ΑΠΌΛΥΤΗ ΟΔΗΓΙΚΉ ΑΠΌΛΑΥΣΗ
ΠΈΡΑ ΑΠΌ ΤΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΈΝΑ.

ΝΕΑ ΑΠΟ
ΤΟ BMW
SERVICE

Sheer
Driving Pleasure
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ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ,
ΣΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ
ΑΝΕΜΕΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ.

ΑΠΟΛΑΎΣΤΕ ΤΏΡΑ, ΤΗΝ ΠΙΟ ΘΕΡΜΉ ΠΕΡΊΟΔΟ ΤΟΥ
ΧΡΌΝΟΥ, ΑΚΌΜΗ ΠΙΟ ΈΝΤΟΝΑ, ΜΕ ΓΝΉΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΆΡ
BMW, BMW SERVICE ΚΑΙ BMW LIFESTYLE.
Επιτέλους, η μέρα μεγαλώνει, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και η φύση γιορτάζει την αναγέννησή της. Η άνοιξη
έφτασε ήδη και το καλοκαίρι πλησιάζει. Τώρα είναι η καλύτερη περίοδος να ζήσετε ελεύθεροι και ακόμη πιο
ξέγνοιαστοι, απολαμβάνοντας την απόλυτη οδηγική συμπεριφορά του αυτοκινήτου σας.
Συνδέστε τον ψηφιακό τρόπο ζωής σας απρόσκοπτα με τη BMW σας και για μεγαλύτερη ευελιξία. Ανακαλύψτε
τις πρωτοποριακές μας λύσεις που κάνουν τη σχέση σας με την BMW σας, ακόμη πιο γεμάτη και πιο άνετη. Έτσι,
είστε έτοιμοι να απολαύσετε την πιο ζεστή περίοδο και τις ομορφότερες πλευρές της.

BMW CONNECTED APP.

Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΣΑΣ ΒΟΗΘΟΣ.
4

BMW ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΏΝΤΑΣ ΜΊΑ ΥΠΈΡΟΧΗ ΑΤΜΌΣΦΑΙΡΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ.
6

ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ BMW ΚΑΙ BMW LIFESTYLE.

ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΧΑΡΑ.
8

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.

ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ.
10

ΓΝΉΣΙΑ ΣΕΤ ΤΡΟΧΏΝ ΜΕ ΘΕΡΙΝΆ ΕΛΑΣΤΙΚΆ.

ΣΤΙΛ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.
12
2

3
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ BMW SERVICE BMW CONNECTED APP

"ΟΙ ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ".

ΑΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ BMW
ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

ΟΙ BMW CONNECTED APP ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ*.
Όλα υπό έλεγχο: Απομακρυσμένη υπηρεσία.
Με μια ματιά στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου σας,
θα βρείτε αμέσως τον χώρο στάθμευσης του οχήματός
σας και το εσωτερικό του θα μπορεί να έχει ήδη ρυθμιστεί με την επιθυμητή σας θερμοκρασία: Η λειτουργία
Remote Service, σας επιτρέπει να εντοπίσετε και να
κλειδώσετε τη BMW σας από απόσταση, να χειριστείτε
τη θερμοκρασία του εσωτερικού της χώρου, καθώς και
να ελέγξετε τη διαδικασία φόρτισης στην περίπτωση
ενός μοντέλου BMW i.
Μία έγνοια λιγότερη: Αυτόματη υπηρεσία
Υπενθύμιση και ηλεκτρονικός προγραμματισμός
ραντεβού Service.
Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το smartphone
σας γίνεται ειδικός στο Service: Η εφαρμογή BMW
Connected App σας υπενθυμίζει πότε η BMW σας,
χρειάζεται ραντεβού για Service. Με το Online ραντεβού, μπορείτε να κανονίσετε το ραντεβού σας με τον
προτιμώμενο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή BMW με
λίγα μόνο κλικς - φυσικά και κάθε άλλη φορά που χρειάζεστε βοήθεια, ανεξάρτητα από τις ανάγκες σας.
Κινηθείτε πιο γρήγορα: Ευφυής πλοήγηση.
Οποιοδήποτε σύστημα πλοήγησης θα σας μεταφέρει
από το Α στο Β - αλλά η έξυπνη πλοήγηση του BMW
ConnectedDrive υπολογίζει ανά πάσα στιγμή την τρέ-

