
"КОЛИ МИ РАЗОМ, НАС НЕ ЗУПИНИТИ".
РУШАЙМО. З ОРИГІНАЛЬНИМИ АКСЕСУАРАМИ BMW, СЕРВІСОМ, 
ЗИМОВИМИ КОЛЕСАМИ ТА ШИНАМИ.



Пори року змінюються, 
а з настанням холодів 
з'являються нові виклики. 
Дощ, туман, мороз чи сніг 
можуть спонукати Вас
залишитися у Вашому
затишному будинку, але зима
може показати зовсім іншу, 
чарівну сторону світу, яка чекає, 
щоб Ви її відкрили. Обмерзлі 
дороги зі слизькими поворотами 
не завадять Вам насолоджуватися 
снігом, якщо Ви добре екіпіровані. 
І Ваше взуття, і зимові колеса та 
шини Вашого BMW повинні бути 
адаптовані до умов, тому погода –
це можливість, а не поганий 
сюрприз. І так само, як і Ваше 
взуття, оригінальні зимові колеса 
та шини BMW – це не компроміс 
щодо стилю, а заява.
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"З МОЇМИ ШИНАМИ КОЖНА ПОЇЗДКА – 
ЦЕ ЧАС, ПРОВЕДЕНИЙ З КОРИСТЮ".
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Всі оригінальні зимові шини BMW відмічені зіркою, яка є знаком якості. Розроблені з урахуванням 
індивідуальних характеристик кожної моделі BMW, вони мають великі переваги порівняно зі звичайними 
шинами:

1   Безпека  Всі оригінальні шини BMW проходять ретельні випробування та калібрування, щоб Ви 
отримували максимальне задоволення за кермом незалежно від умов. Шини BMW із зіркою мають 
вражаюче довгий термін служби і були удостоєні найвищих оцінок безпеки.

2   Надійність  Схвалені BMW шини Run-Flat, відмічені зіркою, допоможуть вам їхати навіть у разі 
пошкодження шини. Посилені бічні частини шин стабілізують Ваш автомобіль, гарантуючи Вам безпеку 
та лишаючи Вас на шляху.

3   І ндивідуальний стиль  Ваш BMW, Ваш стиль. Вибирайте безлічі варіантів, щоб підібрати диски та 
шини, які найбільше пасують до зовнішнього вигляду Вашого BMW.

Шини BMW із зіркою розробляються у співпраці з такими виробниками шин преміум-класу:

СИМВОЛ ДОВІРИ.

Ви ідеально підготовлені у дорозі за будь-яких обставин, 
а завдяки програмі страхування шин BMW можете насолоджуватися 
подорожами повною мірою.

–  Розповсюджується на всі оригінальні шини BMW та комплектних 
коліс із маркуванням зіркою;

–  36 місяців страхового покриття з дня придбання у офіційного 
дилера BMW;

–  Відшкодування витрат у разі пошкодження загостреними 
предметами, удару об бордюр, вандалізму і навіть у разі крадіжки.

*Страхування шин від BMW розповсюджується на всі шини та комплекти коліс, придбані у офіційного 
дилера BMW. Для придбання страхового полісу та отримання додаткової інформації про страхування 
шин від BMW, зверніться до сервісного консультанта Вашого дилерського центру. Первинно 
встановлені шини, колеса, диски та витрати на роботи по заміні не враховуються.

... другий рік: 75 %

... третій рік: 50 %

Відшкодування витрат з програмою страхування шин від BMW ...

... у перший рік: 100 %

СТРАХУВАННЯ ШИН У ДОРОЗІ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ BMW*.
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СТВОРЕНІ ДЛЯ ЗИМИ,
РОЗРОБЛЕНІ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ BMW.

У співпраці з виробниками шин преміум-класу ми розробили безліч 
нових стилів для холодного сезону. Малюнок протектора забезпечує 
оптимальне зчеплення з дорогою у зимових умовах і гарантує 
безмежне задоволення за кермом. Скористайтеся нашими 
пропозиціями на позначені зіркою шини провідних брендів.

"НАШ СПОСІБ
НАСОЛОДЖУВАТИСЯ
ЗИМОЮ".

