ΛΑΜΠΕΡΕΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ.

ΜΕ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
BMW CAR CARE.

Γνήσια Προϊόντα
Περιποίησης BMW
Car Care

www.bmw.gr

Sheer
Driving Pleasure

ΔΩΣΤΕ ΛΑΜΨΗ ΣΤΗΝ BMW ΣΑΣ.
ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ.
Η τέλεια φροντίδα της BMW σας είναι ένας από τους

σημαντικότερους παράγοντες για τη διατήρηση της αξίας της
και για την ενίσχυση της οδηγικής σας απόλαυσης.

Σας παρέχουμε χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τον

καθαρισμό και την περιποίηση της BMW σας. Θα αναλυθούν
τα σημεία που είναι ιδιαίτερα σημαντικά στις διάφορες

διαδικασίες. Τέλος, θα προσπαθήσουμε να σας εξοικειώσουμε
με τη μεγάλη πληθώρα των Γνήσιων Προϊόντων Περιποίησης
BMW Car Care, τα οποία είναι ειδικά προσαρμοσμένα στις
απαιτήσεις των υψηλής ποιότητας υλικών της BMW σας.

Όσο καλύτερα φροντίζετε την BMW σας, τόσο μεγαλύτερη
θα είναι η οδηγική σας απόλαυση.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήση, θα χαρούμε να σας
παρέχουμε προσωπική συμβουλευτική υποστήριξη.
Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων/Εξουσιοδοτημένων
Επισκευαστών BMW
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Πρόσθετα αξεσουάρ

Pure Care

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΖΑΝΤΩΝ. ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΑΚΡΗ ΣΕ ΑΚΡΗ.
Λεκέδες από το δρόμο και επίμονη σκόνη από τα φρένα στις
Γνήσιες Ζάντες ελαφρού κράματος BMW; Δεν είναι μόνο

άσχημο το αποτέλεσμα από αισθητικής πλευράς, αλλά μπορεί,
επιπλέον, να προκαλέσει βαθύτερη ζημιά: τα διάφορα κατάλοιπα και η σκόνη από τα φρένα διαβρώνουν την επιφάνεια και

δημιουργούν άσχημους αποχρωματισμούς από τους οποίους

δύσκολα μπορείτε να απαλλαγείτε. Για να διατηρηθεί η γυαλάδα
των ζαντών, απαιτείται τακτικός καθαρισμός και φροντίδα.

Καθαριστικό ζαντών, 500 ml.
Αυτό το άκρως αποτελεσματικό, μη
όξινο, ειδικό καθαριστικό μπορεί να
εφαρμοστεί σε όλες τις ζάντες,
ατσάλινες και ελαφρού κράματος.
Αφαιρεί πανεύκολα τους επίμονους
λεκέδες, όπως καμμένη σκόνη από
τα φρένα, κατάλοιπα λαδιών και
ελαστικού, καθώς και τη σκόνη από
το δρόμο. Η καθαριστική δράση του
γίνεται ορατή πολύ σύντομα μετά
την εφαρμογή, μέσω μιας κόκκινης
απόχρωσης η οποία υποδηλώνει την
ενεργή αφαίρεση του λεκέ.

Γυαλιστικό ελαστικών, 250 ml.
Χαρίζει στα ελαστικά σας λάμψη
που διαρκεί και τους παρέχει
αποτελεσματική προστασία από το
ξεφλούδισμα και την ξηρότητα.
Εφαρμόζεται εύκολα με ένα
πρακτικό σπρέι με αντλία.

Συμβουλές για την εφαρμογή:
- Αποφεύγετε να αφήνετε τα καθαριστικά να στεγνώσουν.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή αμέσως αφού το αυτοκίνητο έχει οδηγηθεί για μεγάλο

χρονικό διάστημα, καθώς οι ζάντες είναι ακόμη πολύ ζεστές.
- Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι τα εργαλεία που

πρόκειται να χρησιμοποιήσετε είναι καθαρά και λειτουργούν

άριστα. Μη χρησιμοποιείτε βούρτσες που δεν είναι καθαρές.
- Ξεπλένετε σχολαστικά το καθαριστικό. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή,
επίσης, στα γύρω εξαρτήματα, όπως δίσκους φρένων, κ.λ.π.

- Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε τις ζάντες με αραιό διάλυμα

Βούρτσες ζαντών.
Με τις τρεις ανθεκτικές προσαρτώμενες βούρτσες, μπορείτε να
φτάνετε κάθε ακτίνα και κάθε
διάκενο, όσο μικρές διαστάσεις
και αν έχουν οι ζάντες. Είναι
φτιαγμένες από φυσική τρίχα με
σύρμα από ανοξείδωτο μπρούντζο.

σαμπουάν σε νερό, για την αποφυγή σχηματισμού αλάτων ή
σημαδιών από νερό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση
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των χρωμιωμένων ζαντών.
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Ζάντες

Βαφή

Καθαριστικό αφαίρεσης
εντόμων, 500 ml.
Τα ίχνη από έντομα στα κρύσταλλα,
τη βαφή, τις χρωμιωμένες και τις
πλαστικές επιφάνειες μπορούν να
αφαιρεθούν γρήγορα και εύκολα και
χωρίς γδαρσίματα. Χάρη στις
εξαιρετικές διεισδυτικές ιδιότητες
του καθαριστικού, ακόμη και τα
αποξηραμένα υπολείμματα εντόμων
μαλακώνουν στη στιγμή.

Κρύσταλλα

Εσωτερικό

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ.
ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΕΠΙΜΟΝΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ.
Η φροντίδα του αυτοκινήτου είναι απόλυτα αποτελεσματική μόνο εφόσον είναι πλήρης. Ξεκινά με τον

προκαταρκτικό καθαρισμό κατά τον οποίο αφαιρούνται
οι επίμονοι λεκέδες, με τη χρήση ειδικών προϊόντων που
είναι πολύ πιο δραστικά από τα σαμπουάν αυτοκινήτου.
Καθώς υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι λεκέδων, θα
πρέπει, ανάλογα με την περίπτωση, να χρησιμοποιείτε

το κατάλληλο καθαριστικό. Το καθαριστικό αφαίρεσης

εντόμων εξασφαλίζει ότι η επιφάνεια της βαφής δεν θα
υποστεί ζημιές από διαβρωτικά υπολείμματα.

