
Radost z jízdy

BMW ORIGINÁLNÍ  
PŘÍSLUŠENSTVÍ.
BMW řady 7, BMW X7, BMW řady 8 Coupé a Cabrio.



Užijte si naplno každý okamžik. 
Maximální pozornost a zaměření na 
nejvyšší kvalitu je nejdůležitějším 
přístupem, který vás posune dál.

NEJVYŠŠÍ NÁROKY SI ČLOVĚK 
KLADE SÁM NA SEBE.
Pro lidi, očekávající z každé jízdy mimořádné zážitky, jsme vyvinuli produkty zaručující  
na každém povrchu a za každé teploty ty nejlepší vlastnosti. Vyznačují se prvotřídním  
designem, ručním zpracováním vybraných materiálů, stejně jako výjimečnou a 
dlouhodobou funkčností.

To platí jak pro BMW Originální příslušenství, tak pro BMW Prémiové servisní služby, na něž se 
můžete spolehnout, ať už jste kdekoliv. Služby BMW Teleservices dále usnadní údržbu vašeho BMW. 
Stačí si jen své BMW registrovat v portálu ConnectedDrive, zvolit si svého BMW Servisního partnera a 
požadavky na údržbu budeme sledovat automaticky. Váš servisní partner vás bude přímo kontaktovat  
a domluví si s vámi termín návštěvy servisu.
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Naše kola z lehké slitiny, která jsou 
součástí BMW Originálního příslušenství 
jsou dokonale zpracovanými uměleckými  
díly. Zlepší jízdní dynamiku a umocní 
individualitu vašeho BMW. 

Sportovně luxusní: 20" BMW M 
Performance kola z lehké slitiny  
Multi-spoke 732 M v provedení Bicolor 
Night Gold (1) jsou zušlechtěná frézováním 
a leštěná, vyleštěné jsou také paprsky. 
Lakování a povrchová úprava vytváří 
exkluzivní optické efekty. Pro vytvoření 
charakteristického zlatavého třpytu,  
je kolo leštěné do vysokého lesku  
a lakováno speciálním lakem.

Nekompromisní sportovnost: 20" BMW M 
Performance kola z lehké slitiny Y-spoke 
763 M v matném provedení Frozen Gold 
(2) s vyfrézovaným nápisem BMW M 
Performance jsou inspirována světem 

ELEGANTNÍ VZHLEDEM 
A NEKOMPROMISNÍ 
FUNKČNOSTÍ.
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závodních vozů. Leštěné tenké paprsky 
ve tvaru Y přispívají k nízké hmotnosti. 
Pigmentový polotransparentní lak 
nanesený na kolo, leštěný do vysokého 
lesku, vytváří dojem mimořádné  
hloubky.

Sportovně elegantní: 21" M kola z lehké 
slitiny Double-spoke 650 M v leskle 
černém provedení (3) spojují klasický 
vzhled s nízkou hmotností typickou  
pro kovaná kola.

Všechna lehká kovaná kola jsou  
vyrobena z jednoho kusu hliníku a 
pomocí technologie Flow-Forming, 
využívající rotačního válce za vysokého 
tlaku a teplot. Následně jsou do  
detailů opracovaná frézováním.  
Zásluhou 3D modelování se vyznačují 
kvalitou a fascinujícím designem až  
do nejmenšího záhybu. 
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Pro zušlechtění celkového výrazu 
i jednotlivých prvků interiéru, jsme 
vyvinuli exkluzivní koberce (4). Luxusní 
vzhled interiéru dokresluje jejich 
jemný diamantový vzor prošívání 
a švy v kontrastní barvě. Zásluhou 
svého přesného tvaru přesně zapadají 
do prostoru pro nohy a zajišťují jeho 
optimální ochranu před špínou.

To samé platí také pro exkluzivní 
koberce navržené pro prostor druhé řady 
sedadel (5). Jsou vyrobené z jednoho 
kusu. Koberce do prostoru pro nohy 
jsou spojené můstkem, který chrání 
středový tunel. Tím je podlaha vozu 
chráněna před ušpiněním a opotřebením. 
Stejně vysokou kvalitou použitých 
materiálů i přesným tvarem se vyznačuje 
také exkluzivní a odolná rohož do 
zavazadlového prostoru (6).4

Vhodným rozšířením zábavního 
systému pro zadní sedadla BMW Fond 
Entertainment System jsou bezdrátová 
sluchátka (7) s brilantním podáním 
zvuku v digitální kvalitě. K přednostem 
těchto prémiových sluchátek patří kromě 
mimořádné kvality zvuku rovněž snadná 
obsluha, nízká hmotnost a výjimečný 
komfort. Zásluhou nízké spotřeby energie 
nabídnou nerušený hudební zážitek po 
dobu 50 hodin. Vaše uši potěší také 
mimo vaše BMW, protože je lze připojit  
k odpovídajícím zařízením.

Více o BMW Originálním příslušenství  
a BMW Servisních službách je k dispozici 
na bmw.cz a samozřejmě také u BMW 
Servisních partnerů.
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BMW Servisní partner vám rád poradí.
Zobrazené modely zahrnují zčásti také speciální výbavu, která není součástí sériové výbavy. 
Na obrázcích nejsou uvedeny veškeré varianty produktů. Změny struktury, výbavy a obsahu, 
jakož i tiskové chyby a omyly jsou vyhrazeny. © BMW AG, Mnichov/Německo. Reprodukce 
celého dokumentu nebo jeho částí je povolena pouze s písemným souhlasem společnosti 
BMW AG, Mnichov.
4 11 015 438 86 2 2018 BC-32. Vytištěno v Německu 10/2018.


