e momentul să-ţi ştergi de 
praf schiurile şi placa de snowboard şi să pleci spre 
munte. Pentru a-ţi transporta în siguranţă echipa-
mentul tău sportiv, BMW oferă soluţii speciale prin 
sistemele de transport originale BMW. De exemplu 
cutia portbagaj, care poate fi folosită şi pe timp de 
vară datorită designului său modular. 

Descoperă diferitele soluţii de transport Originale 
BMW pe www.bmw.ro/seasonaloffers. 

685 Lei

350 Lei 1.710 Lei

1.055 Lei

2.060 Lei

3.500 Lei
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NOUTĂŢI BMW SERVICE INFOTAINMENT & INTERIOR

Ofertă, fără montaj Ofertă incl. suport de bază Ofertă, fără montaj

Ecran Head-up BMW.
Ecranul Head-up afişează diferite informaţii legate de maşină şi de navigaţie 
pe un ecran transparent. Ecranul este instalat pe bord şi este poziţionat la 
înălţimea volanului. Toate informaţiile sunt astfel direct în raza vizuală a şofer-
ului. Ecranul Head-up are o interfaţă de smartphone integrată - astfel încât 
se pot afişa informaţii din aplicaţiile de smartphone. Disponibil pentru multe 
modele BMW.

Suport Travel & Comfort  
pentru Apple iPadTM mini.
Suportul pentru Apple iPad™ mini se poate fixa 
cu uşurinţă cu ajutorul suportului de bază care se 
fixează între barele tetierei. Asigură depozitare şi 
folosire sigură datorită cadrului care se poate roti la 
360 de grade - astfel încât tableta poate fi reglată 
perfect pentru fiecare pasager de pe locurile din 
spate ale vehiculului.

Adaptor Snap-In Connect iPhone 6TM.
Intri, fixezi, pleci. Cu o singură acţiune, gama de opţiuni de comunicare şi de 
divertisment instalate pe telefonul mobil poate fi accesată în maşină. Pe lângă 
încărcarea rapidă a telefonului mobil, adaptorul snap-in asigură şi fixare sigură 
şi stabilă. Cuplajul inductiv la antena exterioară asigură cea mai bună recepţie 
posibilă în reţea - chiar şi în zone cu acoperire slabă. În funcţie de vehicul, se 
pot accesa şi funcţii de divertisment şi de afişare a copertelor albumelor.

Ofertă, fără montajOfertă incl. suport de bază

Sistem universal Click & Drive.
Oferă un mod simplu şi sigur de a fixa şi încărca 
smartphone-ul în maşină. Noul arc variabil al supor-
tului universal şi suportul sferic la 360 de grade 
înseamnă că se poate folosi orice smartphone cu 
lăţimea maximă de 78 mm. Astfel, chiar şi un Apple 
iPhone™ 6+ se poate conecta. Sistemul BMW 
Click & Drive este şi asortat cu designul şi interiorul 
maşinilor şi potrivit pentru multe modele BMW.

Măsuţă rabatabilă Travel & Comfort.
Practica măsuţă rabatabilă se fixează uşor pe 
suportul de bază al sistemului Travel & Confort. 
Înălţimea şi unghiul măsuţei pliabile pot fi reglate şi 
oferă şi un suport de pahar integrat cu inel cromat. 
Un tovarăş de călătorie foarte practic.

PERFECT CONECTAT ŞI RELAXAT LA DRUM.

DIVERTISMENT 
EXCELENT.
Pe drumuri de iarnă, călătoriile tale durează adesea mai 
mult decât de aşteptai: condiţii meteo nefavorabile, trafic şi 
vizibilitate slabă. Indiferent cât durează călătoria, cu soluţiile 
de infotainment BMW plictiseala nu e o problemă. Poţi reda 
muzică şi filme sigur şi confortabil în automobil printr-un 
simplu clic. Şi informaţiile actualizate din trafic, care sunt 
mereu la îndemână, îţi asigură un suport perfect pentru o 
călătorie relaxată până la destinaţie.

560 Lei 535 Lei 630 Lei 2.035 Lei 880 Lei
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SCHIMBUL DE ULEI BMW:
CEL MAI BUN PENTRU AUTOMOBILUL TĂU BMW.
Schimbul de ulei BMW oferă mai mult decât schimbarea uleiului. Include şi o 
inspecţie preliminară a frânelor şi anvelopelor, spre exemplu.  
Primeşti un schimb complet de ulei de motor BMW care este special gândit 
pentru automobilul tău BMW şi asigură o durată de viaţă lungă a motorului.

Schimbul de ulei de motor BMW include:
• Schimbarea uleiului de motor cu ulei de motor original BMW 

inclusiv eliminarea vechiului ulei
•   Schimbul filtrului de ulei
•  Resetarea display-ului de service conform specificaţiilor din fabrică
• Manoperă şi materiale

Ofertă de ex. pentru 
BMW 116i (E87)

Ofertă de ex. pentru 
BMW 318d/320d (E90/E91)

PLĂCERE PURĂ 
PENTRU 
MOTOARE.
Motoarele BMW merită cel mai bun tratament: de aceea folosim noul ulei 
de motor original BMW atunci când facem un schimb de ulei BMW.  