Επιπλέον, ο προκαταρκτικός καθαρισμός προετοιμάζει
την επιφάνεια της βαφής για το κυρίως πλύσιμο,

Ειδικές εφαρμογές

Εποχιακή φροντίδα

Πρόσθετα αξεσουάρ

Pure Care

Συμβουλές για την εφαρμογή:
- Όταν εντοπίζετε υπολείμματα από έντομα ή ακαθαρσίες πουλιών στη βαφή, καλό θα

είναι να αφαιρούνται αμέσως. Αυτές οι διαβρωτικές ουσίες στερεοποιούνται μέσα σε
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, προξενώντας ζημιά στο στρώμα της βαφής.

- Τα υπολείμματα εντόμων αφαιρούνται ευκολότερα παίρνοντας ένα μαλακό χαρτο-

μάντιλο ψεκασμένο με καθαριστικό αφαίρεσης εντόμων και τοποθετώντας το πάνω
στα υπολείμματα, αρχικά, για 5 λεπτά το πολύ.

- Κατά τη χρήση του καθαριστικού εντόμων, αφαιρείται πάντα και το προστατευτικό
στεγανοποιητικό στρώμα της βαφής. Επομένως, θα πρέπει να αποκαθιστάτε τη
στεγανοποίηση της επιφάνειας της βαφής που έχετε περιποιηθεί.

- Στις πιο έντονες περιπτώσεις, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε καθαριστικό υψηλής
πίεσης για καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό απομακρύνει τους δύσκολους λεκέδες και
εισχωρεί σε όλες τις γωνίες. Φροντίστε να το κρατάτε σε επαρκή απόσταση από το
αυτοκίνητο, έτσι ώστε να μην προκληθεί ζημιά στη βαφή. Σημείωση: Μην ψεκάζετε
μέσα στα διάκενα ή επάνω στα ευαίσθητα ηλεκτρονικά του κινητήρα. Μετά τον

ψεκασμό, σκουπίστε τα πλαϊνά μαρσπιέ, τις τσιμούχες και τα μαρσπιέ στις πόρτες.

στίλβωμα και κέρωμα.
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Ζάντες

Βαφή

Κρύσταλλα

Εσωτερικό

Σαμπουάν αυτοκινήτου, 1000 ml.
Υγρό, φιλικό προς τη βαφή
καθαριστικό, με ειδική σύνθεση
για τη φροντίδα του αυτοκινήτου
με το χέρι.

ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.
ΠΑΝΕΥΚΟΛΟ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

Wash & Wax, 500 ml.
Διπλή λειτουργία: διαλύει και
αφαιρεί τους λεκέδες ενώ,
συγχρόνως, προστατεύει τη βαφή.

Χαρίστε στην BMW σας την πολυτέλεια της περιποίησης και

Δερμάτινο πανί αυτοκινήτου.
Μαλακό δερμάτινο πανί αυτοκινήτου, φτιαγμένο από γνήσιο, υψηλής
ποιότητας δέρμα chamois.

χρώματος. Καλό θα είναι να αποφεύγετε τα αυτόματα

Σφουγγάρι βισκόζης.
Με το σφουγγάρι βισκόζης,
μπορείτε να αφαιρείτε τους
λεκέδες χωρίς γδαρσίματα.

σταδιακά – θα παρατηρήσετε μεγάλη διαφορά. Το τακτικό
πλύσιμο προστατεύει τη βαφή και διατηρεί την ένταση του
πλυντήρια αυτοκινήτων, καθώς οι βούρτσες τους, συχνά,

αφήνουν πολύ λεπτές γρατζουνιές που προσδίδουν στη βαφή
ματ εμφάνιση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Πλένοντας το αυτοκίνητό σας με το χέρι, οι απλοί λεκέδες

αφαιρούνται από την επιφάνεια της βαφής πολύ πιο απαλά.
Εάν θέλετε, μπορείτε να καταφύγετε και σε πλυντήρια

αυτοεξυπηρέτησης. Η εφαρμογή ενός μαλακού πανιού ή

σφουγγαριού σε συνδυασμό με το προστατευτικό σαμπουάν
αυτοκινήτου αποτελεί μια εξαιρετική μέθοδο περιποίησης
για κάθε βαφή.

Επιπλέον, το σχολαστικό πλύσιμο προετοιμάζει τη βαφή
για μετέπειτα στίλβωμα ή στεγανοποίηση.

Ειδικές εφαρμογές

Εποχιακή φροντίδα

Πρόσθετα αξεσουάρ

Συμβουλές για την εφαρμογή:
- Χ ρησιμοποιείτε μόνο καθαρά και σε καλή κατάσταση

εργαλεία και μην παραλείπετε να ανανεώνετε συχνά το
νερό πλυσίματος. Τα φθαρμένα σφουγγάρια, και οι

λερωμένες βούρτσες και νερό μπορούν να προξενήσουν
μικροσκοπικές γρατζουνιές.

- Εξοικονομήστε καθαριστικό ξεπλένοντας αρχικά τους πιο
ανθεκτικούς λεκέδες με άφθονο ζεστό νερό.

- Μπορείτε να απαλλαγείτε από πιο έντονους λεκέδες

σαπουνίζοντας σχολαστικά το αυτοκίνητο και αφήνοντας

Pure Care

Αναδιπλούμενο δοχείο
πολλαπλών χρήσεων.
Αυτό το ευέλικτο αναδιπλούμενο
δοχείο είναι κατασκευασμένο από
στιβαρό, αδιάβροχο πολυεστερικό ύφασμα. Έτσι, είναι ιδανικό
για χρήση όχι μόνο ως αξεσουάρ
πλυσίματος αυτοκινήτου, αλλά
και για να φυλάσσετε τα προϊόντα
φροντίδας του αυτοκινήτου σας ή
τα ψώνια σας. Το πρακτικό δοχείο
αναδιπλώνεται εύκολα και μπορεί
να αποθηκευτεί σε μια ειδική
τσάντα μεταφοράς για οικονομία
χώρου. Χωρητικότητα: 11 λίτρα.

τον αφρό να παραμείνει για λίγο χρόνο.

- Ξεπλύνετε τον αφρό με άφθονο νερό και κατόπιν

στεγνώστε πολύ καλά το αυτοκίνητο με ένα μαλακό
δερμάτινο πανί.

- Μην πλένετε ποτέ το αυτοκίνητό σας κάτω από την άμεση

ηλιακή ακτινοβολία και διατηρείτε συνεχώς υγρή τη βαφή.