Bridgestone Blizzak LM001 RFT
Розмір шини: 225/50R17 98H
Зчеплення на мокрій поверхні 
'B', клас та значення 
зовнішнього шуму: 2 / 72 дБ
Номер запчастини: 
36122461733

Michelin Alpin 5 ZP
Розмір шини: 225/55R17 97H
Зчеплення на мокрій поверхні 
'B', клас та значення 
зовнішнього шуму: 1 / 68 дБ
Номер запчастини: 
36122447767

8 732 грн.
Ціна без 
встановлення* 9 601 грн.

Ціна без 
встановлення*

167 грн.Скребок для льоду, ціна*

202 грн.Зимовий омивач для вітрового скла (1000 мл), ціна*

286 грн.Розморожувач для вітрового скла (500 мл), ціна*

264 грн.Засіб для очищення салону (250 мл), ціна*

1 632 грн.Зимовий комплект засобів у зручній сумці, ціна*

ЗИМОВИЙ 
ДОГЛЯД ТА ЗАХИСТ.
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Знайдіть ідеальні колеса до Вашого BMW в нашому зручному 
конфігураторі аксесуарів: оберіть модель власного автомобіля та 
подивіться, як дизайн диска змінює зовнішній вигляд.
Для переходу на конфігуратор відскануйте цей QR-код:

Pirelli Winter Sottozero 3 r-f
Розмір шини: 225/45R18 95H
Зчеплення на мокрій поверхні 
'B', клас та значення 
зовнішнього шуму: 1 / 69 дБ
Номер запчастини: 
36122461732

9 923 грн.
Ціна без 
встановлення*

КОНФІГУРАТОР АКСЕСУАРІВ: 
ВИБИРАЙТЕ НА СВІЙ СМАК.



0м 56м

більше ніж 25 % довше

71м
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"Я ЗАВЖДИ ДОВІРЯЮ 
СВОЇМ ШИНАМ" .
Сніг часто приносить велику радість і можливості для захопливих 
активностей на свіжому повітрі. Але зміна погоди також сигналізує про 
зміну умов водіння. Оскільки Ваші шини з'єднують Ваш автомобіль з 
дорогою, вони є найголовнішими, коли мова йде про гарантії безпеки. 
Щоб Ви завжди могли насолоджуватися оптимальною їздою, BMW 
оптимізувала свої шини відповідно до Ваших потреб і потреб Вашого 
автомобіля. Всі шини проходять ретельні випробування та 
калібрування з точки зору опору коченню та точно розрахованого 
корисного навантаження. Тому що ми робимо акцент на Вашу безпеку 
та задоволення за кермом, тому Ви можете зосередитися на тому, як 
максимально використати сезон.

БІЛЬШ КОРОТКИЙ ГАЛЬМІВНИЙ ШЛЯХ 
ДОРІВНЮЄ БІЛЬШ БЕЗПЕЧНОМУ ВОДІННЮ.

Оснащення Вашого BMW ідеальними шинами дійсно окупиться. 
Зимові шини, безумовно, пропонують переваги безпеки на зимових 
дорогах: бонус за безпеку особливо очевидний, якщо порівнювати 
гальмівний шлях на снігу, особливо на великих швидкостях 
(100 км/год. у прикладі нижче) на автомагістралях чи шосе.

З літніми шинами 
гальмівний шлях при 
швидкості 100 км/год 
на засніженій дорожній 
поверхні на 25% більший, 
ніж у зимових шин.
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ТЕХНОЛОГІЯ RUN-FLAT, РУХ НАВІТЬ З ПРОКОЛОМ. 

Шини BMW Run-Flat дозволяють продовжувати рух навіть після 
пошкодження шини. Пристрій контролю тиску в шинах дозволяє дізнатися, 
чи проколоті шини Вашого автомобіля, і замість зупинки дозволяє Вам 
проїхати ще 80 км зі швидкістю до 80 км/год. Посилені бічні частини шин
стабілізують Ваш автомобіль та дозволяють безпечно дістатися до 
найближчого сервісного партнера BMW.

ЧАС ДЛЯ ЗАМІНИ?

За температури нижче 7 °C зимові шини мають багато переваг. 
За таких температур вони демонструють значно кращі характеристики
курсової стійкості, зчеплення з дорогою та гальмування, ніж їхні літні
аналоги. До їхнього складу входять м'які гумові суміші, вони мають
більш глибокі канавки та тонкі ламелі для збільшення зчеплення на
вологих або зледенілих ділянках. Це призводить до більш безпечного 
водіння та зменшення залежності від погодних умов.