χουσα κατάσταση της κυκλοφορίας στη διαδρομή - και
σας υπενθυμίζει μέσω του smartphone όταν είναι ώρα
να αναχωρήσετε. Συνδεδεμένο με το ημερολόγιό σας, η
εφαρμογή, σας υπενθυμίζει τις συναντήσεις σας έγκαιρα και έχει ήδη επιλέξει τη διαδρομή για την αναχώρησή
σας.
Όταν υπάρχει ανάγκη, βρισκόμαστε πάντα
δίπλα σας: BMW Mobile Care.
Σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, απαιτείται γρήγορη βοήθεια. Η εφαρμογή BMW Connected App θα
στείλει τα δεδομένα του οχήματός σας, συμπεριλαμβανομένης της θέσης και σας συνδέει με τους αρμόδιους
συνεργάτες μας. Εκείνοι, θα προσπαθήσουν να επιλύσουν το πρόβλημα σας από απόσταση ή θα σας στείλουν άμεσα επιτόπου βοήθεια.
Τι σας ενδιαφέρει πραγματικά: Εξατομικευμένη
ψυχαγωγία.
Με την εφαρμογή BMW Connected, δεν χάνετε ποτέ τα
νέα και μπορείτε να περιηγηθείτε στον κόσμο των Γνήσιων Αξεσουάρ BMW, BMW Service και BMW Lifestyle.
Γνωρίστε καλύτερα το όχημά σας με τον κινούμενο
Οδηγό Οδηγού BMW. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη BMW από την
εφαρμογή οποιαδήποτε στιγμή.

Ο προσωπικός σας βοηθός: Με την εφαρμογή BMW Connected, μένετε
συνδεδεμένοι με την BMW σας, ακόμα κι αν είστε μακριά από αυτήν. Η εφαρμογή
προγραμματίζει τις επιθυμητές διαδρομές για εσάς, λαμβάνοντας υπόψη την
τρέχουσα κατάσταση της κυκλοφορίας και σας υπενθυμίζει να αναχωρήσετε
εγκαίρως, σας κατευθύνει σε περίπτωση βλάβης και πολλά άλλα. Το μόνο που
χρειάζεται να κάνετε, είναι να οδηγείτε την BMW σας. Αλλά αυτό είναι κάτι που
σίγουρα δεν θα θέλατε να εξαιρέσετε από την BMW εμπειρία σας.

ΠΏΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΉΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ:
• Κατεβάστε την εφαρμογή στο Apple Store ή στο Google Play Store στη
συσκευή της επιλογής σας (smartphone ή tablet).
• Ρυθμίστε τον προσωπικό σας λογαριασμό BMW ConnectedDrive ή συνδεθείτε με τον υπάρχοντα λογαριασμό σας. Εισαγάγετε το πλαίσιο (VIN)
της BMW σας - η BMW θα σας στείλει έναν κωδικό ασφαλείας που
σας επιτρέπει να συνδέσετε το όχημά σας με την εφαρμογή. Μπορείτε
επίσης με σάρωση του QR κωδικού να λάβετε την εφαρμογή.

Σαρώστε τον QR κωδικό
για να κατεβάσετε την
εφαρμογή.
* Το φάσμα των δυνατοτήτων της εφαρμογής BMW Connected App μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το όχημα και τη συγκεκριμένη χώρα. Λάβετε υπόψη ότι για τη χρήση διαφόρων
υπηρεσιών θα έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε ξεχωριστά πακέτα μέσω του BMW ConnectedDrive Store (www.bmw.gr/connecteddrive).

4
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΏΝΤΑΣ ΜΊΑ
ΥΠΈΡΟΧΗ ΑΤΜΌΣΦΑΙΡΑ
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ.
Βάση Ασύρματης Φόρτισης BMW Universal.