- Οι περισσότεροι λεκέδες στα μαρσπιέ των μοντέλων

BMW X μπορούν να αφαιρεθούν χρησιμοποιώντας το

σαμπουάν αυτοκινήτου. Στην περίπτωση των πιο έντονων
(π.χ. επιφανειακή σκουριά), χρησιμοποιήστε αφαιρετικό
επιφανειακής σκουριάς.
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Ζάντες

Βαφή

Κρύσταλλα

Εσωτερικό

ΓΥΑΛΙΣΜΑ.
ΓΙΑ ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
Με τα κατάλληλα προϊόντα φροντίδας, μπορείτε να κάνετε το

στεγανοποιείτε τακτικά την BMW σας με κερί. Μπορείτε να

νειακής ζημιάς (π.χ. γρατζουνιές από βούρτσες πλυσίματος

αυτοκινήτου), επομένως ακόμη και η βαφή που έχει ξεθωριάσει
αποκτά νέα λάμψη. Χρησιμοποιώντας λειαντικά μέσα και

προϊόντα φροντίδας, μπορείτε να αποκαταστήσετε την αρχική
αστραφτερή λάμψη του αυτοκινήτου σας και, κατά συνέπεια,
να συμβάλετε στη διατήρηση της αξίας της BMW σας.

Συμβουλές για την εφαρμογή:
-Ν
 α στιλβώνετε πάντα τη βαφή μόνο αφού προηγουμένως
την έχετε καθαρίσει σχολαστικά.

- Μην εφαρμόζετε ποτέ το στιλβωτικό στη βαφή ενώ είναι πολύ

ζεστή ή εκτεθειμένη στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, έτσι ώστε
να εμποδίσετε το γρήγορο στέγνωμά του.

- Εφαρμόζετε το γυαλιστικό σε λεπτές στρώσεις και ομοιόμορφα,
ασκώντας ελαφρά πίεση και εκτελώντας μικρές, κυκλικές

κινήσεις: μόνο με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η μέγιστη
δράση των λειαντικών ουσιών.

- Εργάζεστε σε μικρά τμήματα της επιφάνειας της βαφής. Αφήστε το
στιλβωτικό να δράσει για λίγο και, στη συνέχεια, γυαλίστε την επιφάνεια που περιποιείστε χρησιμοποιώντας το πανί στιλβώματος BMW.

Δομή χρώματος και φροντίδα βαφής:
1. Λεκέδες, γρατζουνιές και καψίματα 2. Γυαλισμένη
σε βαφή που δεν έχει πλυθεί.
βαφή.
Διαυγής επίστρωση
Επίστρωση βάσης
Πλήρωση
Πρώτη επίστρωση
Αμάξωμα

3. Δημιουργία προστατευτικού στρώματος με νέα στεγανοποίηση βαφής.

Pure Care

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΦΗ ΣΑΣ.

σκουριά) που ενδέχεται να έχουν απομείνει μετά από τα

αλλά εξαφανίζει επίσης οποιαδήποτε μικροσκοπικά ίχνη επιφα-
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Πρόσθετα αξεσουάρ

Για να προστατεύσετε τη βαφή του αυτοκινήτου σας από

στάδια του προκαταρκτικού καθαρισμού και του πλυσίματος,

Πανί στιλβώματος.
Το Γνήσιο Πανί στιλβώματος
BMW είναι ιδανικό για εφαρμογή
χωρίς να αφήνει σημάδια ενώ,
συγχρόνως, λειαίνει το στιλβωτικό
και το κερί. 100% βαμβακερό,
ανθεκτικό στο βρασμό. Περιεχόμενο
συσκευασίας: 3 πανιά.

Εποχιακή φροντίδα

αυτοκίνητό σας να αστράφτει σαν καθρέφτης. Το στίλβωμα
δεν αφαιρεί μόνο τους επίμονoυς λεκέδες (π.χ. επιφανειακή

Στιλβωτικό αυτοκινήτου, 500 ml.
Ιδανικό για ελαφρά γρατζουνισμένες επιφάνειες βαφής με ματ και
μεταλλικό χρώμα. Στιλβώνει και
συγχρόνως διατηρεί το χρώμα. Τα
μικροσκοπικά λεπτόκοκκα
στιλβωτικά μέσα καθαρίζουν
απαλά, ενώ τα κεριά υψηλής
ποιότητας (καρναούβης) προσφέρουν αντοχή μεγάλης διάρκειας
στις καιρικές συνθήκες. Για αυτό το
λόγο, δεν απαιτείται μετέπειτα
στεγανοποίηση.

Ειδικές εφαρμογές

επιβλαβείς περιβαλλοντικές επιδράσεις, θα πρέπει να

προσδιορίσετε εάν η βαφή απαιτεί καινούρια προστατευτική
επίστρωση ή όχι παρατηρώντας το πώς απλώνεται το νερό
επάνω στην επιφάνεια του αμαξώματος. Εάν σχηματίζει

μικρές στρογγυλές σταγόνες, αυτό σημαίνει ότι το προστα-

τευτικό στρώμα εξακολουθεί να είναι ανέπαφο. Όταν το νερό
απλώνεται συνεχόμενα πάνω στην επιφάνεια της βαφής, τότε
το αυτοκίνητο χρειάζεται στεγανοποίηση εκ νέου. Με αυτόν
τον τρόπο, η βαφή προστατεύεται από τις διάφορες περιβαλλοντικές επιδράσεις, καθώς και από τις γρατζουνιές.

Συμβουλές για την εφαρμογή:
- Στεγανοποιείτε μόνο επιφάνειες βαφής που έχουν
καθαριστεί σχολαστικά.

- Μην εφαρμόζετε ποτέ το κερί στη βαφή ενώ είναι πολύ
ζεστή ή εκτεθειμένη στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία,
έτσι ώστε να αποφευχθεί το γρήγορο στέγνωμά του.

- Εφαρμόζετε το κερί σε λεπτές στρώσεις και ομοιόμορφα. Εργάζεστε σε μικρά τμήματα της επιφάνειας της
βαφής και απλώνετε το κερί με μικρές, κυκλικές

κινήσεις. Αφήστε το κερί να δράσει για λίγο και, στη
συνέχεια, γυαλίστε την επιφάνεια που περιποιείστε
χρησιμοποιώντας το πανί στιλβώματος BMW.

- Όταν στεγνώσει το κερί, οι γυαλιστικές ουσίες είναι
πιθανό να προκαλέσουν το σχηματισμό τοπικών

Κερί με νανοτεχνολογία,
250 ml, σε σετ με τρία
πανιά στιλβώματος.
Τα υψηλής τεχνολογίας νανοστοιχεία και τα πολυμερή υψηλής
απόδοσης προστατεύουν
αποτελεσματικά όλες τις μη
μεταλλικές και μεταλλικές βαφές
από γρατζουνιές που προκαλούνται
από τις βούρτσες πλυσίματος
αυτοκινήτου, παρέχοντας άριστη
μακροχρόνια προστασία από την
όξινη βροχή, τα έντομα, τις ρητίνες
και πολλούς άλλους εποχιακούς
παράγοντες.
Κερί Express Wax, 500 ml.
Υγρό κερί φροντίδας ταχείας
δράσης για λάμψη μεγάλης διάρκειας. Μια σειρά από επιλεγμένα
συστατικά επιφέρει άμεση
απομάκρυνση του νερού, η οποία
διευκολύνει τον καθαρισμό με πανί
από δέρμα chamois και παρέχει
εξαιρετική φροντίδα της βαφής.