СТАРІ ШИНИ – НОВІ ПРОБЛЕМИ?

Що стосується питання про те, чи слід вам зберегти або замінити
шини, зверніть увагу на глибину протектора, оскільки від неї залежить 
зчеплення та керованість ваших шин. У той час як дозволена мінімальна 
глибина протектора 1,6 мм також є мінімальною межею безпеки, BMW 
рекомендує глибину протектора 3 мм для літніх шин і 4 мм для зимових
шин для безпечного та приємного водіння. 
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36115A13299
Для BMW 1 серії та 2 серії Gran Coupe 
| Jet Black matt | Розміри диска: 8J x 
18 IS:54 | Розміри шини: 225/40 R18 
92V XL | Назва шини: Continental 
WinterContact TS 860 S SSR | Паливна 
економічність C, зчеплення на мокрих 
поверхнях C, зовнішній шум, 72  дб

18" M PERFORMANCE 
Y-SPOKE 554 M.

36112471496
Для BMW 1 серії  та 2 серії Gran Coupe | 
Reflex Silver | Розміри диска: 7J x 16 IS:47 
| Розміри шини: 195/60 R16 89H | Назва 
шини: Continental WinterContact TS 860 S. 
Паливна економічність C, зчеплення на 
мокрих поверхнях C, зовнішній шум, 72 дб

16" DOUBLE-SPOKE 474.

36112471506
Для BMW 1 серії  та 2 серії Gran Coupe 
| Ferric Grey | Розміри диска: 6.5J x 
18 IS:41 | Розміри шини: 205/45 R18 
90H XL | Назва шини: Goodyear Ultra 
Grip Performance Gen-1 | Паливна 
економічність C, зчеплення на мокрих 
поверхнях B, зовнішній шум 70 дб

18" M Y-SPOKE 711 M.

МАРКУВАННЯ ЗІРКОЮ ТА ІНШІ ЗНАКИ 
ДЛЯ ВАШИХ ПЕРЕВАГ.
Оригінальні шини BMW позначені зіркою – це вказівка на 
найвищі стандарти та комплексні процедури тестування. 
Наступні позначення допоможуть Вам знайти ідеальні колеса.

Шини 
марковані 

зіркою

Технологія 
Run-flat

Підходять для 
зимових ланцюгів 

протиковзання

Датчики 
тиску RDC

СЕРІЯ

2
1

СЕРІЯ

Більше дизайнів, розмірів, кольорів та технічних 
характеристик Ви можете знайти у конфігураторі 
аксесуарів. Для переходу на конфігуратор 
відскануйте цей QR-код:

18 856 грн.
Ціна без 
встановлення*

22 058 грн.
Ціна без 
встановлення*

14 231 грн.
Ціна без 
встановлення*

Інтернет-магазин
shop.bmw.ua
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ACTIVE TOURER 
ТА GRAN TOURER.

36112420762
Для BMW 2 серії Active Tourer та 
Gran Tourer | Orbit Grey, полірований 
чорний | Розміри диска: 8J x 18 IS:57 
| Розміри шини: 225/45 R18 95V RSC 
| Назва шини: Pirelli W240 Sottozero 
S2 r-f* | Паливна економічність E, 
зчеплення на мокрих поверхнях C, 
зовнішній шум, 72  дб

18" DOUBLE-SPOKE 361.

2СЕРІЯ

17" Y-SPOKE 574.
36112462090
Для BMW 1 серії та 2 серії Gran Coupe | 
Ferric Grey | Розміри диска: 6J x 17 IS:47 
| Розміри шини: 205/55 R17 95H XL RSC 
| Назва шини: Continental WinterContact 
TS830P SSR* | Паливна економічність 
E, зчеплення на мокрих поверхнях C, 
зовнішній шум, 72  дб

36112462088
Для BMW 2 серії Active Tourer та Gran 
Tourer | Reflex Silver | Розміри диска: 7J 
x 16 IS:52 | Розміри шини: 205/60 R16 
96H XL RSC | Назва шини: Continental 
WinterContact TS 830 P SSR*. Паливна 
економічність E, зчеплення на мокрих 
поверхнях E, зовнішній шум, 72  дб

16" DOUBLE-SPOKE 473.