Αυτή η ασύρματη βάση φόρτισης σε μοναδικό σχεδιασμό BMW, είναι η
τέλεια και η πιο έξυπνη επιλογή για ασύρματη φόρτιση στο αυτοκίνητό
σας. Εγκατεστημένο στη θήκη για φλιτζάνια, η Βάση Ασύρματης Φόρτισης
Universal είναι ένα ασφαλές, ισχυρό σημείο αποθήκευσης για ένα κινητό
τηλέφωνο και προσφέρει επίσης αποτελεσματική, ασύρματη φόρτιση
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία φόρτισης Qi. Χάρη στην ενσωματωμένη,
αφαιρούμενη αποθήκη ενέργειας (power bank), το προϊόν αυτό είναι το
τέλειο στοιχείο ταξιδίου, καθώς επιτρέπει επίσης την επαγωγική φόρτιση
εκτός του αυτοκινήτου. Διατίθεται για πολλά μοντέλα.
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής

€ 162,00

Υποδοχή ασύρματης φόρτισης.

Η υποδοχή ασύρματης φόρτισης είναι μια ασφαλής, έξυπνη συσκευή
αποθήκευσης για κινητά τηλέφωνα και παρέχει τη δυνατότητα
ασύρματης φόρτισης. Επιπλέον, συνδέει το τηλέφωνό σας με την
εξωτερική κεραία του αυτοκινήτου και συνεπώς προσφέρει τέλεια
κάλυψη δικτύου. Η λειτουργία ασύρματης φόρτισης είναι κατάλληλη
για όλα τα κινητά τηλέφωνα που υποστηρίζουν την τεχνολογία
τροφοδοσίας Qi. Διατίθεται για διάφορα μοντέλα.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής, χωρίς τοποθέτηση

€ 150,00

Κάλυμμα ασύρματης φόρτισης για iPhone 7™.

Το κάλυμμα ασύρματης φόρτισης, σας επιτρέπει να φορτίζετε το iPhone
7™ ασύρματα. Για το σκοπό αυτό, το κινητό σας τηλέφωνο θα πρέπει να
τοποθετηθεί στη μονοκόμματη μαύρη Γνήσια Θήκη BMW. Το κάλυμμα
είναι συμβατό με όλες τις προαιρετικές λύσεις ασύρματης φόρτισης της
BMW ή με την προαιρετικά διαθέσιμη θήκη ασύρματης φόρτισης.

€ 71,00

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής

Βάση στήριξης (γενικής χρήσης)
για Tablets, με θήκη ασφαλείας.

Ο ιδανικός σύντροφος για ξεκούραστα ταξίδια: Αυτή η
καθολική θήκη είναι ιδανική για tablets με θήκη ασφαλείας
και μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορα μεγέθη. Η γενική
βάση πρέπει να είναι τοποθετημένη στο φορέα βάσης
και στη συνέχεια να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να
παρακολουθήσετε ταινίες μέσα στο αυτοκίνητο. Μόνο σε
συνδυασμό με τη βάση και τη θήκη ασφαλείας της BMW.
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής
για φορέα βάσης

€ 23,00

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής
για βάση στήριξης Tablets

€ 108,00

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής για θήκη
ασφαλείας του Apple iPad Pro™

6

€ 48,00
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ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΣΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΧΑΡΑ.
Χάρη στην ολοκληρωμένη διαδικασία BMW Service μπορείτε να χαλαρώσετε και να επικεντρωθείτε πλήρως στα
πράγματα που πραγματικά σας προσφέρουν χαρά, όπως το ίδιο το αυτοκίνητο. Με τα Γνήσια Αξεσουάρ BMW και
BMW Lifestyle, ο ελεύθερος χρόνος γίνεται ακόμη πιο ευχάριστος - είτε με φίλους, είτε με οικογένεια, ακόμα και
μόνος σας. Απολαύστε την καλοκαιρινή περίοδο.

Παπούτσια BMW M Motorsport PUMA Roma.

Κλασσικό λευκό δερμάτινο παπούτσι PUMA Roma, με ρίγες BMW M
στην σόλα. Άσπρη εξωτερική σόλα, BMW και BMW M λογότυπα όπως
και λογότυπο PUMA στο πλάι. Διαθέσιμο για άντρες σε μεγέθη από 38
έως 46.

Περισσότερα BMW Lifestyle προιόντα μπορείτε
να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο
www.bmw.gr/lifestyle

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής

€ 100,00

Θήκη κινητού BMW M
Motorsport.