θαμπάδων ή σημαδιών. Εάν συμβεί αυτό, εφαρμόστε

κερί ακόμη μία φορά και τρίψτε το γρήγορα, προκειμένου να εμποδίσετε το κερί να στεγνώσει.

- Επαναλαμβάνετε το κέρωμα οριζόντιων επιφανειών,
όπως είναι το καπό, πιο συχνά, καθώς οι επιφάνειες

αυτές εκτίθενται περισσότερο στην ηλιακή ακτινοβολία.
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Ζάντες

Βαφή

Κρύσταλλα

Εσωτερικό

Ειδικές εφαρμογές

Εποχιακή φροντίδα

Πρόσθετα αξεσουάρ

Pure Care

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ.
ΟΡΑΤΗ ΛΑΜΨΗ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΔΙΑ.
Τα κρύσταλλα, εκτός των άλλων, συμβάλλουν στην καλαισθησία της εξωτερικής εμφάνισης της BMW σας. Όταν είναι

καθαρά διασφαλίζουν την απρόσκοπτη ορατότητά σας, ενώ σε
αντίθετη περίπτωση μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την

ασφάλεια: ακόμη και ένας λεκές στο τζάμι μπορεί να υποβαθ-

μίσει σημαντικά την ορατότητα, ειδικά όταν επικρατούν κακές
καιρικές συνθήκες.

Είναι, λοιπόν, ιδιαίτερα σημαντικό να προστίθεται ένα καθαριΚαθαριστικό κρυστάλλων,
500 ml.
Αφαιρεί τα υπολείμματα εντόμων,
τους λεκέδες από λίπη και λάδια από
όλες τις γυάλινες επιφάνειες, τα
κρύσταλλα και τους καθρέφτες στο
εσωτερικό και το εξωτερικό του
αυτοκινήτου. Μπορεί, επίσης, να
χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες βαφής
και χρωμιωμένες επιφάνειες.

στικό στο νερό του συστήματος υαλοκαθαριστήρων του

παρμπρίζ, το οποίο αφαιρεί γρήγορα τους λεκέδες χωρίς να

αφήνει σημάδια. Το χειμώνα, απαιτείται επιπρόσθετα η χρήση
αντιψυκτικού, για να εμποδιστεί το πάγωμα του συστήματος

υαλοκαθαριστήρων, αλλά και η δημιουργία πάγου στο παρμπρίζ.
Συμπύκνωμα καθαρισμού παρμπρίζ, χωρίς αντιψυκτικό, 50 ml.
Υπερσυμπυκνωμένο συμπλήρωμα
καθαρισμού με αναλογία ανάμιξης
1:100 για πεντακάθαρο οπτικό
πεδίο, χωρίς σημάδια και θαμπάδες.

Στιλβωτικό καθαρισμού
κρυστάλλων, 250 ml.
Οι υψηλής ποιότητας λειαντικές
ουσίες απομακρύνουν τους επίμονους
λεκέδες από τα κρύσταλλα των
παραθύρων. Επίσης, αφαιρούν
μικροσκοπικές γρατζουνιές και
κηλίδες από τα πλαστικά μέρη των
πίσω παραθύρων στα μοντέλα cabrio.
Σφουγγάρι καθαρισμού εντόμων.
Κάνει εύκολη υπόθεση τη σχολαστική
αφαίρεση υπολειμμάτων εντόμων από
τα παράθυρα του αυτοκινήτου.

Συμβουλές για την εφαρμογή:
- Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κοινά προϊόντα οικιακής
χρήσης για την αφαίρεση των διάφορων τύπων λεκέδων (π.χ.
σκόνη) από τα παράθυρα του αυτοκινήτου. Ο μοναδικός

τρόπος για την επίτευξη τέλειας λάμψης χωρίς σημάδια και
θαμπάδες είναι με την πλήρη αφαίρεση λεκέδων κάθε

είδους. Τα Γνήσια Καθαριστικά παρμπρίζ BMW είναι σχεδιασμένα με ειδική σύνθεση για αυτό το σκοπό.

- Στα μεγαλύτερα αυτοκίνητα, το καθαριστικό παρμπρίζ με
τηλεσκοπική λαβή και απείρως μεταβλητό μήκος λαβής
διευκολύνει την αφαίρεση κάθε είδους σκόνης.

- Μην ξεχνάτε, επίσης, να καθαρίζετε τα κρύσταλλα των
12

προβολέων και των πίσω φώτων.
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Ζάντες

Βαφή

Φροντίδα δερμάτινων/
υφασμάτινων επενδύσεων.

Κρύσταλλα

Εσωτερικό

Ειδικές εφαρμογές

Εποχιακή φροντίδα

Πρόσθετα αξεσουάρ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.
ΠΑΡΤΕ ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΕΡΑ.

Pure Care

Φροντίδα πλαστικών
μερών.

Η απόλυτη οδηγική απόλαυση εξασφαλίζεται μόνο όταν η
BMW σας είναι σε άριστη κατάσταση τόσο στο εξωτερικό

όσο και στο εσωτερικό της. Ο χειμώνας, ιδιαίτερα, επηρεά-

ζει δυσμενώς το εσωτερικό. Αρχικά, θα πρέπει να αφαιρέσετε την έντονη σκόνη από το χώρο ποδιών και τις επενδύσεις
των καθισμάτων χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα. Η

γκάμα των Γνήσιων Προϊόντων Περιποίησης BMW Car Care
έχει σχεδιαστεί με ιδιαίτερη προσοχή στις εξαιρετικά