21 728 грн.
Ціна без 
встановлення*

17 077 грн.
Ціна без 
встановлення*

14 943 грн.
Ціна без 
встановлення*
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36112462642
Для BMW 3 серії | Orbit Grey | Розміри 
диска: 7.5J x 17 IS:30 | Розміри шини: 
225/50 R17 98H | Назва шини: Goodyear 
Ultra Grip Performance G1 RSC | Паливна 
економічність B, зчеплення на мокрих 
поверхнях C, зовнішній шум, 72  дб

17" V-SPOKE 778.

36115A391F4 / 36115A391F5
Для BMW 3 серії та 4 серії |Orbit Grey 
Розміри диска: 7.5J x 18 IS:25 (передні) 
та 8.5J x 18 IS:40 (задні) | Розміри шини: 
225/45 R18 95V XL RSC (передні) та 255/40 
R18 99V XL RSC (задні) | Назва шини: 
Pirelli Winter Sottozero 3 r-f | Паливна 
економічність B, зчеплення на мокрих 
поверхнях C, зовнішній шум, 69 дб

18" M DOUBLE SPOKE 790M.

36112462647
Для BMW 3 серії та 4 серії | Jet Black Matt
Розміри диска:  7.5J x 18 IS:25, Розміри 
шини:  225/45 R18 95H RDC, Назва шини: 
Bridgestone Blizzak LM001 RFT, Паливна 
економічність C, зчеплення на мокрих 
поверхнях B, зовнішній шум, 72 дб

18" M DOUBLE-SPOKE 796М.

СЕРІЯ3

СЕРІЯ4
17 433 грн.

Ціна без 
встановлення*

20 279 грн.
Ціна без 
встановлення*

22 058 / 37 289 грн.
Ціна без 
встановлення*

Інтернет-магазин
shop.bmw.ua
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36110048016  
Для BMW 5 серії | Orbit Grey | Розміри  
диска: 7.5J x 17 IS:27 | Розміри шини: 
225/55 R17 97H RSC | Назва шини: 
Dunlop SP Winter Sport 4D ROF 
Паливна економічність C, 
зчеплення на мокрих поверхнях C, 
зовнішній шум, 72 дб  

17" V-SPOKE 631.

36112462551 / 36112462555
Для BMW 5 серії | Jet Black matt | Розміри 
диска: 8J x 19 IS:30 (передні) та 9J x 19 IS:44 
(задні) | Розміри шини: 245/40 R19 98V XL 
RSC (передні) та 275/35 R19 100V XL RSC 
(задні) | Назва шини: Pirelli Winter Sottozero 3 
r-f | Паливна економічність C, зчеплення на 
мокрих поверхнях B, зовнішній шум, 72 дб

19" M PERFORMANCE 
DOUBLE-SPOKE 786 M.

36110048021
Для BMW 5 серії | Orbit Grey | Розміри 
диска: 8J x 18 IS:30 | Розміри шини: 245/45 
R18 100V XL | Назва шини: Goodyear Ultra 
Grip 8 Performance ROF* MOE | Паливна 
економічність C, зчеплення на мокрих 
поверхнях B, зовнішній шум, 69 дб

18" V-SPOKE 684.

18" M DOUBLE-SPOKE 796М.

5СЕРІЯ

31 952 / 37 289 грн.
Ціна без 
встановлення*

20 635 грн.
Ціна без 
встановлення*

19 567 грн.
Ціна без 
встановлення*
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36112409002
Для BMW 6 серії та 7 серії | Reflex Silver 
| Розміри диска: 8J x 18 IS:30 | Розміри 
шини: 245/50 R18 100H RSC | Назва: 
Michelin Pilot Alpin PA4 ZP* | Паливна 
економічність E, зчеплення на мокрих 
поверхнях B, зовнішній шум, 70 дб

18" V-SPOKE 642.36112462556
Для BMW 6 серії та 7 серії | Jet Black 
matt | Розміри диска: 8.5J x 19 IS:25 
| Розміри шини: 245/45 R19 102V 
| Назва шини: Goodyear Ultra Grip 
8 Performance ROF | Паливна 
економічність C, зчеплення на 
мокрих поверхнях B, зовнішній 
шум, 69  дб

19" M DOUBLE-SPOKE 
647 M.