Cu inovaţii precum tehnologia TwinPower Turbo, motoarele BMW 
stabilesc standardele în toată lumea prin cele mai înalte puteri şi, în 
acelaşi timp, un consum redus de combustibil. Uleiul de motor original 
BMW este armonizat precis cu motorul tău, asigură performanţe înalte 
în mod constant şi o durată de viaţă îndelungată.  

Mai multe informaţii pot fi găsite la www.bmw.ro/engineoil.

ULEI DE MOTOR ORIGINAL BMW.

NOUTĂŢI BMW SERVICE OFERTE DE SERVICE

Garanţia Extinsă BMW te ajută să eviţi cheltuielile neprevăzute. Adaugă 
până la 4 ani în plus la Garanţia standard BMW de doi ani, asigurându-ţi 
linişte sufletească timp de până la şase ani sau 200.000 km (oricare sur-
vine mai întâi) la un cost moderat. Garanţia Extinsă face astfel încât auto-
mobilul tău BMW să beneficieze mereu de reparaţii efectuate de profe-
sionişti înalt calificaţi, asigurând un maxim de siguranţă prin folosirea pie-
selor originale BMW. Şi dacă îţi vinzi automobilul BMW în timp ce garan-
ţia extinsă este încă valabilă, poţi s-o transferi către noul proprietar, adău-

gând la valoarea de revânzare a maşinii. Garanţia Extinsă BMW este dis-
ponibilă cu orice maşină BMW, nouă sau cu vechime de până la doi ani, 
care este acoperită de pachetul Service Inclusive. Întreabă dealerul tău 
BMW despre Garanţia Exinsă sau vizitează site-ul nostru şi vezi cât de 
uşor este să ai parte de linişte sufletească:  
www.bmw.ro/garantiaextinsa.

OFERTELE NOASTRE DE GARANŢIE EXTINSĂ.GARANŢIA EXTINSĂ BMW.

BUCURIA DUREAZĂ MAI MULT - GARANTAT.

Ofertă de ex. pentru  BMW 320i (F30)  
pentru 3 ani/ 100.000 km 

Ofertă de ex. pentru  BMW 116i (F20)  
pentru 3 ani/ 80.000 km 

Ofertă de ex. pentru  BMW 520d (F10)  
pentru 4 ani/ 100.000 km

1.151 Lei 1.860 Lei 3.809 Lei

de la 600 Lei

de la 750 Lei



IARNA 2015 / 2016

1918

NOUTĂŢI BMW SERVICE LIFESTYLE

Ofertă Ofertă Ofertă

Jachetă BMW M „2-in-1“, bărbătească.
Jachetă polivalentă rezistentă la vânt şi ploaie, cu o mesadă ataşată cu fermoar 
în culoarea roşu M. Croiala mânecilor, gândită pentru poziţia de condus, combină 
funcţionalitatea cu un stil unic. Jacheta exterioară este rezistentă la şifonare, real-
izată din ţesătură cu memorie a formei. Căptuşeala inteligentă a mesadei asigură 
o potrivire ideală pe corp şi păstrarea căldurii corpului, totul la o greutate foarte 
redusă. Rezistentă la vânt, graţie unei protecţii deasupra fermoarului şi a unui guler 
rabatabil. Jacheta exterioară are patru buzunare spaţioase cu căptuşeală, pentru a 
păstra mâinile calde. Mesada interioară are două buzunare cu fermoar.

BMW Z4 RideOn, versiunea electrică, 6V.  
RideOn modern cu difuzor integrat, claxon, lumini, semnalizatoare şi un sunet 
impresionant al motorului. Include control al volumului pentru toate sunetele. 
Realizat din plastic non-toxic. Potrivit pentru vârste între 3-5 ani. Viteză maximă: 
aprox. 4 km/h. Timp de rulare: 1-2 ore. Timp de încărcare: 8-12 ore.

BMW M3 DTM 2013. 
Lasă toţi concurenţii în urmă. Macheta BMW M3 DTM 2013 este o maşină 
de curse adevărată, de la culorile exterioare şi logo-urile sponsorilor originale 
BMW până la numele pilotului şi inscripţia numelui producătorului pe pneuri. 
Aşa trebuie să arate o maşină câştigătoare - superioară până în cel mai mic 
detaliu. Caracteristică specială: discuri de frână mobile.

Ofertă

Ceas BMW M Chronograph.   
Dinamismul se combină cu designul. Acest ceas chronograph are o car-
casă din oţel inoxidabil lustruit şi o faţetă cu design BMW M. Caracteristicile 
includ vârfuri ale acelor şi însemne ale orelor alb fluorescent. Interiorul are 
un mecanism precis elveţian cu cuarţ, realizat de RONDA. Spatele are un 
logo BMW gravat cu laser. Cu funcţie de cronometru, afişaj al datei şi afişaj 
mic al secundelor. O curea futuristă cu închidere de siguranţă, geam mineral 
ranforsat şi rezistenţă la apă până la 10 ATM sunt alte caracteristici principale 
ale designului.

Ofertă

Portofel BMW bărbătesc.    
Acest portofel elegant bărbătesc este 
realizat din piele de vită de înaltă calitate, 
cu însemne în relief. Două compar-
timente pentru bancnote, cinci spaţii 
pentru carduri, un buzunar cu plasă şi o 
secţiune generoasă pentru monede, cu 
închidere cu capsă. Logo BMW din inox. 
L x l x h: 13 x 10 x 2,5 cm. 