πολυποίκιλες απαιτήσεις φροντίδας των υλικών του εσωτερικού, έτσι ώστε να μπορείτε πάντα να βρείτε το ιδανικό
Σετ φροντίδας δέρματος:
Λοσιόν για δέρμα με προστασία
από την υπεριώδη ακτινοβολία,
250 ml, με σφουγγάρια και
πανιά καθαρισμού.
Τα έλαια υψηλής ποιότητας καθαρίζουν, προστατεύουν και συντηρούν το
δέρμα των επενδύσεων της BMW σας,
διατηρώντας τα φυσικά χαρακτηριστικά
και την τυπική οσμή του δέρματος. Δεν
εδείκνυται για σουέντ και Alcantara.
Αφρός καθαρισμού δέρματος,
300 ml.
Για διεξοδικό, προστατευτικό
καθαρισμό όλων των δερμάτινων
επενδύσεων BMW. Κατάλληλο,
επίσης, για σουέντ και υφάσματα.
Σπρέι εμποτισμού για επενδύσεις
και μοκέτες, 250 ml.
Το Γνήσιο Σπρέι εμποτισμού BMW για
τις επενδύσεις και τις μοκέτες είναι η
ιδανική προστασία υψηλής τεχνολογίας κατά της υγρασίας και των λεκέδων.
Διατηρεί τη φυσική αναπνοή και την
ελαστικότητα του εμποτισμένου υλικού
για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Καθαριστικό εσωτερικού
αυτοκινήτου, 250 ml.
Προστατευτικό καθαριστικό για
γρήγορο και σχολαστικό καθαρισμό
όλων των υφασμάτινων και πλαστικών
μερών στο εσωτερικό του αυτοκινήτου
(π.χ. υφασμάτινα καθίσματα και
διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού). Με άρωμα φρεσκάδας.
14

προϊόν καθαρισμού για πλαστικά, δέρματα και υφάσματα.

Συμβουλές για την εφαρμογή:
- Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα φροντίδας πλαστικών μερών
ή cockpit στα πεντάλ, τη λαβή του επιλογέα ταχυτήτων ή
το τιμόνι, καθώς υπάρχει κίνδυνος να γλιστρούν.

- Καθαρίζετε πάντοτε ολόκληρη την επιφάνεια των

επενδύσεων των καθισμάτων σας, για την αποφυγή
σχηματισμού σημαδιών από νερό.

- Ο τακτικός καθαρισμός των μοκετών, των επενδύσεων

των καθισμάτων και των πλαϊνών διακοσμητικών επενδύσεων με βούρτσα και ηλεκτρική σκούπα περιορίζει τη

συγκέντρωση σκόνης, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για
όσους πάσχουν από αλλεργίες.

Προϊόν φροντίδας cockpit και
πλαστικών μερών, 250 ml.
Μη σιλικονούχο προϊόν φροντίδας για
όλες τις επιφάνειες του cockpit από
πλαστικό, ξύλο ή μέταλλο. Αναζωογονεί τα χρώματα και χαρίζει ευχάριστο
άρωμα στο εσωτερικό. Αντιστατικό
και, επομένως, ανθεκτικό στη σκόνη.
Πανί καθαρισμού με μικροΐνες
για το εσωτερικό.
Υψηλής ποιότητας πανί, φτιαγμένο
από εξαιρετικά λεπτές μικροΐνες.
Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό
με τα Γνήσια Προϊόντα Περιποίησης
BMW Car Care, όπως το γαλάκτωμα
συντήρησης πλαστικών μερών ή το
καθαριστικό εσωτερικού, καθαρίζει
διεξοδικά όλες τις επιφάνειες του
εσωτερικού του αυτοκινήτου.
Κατάλληλο, επίσης, για καθαρισμό
βαφής και κρυστάλλων παρμπρίζ.
Καθαριστικό Alcantara και
επενδύσεων, 300 ml.
Αυτός ο απαλός αφρός καθαρισμού
αφαιρεί τους επίμονους λεκέδες από
Alcantara και επενδύσεις. Χάρη σε έναν
ειδικό συνδυασμό ουσιών, αναζωογονεί τα χρώματα και εξουδετερώνει
οριστικά τις δυσάρεστες οσμές.
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Ζάντες

Βαφή

Καθαριστικό υφασμάτινης
οροφής, 500 ml.
Το καθαριστικό υφασμάτινης οροφής
εξασφαλίζει προστατευτικό και ισχυρό
καθαρισμό όλων των οροφών των
μοντέλων cabrio. Τα ενεργά συστατικά
του είναι ειδικά προσαρμοσμένα για
τις υφασμάτινες οροφές BMW.
Σπρέι εμποτισμού υφασμάτινης
οροφής, 250 ml.
Σπρέι εμποτισμού με υψηλής
ποιότητας ενεργά συστατικά για
ισχυρή προστασία από υγρασία, λάδια
και σκόνη. Εμποδίζει το ξεθώριασμα,
εφόσον χρησιμοποιείται τακτικά.
Κατάλληλο για όλα τα υφάσματα με
προστατευτικές μεμβράνες.
Σετ περιποίησης δέρματος:
Λοσιόν για δέρματα με προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, 250 ml, με σφουγγάρια και
πανιά καθαρισμού.
Τα έλαια υψηλής ποιότητας καθαρίζουν, προστατεύουν και συντηρούν το
δέρμα των επενδύσεων της BMW σας.
Με τον τρόπο αυτό, διατηρούνται τα
φυσικά χαρακτηριστικά και η τυπική
οσμή του δέρματος. Δεν ενδείκνυται
για σουέντ και Alcantara.

Κρύσταλλα

Εσωτερικό

Ειδικές εφαρμογές

Εποχιακή φροντίδα

Πρόσθετα αξεσουάρ

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ CABRIO
ΚΑΙ ROADSTER. ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗΝ
ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΕΡΑ.

ΛΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.

Διατηρήστε την αξία της BMW σας φροντίζοντάς την τακτικά.

σχεδόν καμία πρόκληση για την οποία η BMW να μην έχει να

Το συχνό άνοιγμα και κλείσιμο, καθώς και η έκθεση στην άμεση
ηλιακή ακτινοβολία, φθείρουν την οροφή των cabrio μοντέλων.

Επιπλέον, κατά την οδήγηση με την οροφή ανοιχτή, επιβαρύνε-

ται και το εσωτερικό. Ο ήλιος προκαλεί ξεθώριασμα και ξεφλούδισμα των υλικών. Η σκόνη και η γύρη σχηματίζουν λεπτά

στρώματα επάνω στα καθίσματα και τον πίνακα οργάνων.