Θήκη κινητού με ρίγες BMW M
και λογότυπο BMW M Motorsport.
Κατάλληλο για iPhone 7™ και
iPhone 8™. Υλικό: TPU.
Προτεινόμενη
Τιμή Λιανικής

€ 21,00

Σακίδιο πλάτης για Ποδήλατα
BMW.

Σπορ Σακίδιο για ποδήλατα BMW με
πλάτη για βέλτιστο εξαερισμό. Έξυπνο
εσωτερικό με πάτωμα και χώρο για
βρεγμένα ρούχα. Ζώνη μέσης με δύο
θήκες, φερμουάρ και πλευρικές τσέπες.
Περιλαμβάνει υποδοχή κράνους, επιπλέον
θήκη για νερό και κάλυμμα βροχής. Υλικό:
Nylon. Όγκος πλήρωσης: 10 - 12 λίτρα.
Προτεινόμενη
Τιμή Λιανικής

€ 88,00

Ποδήλατο BMW Cruise.

Ο σχεδιασμός του πλαισίου
αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το
BMW Designworks. Άνετο σύστημα
αλλαγής ταχυτήτων με ελάχιστο
κόστος συντήρησης και χαμηλή
φθορά. Υδραυλικό δισκόφρενο
στον μπροστινό και πίσω τροχό καθώς και σπορ λαβές για καλύτερη
αίσθηση. Διατίθεται σε Frozen Blue
και Glossy Silver (S,M,L).

Προτεινόμενη
Τιμή Λιανικής

€ 1.102,00

Μινιατούρα τηλεκατευθυνόμενη BMW Z4.

Μινιατούρα με τηλεχειρισμό σε
κλίμακα 1:12. Η μπαταρία μπορεί
να φορτιστεί με το ενσωματομένο
USB καλώδιο. Το τηλεχειριστήριο
με το λογότυπο BMW αναγνωρίζει
αυτόματα την συσκευή.
Κατάλληλο για ηλικίες από 8
χρονών. Υλικό: Πλαστικό.
Προτεινόμενη
Τιμή Λιανικής

€ 62,00

Ανδρικό Μπουφάν Active.

Αδιάβροχο ανδρικό μπουφάν σε άνετη γραμμή φτιαγμένο από υλικό που
αναπνέει. Το πίσω μέρος διαθέτει εξαερισμό και πλέγμα. Το ενισχυμένο
φερμουάρ προσφέρει καλό κράτημα και είναι σε χρώμα Wild Lime.
Παρόμοιο σχέδιο είναι διαθέσιμο και για γυναίκες.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής
8

€ 136,00

Πίσω σχάρα ποδηλάτων Pro 2.0, για κοτσαδόρο.

Η πίσω σχάρα ποδηλάτου Pro 2.0 είναι ελαφριά αλλά σταθερή και
μπορεί να μεταφέρει βάρος μέχρι 60 κιλά. Εξαιρετικά εύκολη στη χρήση,
μπορεί να μεταφέρει δύο συμβατικά ποδήλατα ή ηλεκτρικά ποδήλατα. Η
λειτουργία κλίσης επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στον χώρο αποσκευών
του αυτοκινήτου ανά πάσα στιγμή. Η επέκταση για μεταφορά τρίτου
ποδηλάτου διατίθεται ξεχωριστά.
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής, χωρίς τοποθέτηση

€ 660,00
9
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ΛΑΜΠΕΡΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ.
Η βέλτιστη διατήρηση της αξίας και της τέλειας
εμφάνισης της BMW σας είναι τόσο συμαντική για
εσάς όσο και για εμάς. Λόγω των ποιοτικών
προϊόντων προστασίας και φροντίδας, η ομορφιά
του οχήματός σας θα διαρκέσει όσο και η απόλυτη
απόλαυση της οδήγησής της.
Επιπλέον Γνήσια Αξεσουάρ BMW για την φροντίδα
και την προστασία του οχήματός σας μπορείτε να
βρείτε στο www.bmw.gr/accessories

Εφαρμοστό κάλυμμα δαπέδου χώρου αποσκευών.

Το κάλυμμα δαπέδου ταιριάζει άψογα στο χώρο αποσκευών και τον
προστατεύει από τη βρωμιά και τα βρεγμένα αντικείμενα. Η γραμμική
σχεδίαση του καλύμματος είναι εμπνευσμένη από τη ροή του νερού και
είναι η ίδια όπως και στα Γνήσια Πατάκια Παντός Καιρού BMW, για την
BMW X3 (G01).