36112414753
Для BMW 6 серії та 7 серії | Ferric 
Grey | Розміри диска: 8.5J x 19 IS:25 
| Розміри шини: 245/45 R19 102V XL 
RSC | Назва шини: Pirelli Winter Sot-
tozero 3 r-f | Паливна економічність 
C, зчеплення на мокрих поверхнях 
B, зовнішній шум, 72  дб

19" DOUBLE-SPOKE 630.

СЕРІЯ
6 7СЕРІЯ

29 529 грн.
Ціна без 
встановлення*

26 327 грн.
Ціна без 
встановлення*

20 279 грн.
Ціна без 
встановлення*



13РУШАЙМО. З ОРИГІНАЛЬНИМИ АКСЕСУАРАМИ BMW, СЕРВІСОМ, ЗИМОВИМИ КОЛЕСАМИ ТА ШИНАМИ.

36112462558
Для BMW 8 серії | Reflex Silver | Розміри 
диска: 8J x 18 IS:30 | Розміри шини: 245/45 
R18 100V XL RSC | Назва шини: Continental 
WinterContact TS 850 P SSR | Паливна 
економічність E, зчеплення на мокрих 
поверхнях C, зовнішній шум, 72 дб

18" V-SPOKE 642.

36115A24012 / 36115A24014
Для BMW 8 серії | Двокольоровий (Orbit Grey, чорний
полірований| Розміри диска: 8J x 19 IS:26 (передні) та 8J x
19 IS:41(задні) | Розміри шини: 245/40 R19 98V XL RSC
(передні) and 275/35 R19 100V XL RSC (задні) | Назва:
Pirelli P-Zero Winter r-f  | Паливна економічність C,
зчеплення на мокрих поверхнях B, зовнішній шум, 70 дб

19" M DOUBLE-SPOKE 727 M.

19" M PERFORMANCE DOUBLE-SPOKE 786 M.
36112463412
Для BMW 8 серії | Jet Black matt | Розміри диска: 8J x 19 IS:30 | 
Розміри шини: 245/40 R19 98H XL RSC | Назва шини: Nokian 
HKPL R3 Soft Compound | Паливна економічність C, зчеплення 
на мокрих поверхнях B, зовнішній шум, 72 дб

8СЕРІЯ

34 442 грн.
Ціна без 
встановлення*

33 087 / 37 711 грн.
Ціна без 
встановлення*

19 212 грн.
Ціна без 
встановлення*

Інтернет-магазин
shop.bmw.ua
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36110003043
Для BMW Х1 та X2 | M Double-Spoke |
Розміри диска: 7.5J x 18 IS:51 | 
Розміри шини: 225/50 R18 95H | 
Назва шини: Pirelli Winter Sottozero 
3 RFT . Паливна економічність С, 
зчеплення на мокрих поверхнях B, 
зовнішній шум, 72 дб

18" M DOUBLE SPOKE 570M

36112409018
Для BMW X1 та X2  | Double-Spoke | Розміри
диска: 7.5J x 17 IS:52 | Розміри шини: 225/55
R17 97H. | Назва шини: Pirelli Winter 
Sottozero 3 RFT Паливна економічність 
C, зчепленняна мокрих поверхнях B, 
зовнішній шум, 72 дб

17" DOUBLE SPOKE 564.

36112409014
Для BMW X1 та X2  | Jet Black | Розміри диска: 
7.5J x 17 IS:52 | Розміри шини: 225/55 R17 97H. 
| Назва шини: Bridgestone Blizzak LM001 RFT 
Паливна економічність C, зчеплення на 
мокрих поверхнях B, зовнішній шум, 72 дб

17" DOUBLE SPOKE 385.

СЕРІЯ
X1

X2СЕРІЯ

X3
21 346 грн.

Ціна без 
встановлення*

16 366 грн.
Ціна без 
встановлення*

17 077 грн.
Ціна без 
встановлення*

Інтернет-магазин
shop.bmw.ua



15РУШАЙМО. З ОРИГІНАЛЬНИМИ АКСЕСУАРАМИ BMW, СЕРВІСОМ, 
ЗИМОВИМИ КОЛЕСАМИ ТА ШИНАМИ.