Συμβουλές για την εφαρμογή:
- Αφαιρέστε τους σκληρούς λεκέδες από την υφασμάτινη

Σε ό,τι αφορά στον καθαρισμό και τη φροντίδα, δεν υπάρχει

προσφέρει μια λύση ειδική για την περίπτωση. Για παράδειγμα,
είτε χρειάζεστε ένα προϊόν για να αναζωογονήσετε τα μη

Pure Care

Προϊόν περιποίησης λαστιχένιων
μερών, 250 ml.
Καθαρίζει και συντηρεί όλα τα
λαστιχένια μέρη του αυτοκινήτου ενώ,
συγχρόνως, διατηρεί την ελαστικότητά τους. Παρατείνει τη διάρκεια ζωής
των λαστιχένιων εξαρτημάτων και
αναζωογονεί τα χρώματα. Κατάλληλο, επίσης, για τα ελαστικά των τροχών
και τα λαστιχένια πατάκια.

βαμμένα πλαστικά μέρη ενός BMW X μοντέλου, είτε θέλετε να
προστατεύσετε τα λαστιχένια εξαρτήματα της BMW σας από

το ξεφλούδισμα, τα προϊόντα περιποίησης που παρουσιάζονται

εδώ ολοκληρώνουν την γκάμα των Γνήσιων Προϊόντων Περιποίησης BMW Car Care. Επενδύστε στη διατήρηση της αξίας του
αυτοκινήτου σας: η BMW σας θα σάς χαρίσει ατέλειωτη

οδηγική απόλαυση ως αντάλλαγμα για τους κόπους σας.

οροφή το συντομότερο δυνατό, χρησιμοποιώντας μαλακή

βούρτσα. Πάντα, θα πρέπει να καθαρίζετε σχολαστικά, με

ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα, την υφασμάτινη οροφή πριν
από τον υγρό καθαρισμό.

- Μην ανοίγετε την υφασμάτινη οροφή όσο είναι ακόμα

νοτισμένη από τον καθαρισμό και τον εμποτισμό με σπρέι.

- Προστατεύστε τις δερμάτινες διακοσμητικές επενδύσεις από
το ξεθώριασμα που προκαλεί η έκθεση στο άμεσο ηλιακό

φως, χρησιμοποιώντας τη λοσιόν για δέρματα με προστασία
από την υπεριώδη ακτινοβολία.
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Ζάντες

Βαφή

Κρύσταλλα

Εσωτερικό

Ειδικές εφαρμογές

Εποχιακή φροντίδα

Πρόσθετα αξεσουάρ

Κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού.

Κατά τη διάρκεια
του χειμώνα.

Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ.
Καθαριστικό αφαίρεσης
εντόμων, 500 ml.
Τα υπολείμματα εντόμων στα
κρύσταλλα, τη βαφή, τις χρωμιωμένες και τις πλαστικές επιφάνειες
αφαιρούνται γρήγορα και απαλά.
Ακόμη και τα αποξηραμένα
υπολείμματα εντόμων μπορούν να
μαλακώσουν πολύ εύκολα.
Στιλβωτικό αυτοκινήτου, 500 ml.
Κατάλληλο για ελαφρά γρατζουνισμένες επιφάνειες βαφής με ματ και
μεταλλικό χρώμα. Στιλβώνει και
ταυτόχρονα διατηρεί το χρώμα.
Περιέχει φυσικό κερί (carnauba).

Pure Care

ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.
Υπάρχουν διάφορα σημεία που πρέπει να προσέχετε και το
καλοκαίρι:

-Η
 βαφή είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στον ήλιο, τον άνεμο

και τη σκόνη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το τακτικό
στίλβωμα κάνει τη βαφή να λάμπει, καθώς η χρήση κεριού
διατηρεί το χρώμα, παρέχοντας μια βαθιά γυαλάδα.

-Ο
 ι επίμονες ακαθαρσίες, όπως τα υπολείμματα εντόμων,

διαβρώνουν τη βαφή. Για αυτό το λόγο καλείστε πάντα να
αφαιρείτε αμέσως αυτόν τον τύπο ακαθαρσίας χρησιμοποιώντας το κατάλληλο καθαριστικό.
Έξυπνη Συμβουλή:
Απολυμαίνετε το κλιματιστικό σας μία φορά το χρόνο – κατά
προτίμηση, την άνοιξη. Με τον τρόπο αυτό, εξαλείφονται οι
δυσάρεστες οσμές, τα μικρόβια και η υγρασία, εξασφαλίζοντας
έτσι υγιεινό και καθαρό κλιματισμό στο εσωτερικό της BMW σας.

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες του χειμώνα καταπονούν τη

βαφή, τις ζάντες, τις επενδύσεις και τις μοκέτες του αυτοκινήτου σας. Η τακτική και εντατική φροντίδα είναι ο καλύτερος

τρόπος για την προστασία του από μόνιμες ζημιές που μπορεί

να προκληθούν στη διάρκεια της πιο κρύας εποχής του χρόνου.
- Tο αλάτι των δρόμων μπορεί να διαβρώσει τη βαφή – το

τακτικό πλύσιμο του αυτοκινήτου και η συντήρηση της βαφής
με κερί αποτρέπουν αποτελεσματικά τέτοιου είδους ζημιές.

- Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο καθαρισμός των κρυστάλλων
των παραθύρων και των προβολέων του αυτοκινήτου σας. Τα
παγωμένα παράθυρα και οι λερωμένοι προβολείς, συχνά,

αποτελούν αιτίες κακής ορατότητας κατά τη διάρκεια του

χειμώνα. Για αυτό το λόγο, συνιστούμε τον τακτικό καθαρισμό

των παραθύρων και των προβολέων, έτσι ώστε να έχετε πλήρη
ορατότητα του δρόμου.

- Ωστόσο, οι ζάντες σας απαιτούν και αυτές ιδιαίτερη φροντίδα το
χειμώνα – ο τακτικός καθαρισμός εξασφαλίζει ότι οι ζάντες δεν
διατρέχουν κίνδυνο να διαβρωθούν από το αλάτι των δρόμων.

Αποπαγωτικό κρυστάλλων
παραθύρων, 500 ml.
Ξεπαγώνει τα παγωμένα κρύσταλλα
των παραθύρων μέσα σε δευτερόλεπτα. Προλαμβάνει τον εκ νέου
σχηματισμό πάγου και εξασφαλίζει
πεντακάθαρο περιμετρικό οπτικό πεδίο.
Ξύστρα πάγου με τηλεσκοπική λαβή.
Εκτός της ξύστρας περιλαμβάνεται
βούρτσα και μεταβλητή λαβή, για
εύκολη αφαίρεση πάγου και χιονιού
από όλα τα αυτοκίνητα.
Κερί με νανοτεχνολογία, 250 ml,
με πανιά στιλβώματος.
Κερί υψηλής τεχνολογίας για όλες
τις επιφάνειες μη μεταλλικής και
μεταλλικής βαφής, με ειδική σύνθεση
που είναι κατάλληλη για τις βαφές BMW.
Καθαριστικό ζαντών, 500 ml.
Εξαιρετικά αποτελεσματικό καθαριστικό
που δεν περιέχει οξύ. Κατάλληλο για
όλες τις ζάντες, ατσάλινες και ελαφρού
κράματος. Αφαιρεί πολύ εύκολα τις
επίμονες ακαθαρσίες.
Σπρέι εμποτισμού για επενδύσεις & μοκέτες, 250 ml.
Το Γνήσιο Σπρέι εμποτισμού BMW
για τις επενδύσεις και τις μοκέτες
παρέχει τέλεια προστασία υψηλής
τεχνολογίας από την υγρασία και
τους λεκέδες.