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής για την BMW X3 (G01).
10

€ 144,00

Πατάκια παντός καιρού.

Τα ιδιαίτερα ανθεκτικά πατάκια παντός καιρού, συνδυάζουν την αξιόπιστη
λειτουργικότητα με τη σπορ κομψότητα και ταιριάζουν άψογα στο εσωτερικό της BMW X5. Χάρη στο αδιάβροχο υλικό και το υπερυψωμένο ρέλι τους,
τα πατάκια προστατεύουν το εσωτερικό από τη βρομιά και την υγρασία. Για
το μπροστινό και το πίσω μέρος, διαθέσιμα σε σετ των 2.
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής,
μπροστινά πατάκια για την BMW X5 (G05)

€ 82,00

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής,
πίσω πατάκια για την BMW X5 (G05)

€ 59,00

Σετ PureCare.

Το σετ PureCare περιλαμβάνει καθαριστικό δερμάτινων ταπετσαριών με εκχύλισμα
βιοπορτοκαλί ελαίου (300 ml) και καθαριστικό
παραθύρων με εκχύλισμα βιολογικού γκρέιπφρουτ (300 ml). Τί προσφέρει; Εντυπωσιακά
αποτελεσματικό καθαρισμό, με χαμηλότερες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής

€ 27,00

Περιποίηση ταμπλό και
πλαστικών μερών.

Καλοκαιρινό Σετ BMW Car Care.

Προϊόν φροντίδας χωρίς σιλικόνη (250 ml)
για όλες τις πλαστικές, ξύλινες και μεταλικές
επιφάνειες. Ο συνδυασμός ειδικών δραστικών
συστατικών ανανεώνει τα χρώματα και δίνει
στο εσωτερικό ένα ευχάριστο άρωμα. Μειώνει
το ηλεκτροστατικό φορτίο και επομένως δρα
απωθητικά για τη σκόνη.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής

€ 8,00

Με το καθαριστικό ζάντας (500 ml), το
καθαριστικό εντόμων (500 ml) και το
καθαριστικό παρμπρίζ (1000 ml), έχετε στα
χέρια σας ένα σετ, το οποίο περιλαμβάνει όλα
όσα χρειάζονται για να κάνουν την BMW σας
λαμπερή ξανά.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής

€ 52,00
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Σετ τροχών με αστεροειδείς
ακτίνες 382, δίχρωμες, σε γκρι
Space/στιλβωμένες.

Σετ τροχών 17"" με ελαστικά Dunlop SP Sport
Maxx TT* RSC σε διαστάσεις 225/45 R17 91
W μπροστά και 245/40 R17 91 W πίσω. Για την
BMW Σειρά 1 (F20/F21) και την BMW Σειρά 2
(F22/F23).

"ΜΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΕΜΦΆΝΙΣΗ ΤΗΣ BMW ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΟΔΗΓΙΚΉ ΑΠΌΛΑΥΣΗ."

ΣΤΙΛ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Σετ τροχών BMW M Performance με
διπλές ακτίνες 624M, σε ματ μαύρο,
με φρεζαρισμένη επιφάνεια.
Σετ τροχών 19"" με ελαστικά Pirelli P Zero*
RSC σε διαστάσεις 225/35 R19 88 Y XL
μπροστά και 245/30 R19 89 Y XL πίσω. Για την
BMW Σειρά 1 (F20/F21) και την BMW Σειρά 2
(F22/F23).

Οικονομία καυσίμου: Ε/Ε, Πρόσφυση σε
βρεγμένο οδόστρωμα: C/C, Εξωτερικός θόρυβος κύλισης: 68 dB/67 dB (κατηγοριοποίηση
θορύβου: 1/1).

Οικονομία καυσίμου: C/Ε, Πρόσφυση σε
βρεγμένο οδόστρωμα: B/B, Εξωτερικός θόρυβος κύλισης: 72 dB/72 dB (κατηγοριοποίηση
θορύβου: 2/2).

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής
για σετ τεσσάρων τροχών,
με RDC

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής
για σετ τεσσάρων τροχών,
με RDC

€ 2.077,00

€ 3.724,00

Σετ τροχών με διπλές ακτίνες
361, σε γκρι Ferric, στιλβωμένες.