Ofertă

Stick USB BMW M.  
Stick USB Premium de 8GB bazat pe 
designul curent al cheii vehiculelor 
BMW M. Caracteristicile principale 
includ designul de carbon în faţă şi 
în spate şi logo-ul BMW M. Stick-ul 
este legat la un fir subţire, negru. Un 
cablu USB adiţional este inclus.

O VIAŢĂ MAI ELEGANTĂ.

STILURI 
DINAMICE PENTRU 
IARNĂ.
Colecţia BMW Lifestyle combină eleganţa şi designul dinamic 
cu materiale de înaltă calitate şi astfel creează un look unic 
pentru tine. Cu colecţia BMW Kids, nici cei mici nu vor rata 
nimic. Descoperă gama noastră cuprinzătoare de lifestyle şi 
găseşte inspiraţie pentru cumpărăturile de Crăciun. 
www.bmw.ro/lifestyle.

Ofertă

Portofel BMW Basic 
de damă, dreptunghiular.  
Acest portofel de damă este realizat 
din piele de vită cu însemne în relief, 
într-un format elegant, dreptunghiular. 
Secţiune de monede spaţioasă, cu 
fermoar metalic de calitate, patru com-
partmente interioare, două buzunare 
şi opt spaţii pentru carduri. Căptuşeală 
sofisticată într-o nuanţă modernă de 
mov. L x l x h 19 x 9 x 2 cm. 

390 Lei

435 Lei

145 Lei

1.400 Lei 1.460 Lei 1.215 Lei 480 Lei
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NOUTĂŢI BMW SERVICE ROŢI DE IARNĂ

Ofertă per bucată 
incl. capac de roată, 
incl. RDC 

Ofertă per bucată 
incl. capac de roată, 
incl. RDC  

Ofertă per bucată 
incl. capac de roată, 
incl. RDC

Roată de oţel.
Jantă de oţel de 16‘‘ cu Goodyear UG 
Performance 2* RSC pe dimensiunea 
205/55 R16 91 H. Pentru BMW Seria 1 
(F20/F21) şi Seria 2 (F22/F23).

Consum de combustibil: E, 
Aderenţă pe asfalt ud: C
Zgomot exterior la rulare: 68 dB

V-Spoke 411.
Roată completă de iarnă de 16‘‘ cu 
Continental Winter Contact TS830P* 
RSC pe dimensiunea 205/55 R16 91 
H. Pentru BMW Seria 1 (F20/F21) şi 
BMW Seria 2 (F22/F23).

Consum de combustibil: F, 
Aderenţă pe asfalt ud: E
Zgomot exterior la rulare: 72 dB

Double Spoke 473.
Roată completă de 16“ cu Goodyear 
Ultra Grip 8 Performance* RSC pe 
dimensiunea 205/60 R16 92 H. 
Pentru BMW Seria 2 Active Tourer 
(F45) şi Gran Tourer (F46).  

Consum de combustibil: E, 
Aderenţă pe asfalt ud: B
Zgomot exterior la rulare: 68 dB

Ofertă per bucată 
incl. capac de roată, 
incl. RDC

Double Spoke 476.
Roată completă de iarnă de 16‘‘ cu 
Continental Winter Contact TS830P* 
RSC pe dimensiunea 205/60 R16 92 
H. Pentru BMW Seria 2 Active Tourer 
(F45) şi Gran Tourer (F46).

Consum de combustibil: E, 
Aderenţă pe asfalt ud: E
Zgomot exterior la rulare: 72 dB

Ofertă per bucată 
incl. capac de roată, 
incl. RDC 

Y-Spoke 380.
Roată completă de iarnă de 17‘‘ cu 
Continental Winter Contact TS830P* 
RSC pe dimensiunile 205/50 R17 89 
H. Pentru BMW Seria 1 (F20/F21) şi 
BMW Seria 2 (F22/F23).

Consum de combustibil: F, 
Aderenţă pe asfalt ud: E
Zgomot exterior la rulare: 72 dB

ADERENŢA NU 
DEPINDE DE SEZON.
ROŢI DE IARNĂ ORIGINALE BMW.
Aderenţă optimă, stabilitate maximă şi distanţe de frânare sigure - mai ales pe timp de iarnă, acestea sunt 
condiţiile pentru plăcerea de a conduce fără limite. Roţile de iarnă originale BMW îţi oferă soluţia perfectă 
- toate într-una singură. O gamă diversificată de combinaţii de jante şi anvelope, perfect potrivite pentru 
modelul tău de BMW permite să te bucuri de plăcerea de a conduce fără limite, în toate condiţiile de drum. 
Echipa noastră de service va fi încântată să te ajute cu montajul profesional.

DESIGN INDIVIDUALIST PENTRU 
BMW SERIA 1 ŞI SERIA 2.

Gusturile variază  de aceea gama de stiluri de jante BMW 
este deosebit de largă. Fie că este vorba de modele cu 
spiţe duble, cu spiţe în formă de stea sau jante de oţel 
- poţi să-ţi găseşti modelul preferat şi să probezi care se 
potriveşte cel mai bine cu autombilul tău BMW online. 
Configuratorul de roţi BMW este disponibil acum pe:   
www.bmw.ro/completewheel.

DECIDE SINGUR.

Ofertele se referă la roţi complete excl. Montaj la cumpărarea unui set de 4 bucăţi. Dimensiunile pneurilor variază în funcţie de model. 
Vom fi încântaţi să te ajutăm cu orice lămuriri necesare.