36112464920
Для BMW X3 та X4 | Y-Spoke
Розміри диска: 7.5J x 19 IS:32 | Розміри
шини: 245/50 R19 105V RSC | Назва 
шини: Michelin Pilot Alpin 5 SUV ZP. | 
Паливна ефективність C, зчеплення 
на мокрих поверхнях B, зовнішній 
шум, 72 дб

19" Y-SPOKE 694.

36112471486
Для BMW X3 та X4 | V-Spoke
Розміри диска: 7.5J x 19 IS:32 | Розміри
шини: 245/50 R19 105V RSC | Назва шини:
Pirelli Winter Sottozero 3 r-f. | Паливна
ефективність C, зчеплення на мокрих
поверхнях B, зовнішній шум, 72 дб

19" V-SPOKE 691.

36110003053
Для BMW X3 та X4 | V-Spoke
Розміри диска: 7J x 18 IS:22 | Розміри
шини: 225/60 R18 104H | Назва шини:
Pirelli Winter Sottozero 3 r-f. | Паливна
економічність C, зчеплення на мокрих
поверхнях B, зовнішній шум, 72 дб

18" V-SPOKE 618.

X4СЕРІЯ

СЕРІЯX3
24 904 грн.

Ціна без 
встановлення*

23 836 грн.
Ціна без 
встановлення*

19 212 грн.
Ціна без 
встановлення*
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36112462591
Для BMW X5 та X6 (з 2018) | Reflex Silver 
| Розміри диска: 9J x 19 IS:38 | Розміри 
шини: 265/50 R19 110H XL RSC | Назва 
шини: Bridgestone Blizzak LM-001 RFT. 
Паливна економічність C, зчеплення на 
мокрих поверхнях B, зовнішній шум, 71 дб

19" V-SPOKE 734.

36112470605
Для BMW X5 та X6 (з 2018) | M Star-Spoke | Розміри
диска: 9J x 20 IS:35 | Розміри шини: 275/45 R20 110V
XL RSC | Назва шини: Michelin Pilot Alpin 5 SUV ZP.
Паливна економічність C, зчеплення на мокрих
поверхнях B, зовнішній шум, 69 дб

20" M STAR-SPOKE 740 M.

20" M PERFORMANCE STAR-SPOKE 748 M.

36112462594
Для BMW X5 та X6 (з 2018) | Jet Black matt | Розміри 
диска: 9J x 20 IS:35 | Розміри шини: 275/45 R20 110V 
XL RSC | Назва шини: Michelin Pilot Alpin 5 SUV ZP. 
Паливна економічність C, зчеплення на мокрих 
поверхнях B, зовнішній шум, 69 дб

СЕРІЯX5 X6СЕРІЯ

38 067 грн.
Ціна без 
встановлення*

35 933 грн.
Ціна без 
встановлення*

25 615 грн.
Ціна без 
встановлення*



РУШАЙМО. З ОРИГІНАЛЬНИМИ АКСЕСУАРАМИ BMW, СЕРВІСОМ, 
ЗИМОВИМИ КОЛЕСАМИ ТА ШИНАМИ.
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36115A279F0
Для BMW X7 (з 2019) | Bicolor | Розміри 
диска: 9.5J x 21 IS:36 | Розміри шини: 
285/45 R21 113V XL RSC | Назва шини: Pirelli 
Scorpion Winter r-f. Паливна економічність 
C, зчеплення на мокрих поверхнях B, 
зовнішній шум, 73 дб

21" M DOUBLE-SPOKE 754 M.

36112462586
Для BMW X7 (з 2019) | Jet Black | Розміри диска: 
9.5J x 21 IS:36 | Розміри шини: 285/45 R21 113V 
XL | Назва шини: Bridgestone Blizzak LM-001 
RFT. Паливна економічність C, зчеплення на 
мокрих поверхнях B, зовнішній шум, 75 дб

21" Y-SPOKE 752.

36115A279D0
Для BMW X7 (з 2019) | Reflex Silver | Розміри диска: 
8.5J x 20 IS:35 | Розміри шини: 255/55 R20 110H 
XL | Назва шини: Bridgestone Blizzak LM-001 RFT. 
Паливна економічність C, зчеплення на мокрих 
поверхнях B, зовнішній шум, 73 дб

20" V-SPOKE 750.