Σετ τροχών 18"" με ελαστικά Bridgestone
Potenza S001* RSC σε διαστάσεις 225/45
R18 95 W XL. Για την BMW Σειρά 2 (F45/F46).
Οικονομία καυσίμου: C, Πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα: Β, Εξωτερικός θόρυβος
κύλισης: 70 Db (κατηγοριοποίηση θορύβου:
2/2).

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής
για σετ τεσσάρων τροχών,
με RDC

€ 2.554,00

ΑΝΑΚΑΛΎΨΤΕ ΤΑ ΓΝΉΣΙΑ ΣΕΤ ΤΡΟΧΏΝ BMW ΜΕ ΘΕΡΙΝΆ ΕΛΑΣΤΙΚΆ ΓΙΑ ΤΗΝ
BMW ΣΕΙΡΑ 1, ΤΗΝ BMW ΣΕΙΡΑ 2, ΤΗΝ BMW ΣΕΙΡΑ 3 ΚΑΙ ΤΗΝ BMW ΣΕΙΡΑ 4.

Η ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ BMW.
Το σήμα αστεριού BMW δεν αντιπροσωπεύει μόνο την
κορυφαία ποιότητα, την οποία εγγυώμαστε έτσι κι αλλιώς.
Όλα τα Γνήσια σετ τροχών με ελαστικά και με το σήμα
αστεριού που αγοράζονται από έναν Εξουσιοδοτημένο
Επισκευαστή BMW στην Ελλάδα διατίθενται με τη δωρεάν
Ασφάλιση Ελαστικών BMW. Η ασφάλιση έχει διάρκεια ισχύος
36 μήνες από την ημερομηνία αγοράς και σας προσφέρει
άριστη προστασία, με κάλυψη κόστους σε ποσοστό μέχρι και
100%.
Για περισσότερες πληροφορίες, ελάτε σε εμάς ή
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.bmw.gr/tyreinsurance.

Σετ τροχών με ακτίνες V 398,
ασημί.

Το σταθερό καπάκι της ζάντας δημιουργεί ένα εστιακό σημείο
στον τρόχο. Το λογότυπο BMW δεν περιστρέφεται πλέον με
τον τροχό ενώ το όχημα είναι σε κίνηση και έτσι αυτό αντίθετα
παραμένει ακίνητο. Το καπάκι μπορεί να τοποθετηθεί σε ζάντες
αλουμινίου της BMW με διάμετρο κυκλικής διατομής 112 ή 120
mm. Διατίθεται σε σετ των 4 τεμαχίων.

* Ισχύει από 01-07-17
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Οι τιμές αφορούν για την αγορά σετ τεσσάρων τροχών με ελαστικά, χωρίς τοποθέτηση. Οι διαστάσεις των ελαστικών διαφοροποιούνται ανάλογα με το μοντέλο.
Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου και τον κινητήρα. Θα χαρούμε να σας συμβουλεύσουμε.

Σετ τροχών BMW M Performance
με σταυρωτές ακτίνες 794M, σε
ματ μαύρο.

Οικονομία καυσίμου: E/E, Πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα: C/Β, Εξωτερικός θόρυβος
κύλισης: 69 Db (κατηγοριοποίηση θορύβου:
1/2).

Οικονομία καυσίμου: Ε, Πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα: B, Εξωτερικός θόρυβος κύλισης: 69 dB (κατηγοριοποίηση θορύβου: 2/2).

Οικονομία καυσίμου: B/B, Πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα: B/Β, Εξωτερικός θόρυβος
κύλισης: 70 Db (κατηγοριοποίηση θορύβου: 1/1).

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής
για σετ τεσσάρων τροχών,
με RDC

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής
για σετ τεσσάρων τροχών,
με RDC

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής
για σετ τεσσάρων τροχών,
με RDC

Σετ τροχών 18"" με ελαστικά Goodyear
Efficient Grip* RSC σε διαστάσεις 225/45 R18
91Y XL μπροστά και 255/40 R18 95Y πίσω. Για
την BMW Σειρά 3 (F30/F31) και για την BMW
Σειρά 4 (F32/F33/F36).