1.250 Lei

2.160 Lei 1.845 Lei 1.870 Lei 1.870 Lei
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Ofertă per bucată 
incl. capac de roată, 
incl. RDC  

Ofertă per bucată 
incl. capac de roată, 
incl. RDC 

Ofertă per bucată 
incl. capac de roată, 
incl. RDC  

Ofertă per bucată 
incl. capac de roată, 
incl. RDC 

Roată de oţel.
Jantă de oţel de 16‘‘ cu Continental 
Winter Contact TS830P* RSC pe 
dimensiunea 205/60 R16 92 H. 
Pentru BMW Seria 3 (F30/F31).

Consum de combustibil: F, 
Aderenţă pe asfalt ud: E 
Zgomot exterior la rulare: 72 dB

V-Spoke 390.
Roată completă de iarnă de 16” cu 
Continental Winter Contact TS830P* 
RSC pe dimensiunea 205/60 R16 92 
H. Pentru BMW Seria 3 (F30/F31).

Consum de combustibil: F, 
Aderenţă pe asfalt ud: E
Zgomot exterior la rulare: 72 dB

Double Spoke 397,  
ferricgrey.
Roată completă de iarnă de 18” cu 
Pirelli W240 Sottozero S2* RSC pe 
dimensiunea 225/45 R18 95 V. Pen-
tru BMW Seria 3 (F30/F31) şi BMW 
Seria 4 (F32/F33/F36).

Consum de combustibil: E, 
Aderenţă pe asfalt ud: C
Zgomot exterior la rulare: 72 dB

M Double Spoke Perfor-
mance 405M, negru mat.
Roată completă de iarnă de 18” cu 
Pirelli W240 Sottozero S2* RSC pe 
dimensiunea 225/45 R18 95 V. 
Pentru BMW Seria 3 (F30/F31) şi 
BMW Seria 4 (F32/F33/F36).

Consum de combustibil: E, 
Aderenţă pe asfalt ud: C
Zgomot exterior la rulare: 72 dB

Ofertă per bucată 
incl. capac de roată, 
incl. RDC  

Ofertă per bucată 
incl. capac de roată, 
incl. RDC   

Ofertă per bucată 
incl. capac de roată, 
incl. RDC 

Ofertă per bucată 
incl. capac de roată, 
incl. RDC   

Star Spoke 327.
Roată completă de iarnă de 17” cu 
Dunlop SP Winter Sport 3D* RSC pe 
dimensiunea 225/55 R17 97 H. Pen-
tru BMW Seria 5 (F10/F11) şi BMW 
Seria 6 (F06/F12/F13).

Consum de combustibil: F, 
Aderenţă pe asfalt ud: E
Zgomot exterior la rulare: 69 dB

V-Spoke 281.
Roată completă de iarnă de 18” cu 
Dunlop SP Winter Sport 3D* RSC 
pe dimensiunea 245/45 R18 100 
V. Pentru BMW Seria 5 (F10/F11) şi 
BMW Seria 6 (F06/F12/F13).

Consum de combustibil: E, 
Aderenţă pe asfalt ud: E
Zgomot exterior la rulare: 68 dB

Multispoke 235.
Roată completă de iarnă de 19” cu 
Pirelli W240 Sottozero S2* RSC 
pe dimensiunea 245/45 R19 102 V. 
Pentru BMW Seria 5 Gran Tourismo 
(F07) şi BMW Seria 7 (F01/F02/F04).

Consum de combustibil: E, 
Aderenţă pe asfalt ud: C
Zgomot exterior la rulare: 72 dB

V-Spoke 642.
Roată completă de iarnă de 18” cu 
Michelin Pilot Alpin PA4* RSC pe 
dimensiunea 245/50 R18 100 H. 
Pentru BMW Seria 7 (G11).

Consum de combustibil: E, 
Aderenţă pe asfalt ud: B
Zgomot exterior la rulare: 70 dB

ELEGANŢĂ PENTRU BMW SERIA 3 ŞI SERIA 4. STIL PENTRU BMW SERIA 5, SERIA 6 ŞI SERIA 7.

ANVELOPE  
ORIGINALE DE IARNĂ BMW.
• Au o compoziţie specială de cauciuc pentru condiţii de drum specifice iernii.
• Sunt echipate cu striaţii longitudinale şi orizontale care se deschid în timpul rulării.
• Oferă margini aderente care asigură tracţiune bună şi stabilitate direcţională pe zăpadă şi pe noroi.

ARGUMENTE PENTRU A ALEGE ANVELOPE DE IARNĂ:

Distanţa de frânare pe suprafeţe ude.
Pe asfalt ud, pneurile de iarnă reduc distanţa de 
frânare cu până la 10%.

Uzură.
În perioada rece a anului, pneurile de vară se 
uzează cu până la 40% mai repede decât cele de 
iarnă.

Distanţa de frânare pe zăpadă.
În condiţii de îngheţ, pneurile de iarnă reduc distanţa 
de frânare cu până la 50%.