- Επιπλέον, δώστε ιδιαίτερη προσοχή και στις επενδύσεις των

καθισμάτων και τις μοκέτες – ο εμποτισμός με σπρέι παρέχει
προστασία από την υγρασία, τα χώματα και τις λάσπες,

εξασφαλίζοντας έτσι ότι τα υλικά αναπνέουν φυσικά και
18

διατηρούν την ελαστικότητά τους.
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Ειδικές εφαρμογές

Εποχιακή φροντίδα

Πρόσθετα αξεσουάρ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΛΕΚΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ.
Κάθε εποχή έχει τις δικές της προκλήσεις. Η υγρασία και το αλάτι
Πανιά καθαρισμού παραθύρων.
Καθαρίστε τα παράθυρά σας, γρήγορα
και επαγγελματικά, χρησιμοποιώντας υγρά
πανιά καθαρισμού. Κάθε συσκευασία
περιλαμβάνει και επιπλέον πανιά με
μικροΐνες, για να μπορείτε να στεγνώσετε
αμέσως τα κρύσταλλα των παραθύρων.

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

Πανιά φροντίδας δέρματος.
Αυτά τα ειδικά υγρά πανιά καθαρισμού,
που είναι κατασκευασμένα από μικροΐνες
υψηλής ποιότητας, καθαρίζουν και
περιποιούνται όλους τους τύπους απαλού
δέρματος: απλά, γρήγορα και
παρέχοντας κορυφαία προστασία.

σμού και περιποίησης προσφέρουν γρήγορο και αποτελεσματι-

Πανιά καθαρισμού εσωτερικού.
Αυτά τα πρακτικά πανιά καθαρισμού
καθαρίζουν και περιποιούνται το κόκπιτ
της BMW σας – δεν αφήνουν σημάδια και
παρέχουν προστασία από τη σκόνη. Το
αποτέλεσμα είναι μεταξένια ματ λάμψη.
Πανί με μικροΐνες για εσωτερικό
αυτοκινήτου.
Υψηλής ποιότητας πανί, φτιαγμένο από
εξαιρετικά λεπτές μικροΐνες. Όταν
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα Γνήσια
Προϊόντα Περιποίησης BMW Car Care,
όπως το γαλάκτωμα φροντίδας πλαστικών
μερών ή το καθαριστικό εσωτερικού,
καθαρίζει εξαιρετικά διεξοδικά όλες τις
επιφάνειες του εσωτερικού του
αυτοκινήτου. Κατάλληλο, επίσης, για
καθαρισμό βαφής και παραθύρων.
Πανί με μικροΐνες για το εξωτερικό.
Εξαιρετικά απορροφητικό πανί
φροντίδας γενικής χρήσης για το
εξωτερικό του αυτοκινήτου.
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Οπουδήποτε και αν τύχει να βρεθείτε, τα νέα πανιά καθαρι-

κό καθαρισμό ανά πάσα στιγμή: Στα κρύσταλλα, στο δέρμα ή

στους δρόμους το χειμώνα δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις μόνο

στο εξωτερικό, αλλά αφήνουν τα σημάδια τους και στο εσωτερικό
του αυτοκινήτου. Το καλοκαίρι, υπάρχει η απειλή της πρόκλησης

γρατζουνιών κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση του αυτοκινήτου για τις διακοπές. Για να διασφαλιστεί ότι η BMW σας θα

εξακολουθήσει να έχει εξίσου καλή εμφάνιση μετά από μακροχρόνια χρήση όπως και την πρώτη μέρα, τα Γνήσια Αξεσουάρ
BMW έχουν τη σωστή λύση για κάθε απαίτηση.

στο εσωτερικό – κάθε πανί φροντίδας είναι ειδικά σχεδιασμένο
για τις διάφορες επιφάνειες της BMW σας και, όπως όλα τα
Γνήσια Προϊόντα Περιποίησης BMW Car Care, προσφέρει

εκθαμβωτικά και άμεσα αποτελέσματα. Χάρη στην επανακλεινόμενη, μικρού μεγέθους συσκευασία τους, αποθηκεύονται
πολύ εύκολα στην BMW σας, για να τα έχετε γρήγορα στη
διάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή τα χρειαστείτε.

Έξυπνες Συμβουλές και Γνήσια Αξεσουάρ BMW
που θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε την αξία
του αυτοκινήτου σας:

Pure Care

Κουκούλα αυτοκινήτου.
Οι πλενόμενες κουκούλες αυτοκινήτου
με το λογότυπο BMW είναι εύκολες
στο χειρισμό και ειδικά σχεδιασμένες
για κάθε μοντέλο BMW. Η εξωτερική
κουκούλα αυτοκινήτου με επιφάνεια σε
ασημί χρώμα απωθεί τη σκόνη και το
νερό, είναι ανθεκτική στη θερμότητα
και διαθέτει σχισμές αερισμού.
Προσφέρεται, επίσης, ως εσωτερική
έκδοση, κατασκευασμένη από ένα
ιδιαίτερα εύκαμπτο, αντιστατικό υλικό.
Διατίθεται για όλα τα μοντέλα BMW.
Προστατευτικό κάλυμμα για το
κατώφλι φόρτωσης.
Αυτό το επενδεδυμένο κάλυμμα, που
είναι κατασκευασμένο από
αντιολισθητικό υλικό, τοποθετείται
επάνω από το κατώφλι φόρτωσης,
παρέχοντάς του προστασία από
ζημιές. Επιπλέον, χρησιμεύει και ως
πρακτικό κάθισμα. Διατίθεται για
διάφορα μοντέλα BMW.

- Τέλεια προστασία: από τα πατάκια μέχρι τις επενδύσεις

δαπέδου χώρου αποσκευών – η ευρεία γκάμα των Γνήσιων

Αξεσουάρ BMW καλύπτει τις ανάγκες σας, όποιο μοντέλο

BMW και αν έχετε στην κατοχή σας. Παρέχουν προστασία
από την υγρασία και τους λεκέδες.