Σταθερό καπάκι ζάντας.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής

Σετ τροχών BMW M Performance
με διπλές ακτίνες 405M, σε ματ
μαύρο.

€ 79,

00

€ 2.500,

00

Σετ τροχών 18"" με ελαστικά Goodyear
Efficient Grip* RSC σε διαστάσεις 225/45 R18
91Y. Για την BMW Σειρά 3 (F30/F31) και για την
BMW Σειρά 4 (F32/F33/F36).

€ 2.766,

00

Σετ τροχών 20"" με ελαστικά Pirelli P Zero*
RSC σε διαστάσεις 225/35 R20 90Y XL
μπροστά και 255/30 R20 92Y XL πίσω. Για την
BMW Σειρά 3 (G20).

€ 4.463,00
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RUNFLAT.
Μια βλάβη ελαστικού δεν είναι μόνο ενοχλητική, αλλά μπορεί
να αποβεί και επικίνδυνη. Χάρη στα ελαστικά BMW με τεχνολογία runflat, οι αλλαγές ελαστικών στο δρόμο ανήκουν πλέον
στο παρελθόν. Έτσι, ακόμα και σε περίπτωση ζημιάς σε ένα
ελαστικό, μπορείτε να συνεχίσετε το ταξίδι σας με ταχύτητες
έως και 80 km/h, για έως και 80 χιλιόμετρα ακόμα. Το ειδικό
μίγμα γόμας που χρησιμοποιείται εμποδίζει την υπερθέρμανση του ελαστικού. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να καταφέρετε να φτάσετε με ασφάλεια στο κοντινότερο συνεργείο.
Άλλο ένα πλεονέκτημα: Από τη στιγμή που δεν χρειάζετε
πλέον να έχετε ρεζέρβα πάντα μαζί σας, εξασφαλίζετε
περισσότερο χώρο στο εσωτερικό του αυτοκινήτου σας.

ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ
ΠΊΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΏΝ (RDC).
Η πίεση αέρα επηρεάζει σημαντικά τις ιδιότητες ενός
ελαστικού. Γι' αυτό, όλα τα νέα αυτοκίνητα BMW διαθέτουν στο βασικό εξοπλισμό τους ένα σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (RDC). Αυτό το σύστημα
μετρά μια πιθανή απώλεια πίεσης σε κάθε ελαστικό
ξεχωριστά και προειδοποιεί τον οδηγό σε περίπτωση
που παρατηρηθεί απροσδόκητη απώλεια πίεσης πολύ
πριν να υποστεί ζημιά το ελαστικό.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΣΕΤ ΤΡΟΧΩΝ BMW ΜΕ ΘΕΡΙΝΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ BMW ΣΕΙΡΑ 5 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ "Χ".

Σετ τροχών με ακτίνες W 632,
ασημί.

Σετ τροχών 18"" με ελαστικά Goodyear
Eagle F1 Asymmetric 3* RSC σε διαστάσεις
245/45 R18 100Y XL. Για την BMW Σειρά 5
(G30/G31).
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Σετ τροχών με σταυρωτές ακτίνες
636, σε γκρι Orbit, στιλβωμένες.

Σετ τροχών 20"" με ελαστικά Goodyear F1
Asymmetric 3* RSC σε διαστάσεις 245/35
R20 95Y XL μπροστά και 275/30 R20 97Y XL
πίσω. Για την BMW Σειρά 5 (G30/G31).

Σετ τροχών με ακτίνες V 573,
μαύρες, στιλβωμένες.

Σετ τροχών 19"" με ελαστικά Continental
Premium Contact 6* RSC σε διαστάσεις
225/45 R19 92W. Για την BMW X1 (F48) και
για την BMW X2 (F39).

Οικονομία καυσίμου: C, Πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα: B, Εξωτερικός θόρυβος
κύλισης: 69 dB (κατηγοριοποίηση θορύβου:
1/1).

Οικονομία καυσίμου: C/C, Πρόσφυση σε
βρεγμένο οδόστρωμα: B/B, Εξωτερικός θόρυβος κύλισης: 71 dB/72 dB (κατηγοριοποίηση
θορύβου: 2/1).