Anvelope de iarnă sub 7°C.
Pneurile de iarnă oferă siguranţă sporită 
la temperaturi sub 7°C.

unter 7 °C

ab 7 °c Winterreifen.
Bereits ab Temperaturen  
unter 7 °C bieten Winterreifen 
mehr Sicherheit – auch bei 
trockener Fahrbahn.

bremsweg auf nässe.
Bei nasskaltem Wetter  
verkürzt sich der Bremsweg mit 
Winterreifen um bis zu 10 %.

verschleiß.
In der kalten Jahreszeit  
verschleißen Sommerreifen bis zu 
40 % schneller als Winterreifen.

bremsweg auf schnee.
Bei eisigen Bedingungen 
verkürzen Winterreifen den 
Bremsweg um bis zu 50 %.

ein produkt Mit proFil.
MIT ORIGINAl BMW WINTERREIFEN FAHREN SIE  
AB 7 GRAD AUF NUMMER SICHER.

Weniger ist Mehr sicherheit.
AUF SCHNEEBEDECKTER FAHRBAHN VERKüRZEN WINTERREIFEN 
DEN BREMSWEG AUF DIE HÄlFTE.

Winterräder Winterräder

Sommer- und Winterreifen müssen ganz 
unterschiedliche Anforderungen erfüllen. 
Während es im Sommer vor allem auf gute 
Nass- und Trockenbremseigenschaften, 
Komfort und laufleistung ankommt, müssen 
Reifen im Winter mit längeren Bremswegen, 
glatten und schneebedeckten Straßen bei 
besonders niedrigen Temperaturen klar 
kommen. 

Winterreifen brauchen daher eine besonders 
gute Gummi-Haftung und ein geeignetes 
Profil mit ausreichend Grip.

Bereits bei Temperaturen von unter 7 °C 
bieten Winterreifen mehr Sicherheit als 
Sommerreifen sowie ein verbessertes 
Fahrverhalten. Das liegt an der besonders 
kältetauglichen Gummimischung sowie an 
einem speziellen Profil mit zahlreichen 
lamellen, die sich im Schnee verzahnen. 
Dank dieser ausgeklügelten laufflächen-
gestaltung bieten Winterreifen eine sehr gute 
Traktion (insbesondere bei Bergfahrten und 
in Bremssituationen) sowie Kurvenstabilität 
– ganz im Gegensatz zu Sommerreifen.

EIGENSCHAFTEN VON  
WINTERREIFEN:

-  Sie besitzen eine spezielle Gummimischung  
für winterliche Straßenverhältnisse.

-  Sie sind zusätzlich mit längs- und Querlamellen 
ausgestattet, die sich während des Abrollens 
öffnen.

-  Dadurch bilden sich Greifkanten, die auf 
Schnee und Matsch hohe Traktion und 
Spurtreue sichern.

GUTE GRüNDE, SICH FüR ORIGINAl BMW WINTERREIFEN  
ZU ENTSCHEIDEN:

bis zu 10 %

bis zu 40 %

bis zu 50 %

WINTERREIFEN 28 m
SOMMERREIFEN 56 m

vergleichen sie den bremsweg von Winter- und sommerreifen 
bei einer geschwindigkeit von 50 km/h auf schnee.
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SUB 7°C

unter 7 °C

ab 7 °c Winterreifen.
Bereits ab Temperaturen  
unter 7 °C bieten Winterreifen 
mehr Sicherheit – auch bei 
trockener Fahrbahn.

bremsweg auf nässe.
Bei nasskaltem Wetter  
verkürzt sich der Bremsweg mit 
Winterreifen um bis zu 10 %.

verschleiß.
In der kalten Jahreszeit  
verschleißen Sommerreifen bis zu 
40 % schneller als Winterreifen.

bremsweg auf schnee.
Bei eisigen Bedingungen 
verkürzen Winterreifen den 
Bremsweg um bis zu 50 %.

ein produkt Mit proFil.
MIT ORIGINAl BMW WINTERREIFEN FAHREN SIE  
AB 7 GRAD AUF NUMMER SICHER.

Weniger ist Mehr sicherheit.
AUF SCHNEEBEDECKTER FAHRBAHN VERKüRZEN WINTERREIFEN 
DEN BREMSWEG AUF DIE HÄlFTE.

Winterräder Winterräder

Sommer- und Winterreifen müssen ganz 
unterschiedliche Anforderungen erfüllen. 
Während es im Sommer vor allem auf gute 
Nass- und Trockenbremseigenschaften, 
Komfort und laufleistung ankommt, müssen 
Reifen im Winter mit längeren Bremswegen, 
glatten und schneebedeckten Straßen bei 
besonders niedrigen Temperaturen klar 
kommen. 

Winterreifen brauchen daher eine besonders 
gute Gummi-Haftung und ein geeignetes 
Profil mit ausreichend Grip.

Bereits bei Temperaturen von unter 7 °C 
bieten Winterreifen mehr Sicherheit als 
Sommerreifen sowie ein verbessertes 
Fahrverhalten. Das liegt an der besonders 
kältetauglichen Gummimischung sowie an 
einem speziellen Profil mit zahlreichen 
lamellen, die sich im Schnee verzahnen. 
Dank dieser ausgeklügelten laufflächen-
gestaltung bieten Winterreifen eine sehr gute 
Traktion (insbesondere bei Bergfahrten und 
in Bremssituationen) sowie Kurvenstabilität 
– ganz im Gegensatz zu Sommerreifen.

EIGENSCHAFTEN VON  
WINTERREIFEN:

-  Sie besitzen eine spezielle Gummimischung  
für winterliche Straßenverhältnisse.