- Για τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων: το προστατευτικό κάλυμμα
πίσω καθισμάτων διατηρεί καθαρά τα καθίσματα.

- Κάθισμα: το προστατευτικό κάλυμμα για το κατώφλι του

χώρου αποσκευών, εκτός του ότι παρέχει προστασία από τις

Πατάκια παντός καιρού.
Το πατάκια παντός καιρού, που
απωθούν τους λεκέδες και είναι
αδιάβροχα, φροντίζουν ώστε να μη
λερώνεται το εσωτερικό του αυτοκινήτου
σας και, συγχρόνως, το προστατεύουν
από την υγρασία. Ιδανικά για την
περίοδο του χειμώνα. Σε ανθρακί χρώμα.

Επένδυση δαπέδου χώρου αποσκευών.
Αντιολισθητική και ακριβούς εφαρμογής
επένδυση δαπέδου, κατασκευασμένη από
πλαστικό υψηλής ελαστικότητας. Ανθεκτική
στα λάδια και τους διαλύτες. Διατίθεται,
επίσης, σε έκδοση με ενσωματωμένο
πτυσσόμενο κουτί και προστατευτικό
κατωφλίου φόρτωσης χώρου αποσκευών.

γρατζουνιές κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση του χώρου
αποσκευών, χρησιμεύει επίσης ως άνετο κάθισμα.

- Κάλυψη: ιδανική για αυτοκίνητα εποχιακής χρήσης. Οι

πλενόμενες κουκούλες αυτοκινήτου διατίθενται σε εσωτερι-

κές και εξωτερικές εκδόσεις για όλα τα μοντέλα BMW.
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Κρύσταλλα

Εσωτερικό

ΓΝΗΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ BMW PURE CARE
- ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ BMW i.
Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.
Το BMW i είναι ο καινοτόμος πρωτοπόρος για τη βιώσιμη και φιλική προς το κλίμα κινητικότητα.

Ειδικές εφαρμογές

Εποχιακή φροντίδα

Καθαριστικό παραθύρων με
βιολογικό εκχύλισμα
γκρέιπφρουτ, 300 ml.
Καθαρό οπτικό πεδίο – με φιλικό
προς το περιβάλλον τρόπο:
αφαιρεί αποτελεσματικά τη σκόνη
από τα κρύσταλλα των παραθύρων
και τις άλλες γυάλινες επιφάνειες,
χωρίς να αφήνει σημάδια.

Πρόσθετα αξεσουάρ

Βάλσαμο φροντίδας δέρματος
με βιολογικό ελαιόλαδο, 300 ml.
Σχεδιασμένο ειδικά για επιφάνειες
από δέρμα υψηλής ποιότητας. Μελετημένο ώστε να παρέχει προστασία
για το δέρμα που χρησιμοποιείται σε
καθημερινή βάση, εξασφαλίζοντας
ότι παραμένει μαλακό και ελαστικό.

Pure Care

Υγρό καθαρισμού παρμπρίζ
παντός καιρού με βιολογικό
εκχύλισμα τζίντζερ, 300 ml.
Αφαιρεί τους επίμονους λεκέδες,
χωρίς να αφήνει ενοχλητικά σημάδια
στο κρύσταλλο. 100% φυσικό προϊόν.

Τώρα, αυτή η υποδειγματική προσέγγιση άρχισε να εφαρμόζεται και στο δικό σας αυτοκίνητο
BMW. Με μια νέα γενιά προϊόντων για τον καθαρισμό των δερμάτινων, ξύλινων και γυάλινων

επιφανειών, με απαλό και φιλικό προς τους φυσικούς πόρους τρόπους. Με αυτόν τον τρόπο,
σας δίνεται η δυνατότητα να διατηρήσετε την αξία του αυτοκινήτου σας για πολύ καιρό.
Πρωτοπορία και από τεχνολογική και από οικολογική σκοπιά - το πνεύμα του BMW i

αντικατοπτρίζεται, επίσης, σε αυτή τη νέα γενιά προϊόντων περιποίησης αυτοκινήτου:
- Συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις βιωσιμότητας του BMW i.
- Χημικά από ανανεώσιμες πρώτες ύλες με μειωμένα επίπεδα ρύπων.
- Κατασκευή και διαδικασία ανακύκλωσης φιλική προς τους φυσικούς πόρους.
- Αμιγώς βιολογικά συστατικά.
- Πρωτοποριακά προϊόντα για νέους τύπους επιφανειών.
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Προϊόν φροντίδας για ξύλο και
κενάφ με βιολογικό εκχύλισμα
σανδαλόξυλου, 300 ml.
Εξασφαλίζει ότι τα υψηλής
ποιότητας υλικά με ανοιχτούς
πόρους, όπως το ξύλο ευκάλυπτου
και το κενάφ, δεν πρόκειται ποτέ
να χάσουν την υψηλή τους
ποιότητα. Θα εξακολουθήσουν να
είναι χάρμα οφθαλμών.

Καθαριστικό δέρματος και
επενδύσεων με βιολογικό
εκχύλισμα ελαίων πορτοκαλιού, 300 ml.
Δέρμα, απομίμηση δέρματος,
επενδύσεις καθισμάτων, πατάκια:
όπου και αν το χρησιμοποιήσετε,
τα φυσικά συστατικά του
παρέχουν πάντα μια καθαρή
λύση για το υψηλής ποιότητας
εσωτερικό του αυτοκινήτου σας.

Kit Περιποίησης BMW PureCare.
Ένας έξοχος συνδυασμός: Καθαριστικό
δέρματος και επενδύσεων με βιολογικό
εκχύλισμα ελαίων πορτοκαλιού και
καθαριστικό παραθύρων με βιολογικό
εκχύλισμα γκρέιπφρουτ, συνδυασμένα σε
σετ. Για λόγους εξοικονόμησης φυσικών
πόρων, η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από κομμάτια υφάσματος και δέρματος
που περισσεύουν από την παραγωγή
καθισμάτων BMW i. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πρωτότυπο νεσεσέρ.
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Γνήσια Προϊόντα
Περιποίησης BMW
Car Care

www.bmw.gr

Sheer
Driving Pleasure

ΕΠΊΣΗΜΟΣ ΈΜΠΟΡΟΣ/ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΉΣ BMW.

Με επιφύλαξη για τυχόν τυπογραφικά λάθη, σφάλματα και τροποποιήσεις. Η ανατύπωση, ακόμη και
η αποσπασματική, επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας της BMW Vertriebs GmbH, Salzburg,
07/2016.