Οικονομία καυσίμου: C, Πρόσφυση σε βρεγμένο
οδόστρωμα: Β, Εξωτερικός θόρυβος κύλισης: 71
dB. (κατηγοριοποίηση θορύβου: 2/2).

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής
για σετ τεσσάρων τροχών,
με RDC

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής
για σετ τεσσάρων τροχών,
με RDC

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής
για σετ τεσσάρων τροχών,
με RDC

€ 2.447,

00

Οι τιμές αφορούν για την αγορά σετ τεσσάρων τροχών με ελαστικά, χωρίς τοποθέτηση. Οι διαστάσεις των ελαστικών διαφοροποιούνται ανάλογα με το μοντέλο.
Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου και τον κινητήρα. Θα χαρούμε να σας συμβουλεύσουμε.

€ 4.086,

00

€ 3.351,

00

Σετ τροχών με ακτίνες Y 695,
σε ματ μαύρο.

Σετ τροχών BMW M
Performance με αστεροειδείς
ακτίνες 749M, σε ματ μαύρο.

Σετ τροχών BMW M Performance
με διπλές ακτίνες 599M, σε γκρι
Orbit, στιλβωμένες.

Οικονομία καυσίμου: C/C, Πρόσφυση σε
βρεγμένο οδόστρωμα: B/B, Εξωτερικός
θόρυβος κύλισης: 71 dB/72 dB (κατηγοριοποίηση θορύβου: 2/2).

Οικονομία καυσίμου: B/B, Πρόσφυση σε
βρεγμένο οδόστρωμα: B/B, Εξωτερικός θόρυβος κύλισης: 72 dB/70 dB (κατηγοριοποίηση
θορύβου: 1/1).

Οικονομία καυσίμου: C/C, Πρόσφυση σε
βρεγμένο οδόστρωμα: B/B, Εξωτερικός
θόρυβος κύλισης: 74 dB/74 dB (κατηγοριοποίηση θορύβου: 2/2).

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής
για σετ τεσσάρων τροχών,
με RDC

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής
για σετ τεσσάρων τροχών,
με RDC

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής
για σετ τεσσάρων τροχών,
με RDC

Σετ τροχών 20"" με ελαστικά Bridgestone
Alenza 001* RSC σε διαστάσεις 245/45 R20
103W XL μπροστά και 275/40 R20 106W
XL πίσω. Για την BMW X3 (G01) και για την
BMW X4 (G02).

€ 3.656,

00

Σετ τροχών 22"" με ελαστικά Pirelli P Zero*
RSC σε διαστάσεις 275/35 R22 104Y XL
μπροστά και 315/30 R22 107Y XL πίσω. Χωρίς
τεχνολογία runflat. Για την BMW X5 (G05).

€ 5.592,

00

Σετ τροχών 21"" με ελαστικά Pirelli P Zero*
RSC σε διαστάσεις 285/35 R21 105Y XL
μπροστά και 325/30 R21 108Y XL πίσω. Για
την BMW X5 (F15) και την BMW X6 (F16).

€ 5.914,00
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Sheer
Driving Pleasure

ΌΛΌΚΛΗΡΏΜΈΝΈΣ ΛΥΣΈΙΣ.
ΥΨΗΛΌΥ ΈΠΙΠΈΔΌΥ ΥΠΗΡΈΣΙΈΣ.
ΈΙΜΑΣΤΈ ΣΤΗ ΔΙΑΘΈΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΌΤΙ ΧΡΈΙΑΣΤΈΙΤΈ.
Νομική σημείωση. Συντάκτης: BMW Vertriebs GmbH, Σάλτσμπουργκ, 05/2019. Ιδέα, σχεδίαση, διάταξη: ADWERBA, Σάλτσμπουργκ. Πνευματικά
δικαιώματα εικόνων: BMW AG. Η δυνατότητα μετέπειτα τοποθέτησης και οι τιμές εξαρτώνται από το μοντέλο, το βασικό εξοπλισμό και το έτος κατασκευής του
αυτοκινήτου. Το φυλλάδιο περιέχει συμβολικές απεικονίσεις. Όλες οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 31.08.2019 και μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων,
συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. και δεν περιλαμβάνουν το κόστος τοποθέτησης. Όι αναφερόμενες τιμές μπορεί να διαφέρουν λόγω των ισοτιμιών νομισμάτων.