-  Sie sind zusätzlich mit längs- und Querlamellen 
ausgestattet, die sich während des Abrollens 
öffnen.

-  Dadurch bilden sich Greifkanten, die auf 
Schnee und Matsch hohe Traktion und 
Spurtreue sichern.

GUTE GRüNDE, SICH FüR ORIGINAl BMW WINTERREIFEN  
ZU ENTSCHEIDEN:

bis zu 10 %

bis zu 40 %

bis zu 50 %

WINTERREIFEN 28 m
SOMMERREIFEN 56 m

vergleichen sie den bremsweg von Winter- und sommerreifen 
bei einer geschwindigkeit von 50 km/h auf schnee.
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PÂNĂ LA 10°C
unter 7 °C

ab 7 °c Winterreifen.
Bereits ab Temperaturen  
unter 7 °C bieten Winterreifen 
mehr Sicherheit – auch bei 
trockener Fahrbahn.

bremsweg auf nässe.
Bei nasskaltem Wetter  
verkürzt sich der Bremsweg mit 
Winterreifen um bis zu 10 %.

verschleiß.
In der kalten Jahreszeit  
verschleißen Sommerreifen bis zu 
40 % schneller als Winterreifen.

bremsweg auf schnee.
Bei eisigen Bedingungen 
verkürzen Winterreifen den 
Bremsweg um bis zu 50 %.

ein produkt Mit proFil.
MIT ORIGINAl BMW WINTERREIFEN FAHREN SIE  
AB 7 GRAD AUF NUMMER SICHER.

Weniger ist Mehr sicherheit.
AUF SCHNEEBEDECKTER FAHRBAHN VERKüRZEN WINTERREIFEN 
DEN BREMSWEG AUF DIE HÄlFTE.

Winterräder Winterräder

Sommer- und Winterreifen müssen ganz 
unterschiedliche Anforderungen erfüllen. 
Während es im Sommer vor allem auf gute 
Nass- und Trockenbremseigenschaften, 
Komfort und laufleistung ankommt, müssen 
Reifen im Winter mit längeren Bremswegen, 
glatten und schneebedeckten Straßen bei 
besonders niedrigen Temperaturen klar 
kommen. 

Winterreifen brauchen daher eine besonders 
gute Gummi-Haftung und ein geeignetes 
Profil mit ausreichend Grip.

Bereits bei Temperaturen von unter 7 °C 
bieten Winterreifen mehr Sicherheit als 
Sommerreifen sowie ein verbessertes 
Fahrverhalten. Das liegt an der besonders 
kältetauglichen Gummimischung sowie an 
einem speziellen Profil mit zahlreichen 
lamellen, die sich im Schnee verzahnen. 
Dank dieser ausgeklügelten laufflächen-
gestaltung bieten Winterreifen eine sehr gute 
Traktion (insbesondere bei Bergfahrten und 
in Bremssituationen) sowie Kurvenstabilität 
– ganz im Gegensatz zu Sommerreifen.

EIGENSCHAFTEN VON  
WINTERREIFEN:

-  Sie besitzen eine spezielle Gummimischung  
für winterliche Straßenverhältnisse.

-  Sie sind zusätzlich mit längs- und Querlamellen 
ausgestattet, die sich während des Abrollens 
öffnen.

-  Dadurch bilden sich Greifkanten, die auf 
Schnee und Matsch hohe Traktion und 
Spurtreue sichern.

GUTE GRüNDE, SICH FüR ORIGINAl BMW WINTERREIFEN  
ZU ENTSCHEIDEN:

bis zu 10 %

bis zu 40 %

bis zu 50 %

WINTERREIFEN 28 m
SOMMERREIFEN 56 m

vergleichen sie den bremsweg von Winter- und sommerreifen 
bei einer geschwindigkeit von 50 km/h auf schnee.
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PÂNĂ LA 50%
unter 7 °C

ab 7 °c Winterreifen.
Bereits ab Temperaturen  
unter 7 °C bieten Winterreifen 
mehr Sicherheit – auch bei 
trockener Fahrbahn.

bremsweg auf nässe.
Bei nasskaltem Wetter  
verkürzt sich der Bremsweg mit 
Winterreifen um bis zu 10 %.

verschleiß.
In der kalten Jahreszeit  
verschleißen Sommerreifen bis zu 
40 % schneller als Winterreifen.

bremsweg auf schnee.
Bei eisigen Bedingungen 
verkürzen Winterreifen den 
Bremsweg um bis zu 50 %.

ein produkt Mit proFil.
MIT ORIGINAl BMW WINTERREIFEN FAHREN SIE  
AB 7 GRAD AUF NUMMER SICHER.

Weniger ist Mehr sicherheit.
AUF SCHNEEBEDECKTER FAHRBAHN VERKüRZEN WINTERREIFEN 
DEN BREMSWEG AUF DIE HÄlFTE.

Winterräder Winterräder

Sommer- und Winterreifen müssen ganz 
unterschiedliche Anforderungen erfüllen. 
Während es im Sommer vor allem auf gute 
Nass- und Trockenbremseigenschaften, 
Komfort und laufleistung ankommt, müssen 
Reifen im Winter mit längeren Bremswegen, 
glatten und schneebedeckten Straßen bei 
besonders niedrigen Temperaturen klar 
kommen. 

Winterreifen brauchen daher eine besonders 
gute Gummi-Haftung und ein geeignetes 
Profil mit ausreichend Grip.

Bereits bei Temperaturen von unter 7 °C 
bieten Winterreifen mehr Sicherheit als 
Sommerreifen sowie ein verbessertes 
Fahrverhalten. Das liegt an der besonders 
kältetauglichen Gummimischung sowie an 
einem speziellen Profil mit zahlreichen 
lamellen, die sich im Schnee verzahnen. 
Dank dieser ausgeklügelten laufflächen-
gestaltung bieten Winterreifen eine sehr gute 
Traktion (insbesondere bei Bergfahrten und 
in Bremssituationen) sowie Kurvenstabilität 
– ganz im Gegensatz zu Sommerreifen.

EIGENSCHAFTEN VON  
WINTERREIFEN:

-  Sie besitzen eine spezielle Gummimischung  
für winterliche Straßenverhältnisse.

-  Sie sind zusätzlich mit längs- und Querlamellen 
ausgestattet, die sich während des Abrollens 
öffnen.

-  Dadurch bilden sich Greifkanten, die auf 
Schnee und Matsch hohe Traktion und 
Spurtreue sichern.

GUTE GRüNDE, SICH FüR ORIGINAl BMW WINTERREIFEN  
ZU ENTSCHEIDEN:

bis zu 10 %

bis zu 40 %

bis zu 50 %

WINTERREIFEN 28 m
SOMMERREIFEN 56 m

vergleichen sie den bremsweg von Winter- und sommerreifen 
bei einer geschwindigkeit von 50 km/h auf schnee.

54

PÂNĂ LA 40%

Ofertele se referă la roţi complete excl. Montaj la cumpărarea unui set de 4 bucăţi. Dimensiunile pneurilor variază în funcţie de model. 
Vom fi încântaţi să te ajutăm cu orice lămuriri necesare.

NOUTĂŢI BMW SERVICE ROŢI DE IARNĂ

1.220 Lei 1.770 Lei 2.655 Lei 3.345 Lei

2.360 Lei 2.650 Lei 3.345 Lei 2.730 Lei
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Ofertă per bucată 
incl. capac de roată, 
incl. RDC 

Ofertă per bucată 
incl. capac de roată, 
incl. RDC 

Star Spoke 317.
Roată completă de iarnă de 17” cu 
Dunlop SP Winter Sport M3* RSC 
pe dimensiunea 225/50 R17 94H. 
Pentru BMW X1 (E84).

Consum de combustibil: F, 
Aderenţă pe asfalt ud: E
Zgomot exterior la rulare: 67 dB

V-Spoke 318.
Roată completă de iarnă de 17” cu 
Pirelli W210 Sottozero S2* RSC 
pe dimensiunea 225/50 R17 94 H. 
Pentru BMW X1 (E84). 

Consum de combustibil: E, 
Aderenţă pe asfalt ud: C
Zgomot exterior la rulare: 72 dB

Ofertă per bucată 
incl. capac de roată, 
incl. RDC  

Ofertă per bucată 
incl. capac de roată, 
incl. RDC 

Ofertă per bucată 
incl. capac de roată, 
incl. RDC   

Y-Spoke 308.
Roată completă de iarnă de 18” cu 
Pirelli W210 Sottozero S2* RSC pe 
dimensiunea 245/50 R18 100 H. 
Pentru BMW X3 (F25) şi BMW X4 
(F26).  

Consum de combustibil: E, 
Aderenţă pe asfalt ud: C
Zgomot exterior la rulare: 72 dB

Y-Spoke 305.
Roată completă de iarnă de 17” cu Pirelli W210 Sottozero S2* RSC pe dimen-
siunea 225/60 R17 99 H. Pentru BMW X3 (F25) şi BMW X4 (F26). 

Consum de combustibil: E, Aderenţă pe asfalt ud: B, Zgomot exterior la rulare: 72 dB

V-Spoke 307.
Roată completă de iarnă de 18” cu 
Pirelli W210 Sottozero S2* RSC pe 
dimensiunea 245/50 R18 100 H. 
Pentru BMW X3 (F25) şi BMW X4 
(F26). 

Consum de combustibil: E, 
Aderenţă pe asfalt ud: C
Zgomot exterior la rulare: 72 dB

COMBINAŢIA PERFECTĂ DE ADERENŢĂ ŞI STIL 
PENTRU BMW X1, BMW X3 ŞI BMW X4

DESIGN PENTRU 
CALITATE.
Procesul de design pentru jantele noastre din aliaj uşor începe 
deja de la dezvoltarea unui nou model. Până la urmă, cone-
xiunea perfectă dintre automobilul tău BMW şi drum este o 
condiţie importantă pentru plăcerea de a conduce - mai ales 
pe timp de iarnă. Performanţa maximă în toate privinţele este o 
necesitate pentru jantele de aliaj BMW: disipare ideală a căldu-
rii, furnizarea optimă a aerului pentru a răci frânele şi tehnologii 
inovatoare - o combinaţie perfectă pentru automobilul tău 
BMW. Jantele noastre de aliaj uşor sunt examinate în detaliu 
şi supuse la mai multe teste pentru a asigura un nivel optim 
al calităţii. Descoperă gama noastră de jante de aliaj de primă 
clasă şi online pe  www.bmw.ro/completewheel.

MARCAJUL CU STEA BMW.
Doar cele mai bune anvelope pentru automobilul tău BMW.   
Când cumpăraţi anvelope, uitaţi-vă după marcajul cu stea BMW. 
Aceste anvelope au fost dezvoltate pentru fiecare model în parte 
în colaborare cu cei mai importanţi producători de anvelope şi au 
demonstrat că sunt adecvat trecând prin teste exhaustive. 

Partenerul tău BMW te va sfătui în detaliu referitor la ce model de 
anvelopă se potriveşte cel mai bine nevoilor tale pentru a asigura 
siguranţa ta la drum în orice moment.

Ofertele se referă la roţi complete excl. Montaj la cumpărarea unui set de 4 bucăţi. Dimensiunile pneurilor variază în funcţie de model. 
Vom fi încântaţi să te ajutăm cu orice lămuriri necesare.

NOUTĂŢI BMW SERVICE ROŢI DE IARNĂ

2.460 Lei 2.335 Lei

2.830 Lei 2.750 Lei 2.460 Lei
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Ofertă per bucată 
incl. capac de roată, 
incl. RDC   

V-Spoke 594.
Roată completă de iarnă de 19” cu Michelin Latitude Alpin LA2* 
RSC pe dimensiunea 255/50 R19 107 V. Pentru BMW X6 (F16). 

Consum de combustibil: E, Aderenţă pe asfalt ud: C
Zgomot exterior la rulare: 72 dB

Ofertă per bucată 
incl. capac de roată, 
incl. RDC  

Ofertă per bucată 
incl. capac de roată, 
incl. RDC  

Double Spoke 446.
Roată completă de iarnă de 18” cu 
Pirelli Scorpion Winter* RSC pe 
dimensiunea 255/55 R18 109 H. 
Pentru BMW X5 (F15).  

Consum de combustibil: C, 
Aderenţă pe asfalt ud: B
Zgomot exterior la rulare: 73 dB

V-Spoke 450.
Roată completă de iarnă de 19” cu 
Pirelli Scorpion Winter* RSC pe di-
mensiunea 255/50 R19 107V. Pentru 
BMW X5 (F15). 

Consum de combustibil: C, 
Aderenţă pe asfalt ud: B, Zgomot 
exterior la rulare: 73dB

RDC: TOTUL SUB CONTROL.
Presiunea anvelopelor are o influenţă semnificativă asupra caracteristicilor pneului respectiv. De aceea din aprilie 2014 - 
şi datorită unei schimbări la nivel legislativ - BMW a echipat toate automobilele noi cu un sistem de monitorizare a pre-
siunii în anvelope (RDC) în echiparea standard. Acest sistem măsoară şi detectează o potenţială pierdere de presiune în 
toate cele patru pneuri şi astfel sporeşte nivelul de siguranţă. 

MAI MULTĂ SIGURANŢĂ LA DRUM.

BENEFICIILE TALE.
Mai multă siguranţă.  
Presiunea corectă în anvelope scade pericolul 
avarierii anvelopei şi sporeşte astfel siguranţa. 
 
 

Consum mai mic de combustibil.
Anvelopele cu presiunea corectă generează o 
rezistenţă la rulare mai mică. Acest lucru are un 
efect pozitiv asupra consumului. 
 

O durată de viaţă mai lungă.  
Cu ajutorul presiunii corecte în anvelope, uzura 
neregulată poate fi evitată, ceea ce creşte durata 
de viaţă a anvelopelor.

STILURI PENTRU BMW X5 ŞI BMW X6.
Toate modelele BMW din familia X sunt liderii claselor lor. Pe timp 
de iarnă, comportamentul lor dinamic şi spaţiul interior le face 
partenerul perfect pentru aventuri în zăpadă.  

Dar doar cu anvelopele adecvate. Roţile de iarnă originale BMW te 
asigură astfel că vei fi în siguranţă în toate condiţiile de rulare pe timp 
de iarnă şi că vei avea tracţiune optimă atunci când eşti în mişcare.

Ofertele se referă la roţi complete excl. Montaj la cumpărarea unui set de 4 bucăţi. Dimensiunile pneurilor variază în funcţie de model. 
Vom fi încântaţi să te ajutăm cu orice lămuriri necesare.

NOUTĂŢI BMW SERVICE ROŢI DE IARNĂ

2.530 Lei 3.220 Lei

3.245 Lei



BUCURĂ-TE DE UN ÎNCEPUT PLĂCUT DE 
IARNĂ ALĂTURI DE BMW.

Pentru a scana coduri QR, veţi avea nevoie de un smartphone cu software-ul corect 
instalat. Pentru acces la Facebook, aplicaţia Facebook trebuie instalată pe telefonul 
dumneavoastră.

www.bmw.ro/
seasonaloffers

www.facebook.com/
BMW.Romania

Înştiinţare legală. Capacitatea de montare şi preţurile depind de modelul maşinii, anul fabricaţiei şi 
echipare. Flyer-ul include poze simbolice. Preţurile menţionate pot diferi în funcţie de cursul de schimb 
valutar. Toate oferte inclus TVA şi exclud costurile de montaj. Toate ofertele sunt valabile până la 
29.02.2016. Ofertele sunt valabile doar la dealerii BMW participanţi. Pot apărea erori şi greţeli de tipar. 
Reproducerea, chiar şi parţială, nu se poate face fără acordul scris al BMW Vertriebs GmbH, Salzburg. 
© BMW Vertriebs GmbH, Salzburg, Austria.