СЕРІЯ

X7СЕРІЯ

42 692 грн.
Ціна без 
встановлення*

37 356 грн.
Ціна без 
встановлення*

28 106 грн.
Ціна без 
встановлення*

Інтернет-магазин
shop.bmw.ua
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36112455050

Для BMW i3/i3s (від 07/16) | Jet Black 
| зимове колесо з шинами 155/70 
R19 88Q, Bridgestone LM500.

19" TURBINE STYLING 428.

36110047998

Для BMW i3 | зимове колесо з шиною 
155/70 R19 88Q, Bridgestone LM500 

19" STAR SPOKE 427. 

СЕРІЯ
i3
i8 СЕРІЯ

17 789 грн.
Ціна без 
встановлення*

14 231 грн.
Ціна без 
встановлення*

Інтернет-магазин
shop.bmw.ua

36112349581 / 36112349582

Для BMW i8 | зимове колесо з шинами 
215/45 R20 91V, Bridgestone LM-32 

20" TURBINE STYLING 444.

37 260 грн.
Ціна без 
встановлення*



СЕРІЯiX iX3СЕРІЯ

РУШАЙМО. З ОРИГІНАЛЬНИМИ АКСЕСУАРАМИ BMW, СЕРВІСОМ, 
ЗИМОВИМИ КОЛЕСАМИ ТА ШИНАМИ.
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36115A085B1
Для BMW IX3  G08 BEV | Jet Black solid 
| Розміри диска: 8J x 19 IS:34 | Розміри 
шини: 245/50R19 105V | Назва шини: 
Michelin Pilot Alpin 5 SUV ZP. Паливна 
економічність C, зчеплення на мокрих 
поверхнях B, зовнішній шум, 72 дб

19" DOUBLE-SPOKE 842

36115A41FF5
Для BMW IX  I20 | Lightning Grey | Розміри
диска: 8.5J x 20 IS:28 | Розміри шини: 235/60R20 108H 
| Назва шини: Goodyear Ultra Grip Performance +. 
Паливна економічність B, зчеплення на мокрих 
поверхнях B, зовнішній шум, 71 дб

20" AERODYNAMIC WHEEL 1002

36115A42016
Для BMW IX  I20 | Jet Black Uni | Розміри диска: 9J 
x 21 IS:36 | Розміри шини: 255/50R21 109H | Назва 
шини: Goodyear Ultra Grip Performance +. Паливна 
економічність B, зчеплення на мокрих поверхнях B,
зовнішній шум, 72 дб

28 106 грн.
Ціна без 
встановлення*

28 106 грн.
Ціна без 
встановлення*

19 567 грн.
Ціна без 
встановлення*

20" AERODYNAMIC WHEEL 1011
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"МОЇ КОЛЕСА –
МОЇ УЛЮБЛЕНІ АКСЕСУАРИ".

Ніпельні ковпачки з логотипом BMW або 
BMW M – ідеальний завершальний штрих 
до Ваших коліс. Ці ковпачки мають низьку 
вагу та розроблені для коректної роботи з 
Системою Постійного Моніторингу Тиску 
(TPMS). А головне, вони чудово 
виглядають, адже саме деталі роблять 
стиль довершеним. Переваги:
– Високоякісні ковпачки з алюмінію.
–  Ефективний захист системи TPMS від 

вологи та бруду.
– Ефектний зовнішній вигляд.
– Комплект складається з чотирьох      
    ковпачків.

ДОДАЙТЕ СТИЛЮ 
НАЙМЕНШИМ ДЕТАЛЯМ: 
КОВПАЧКИ НА НІПЕЛЬ.
(36122447402 / 36122447401)

Колеса дозволяють Вам залишатися на дорозі, але їх також можна кастомізувати відповідно 
до Ваших уподобань. Виберіть один з безлічі варіантів, щоб надати індивідуальності 
зимовому вигляду Вашого BMW. Зробіть стильний образ без шкоди для безпеки.

877 грн.
Ціна без 
встановлення*

Інтернет-магазин
shop.bmw.ua
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Плаваючі ковпачки – це логотип BMW на 
колесі, який завжди залишається в одному 
положенні. Переваги таких ковпачків:
– Логотип BMW більше не буде 
   перевернутим.
– Однакове положення логотипа на всіх 
    колесах.
– Підходить до всіх легкосплавних 
    дисків BMW з діаметром 
    центрального отвору 112 та 120 мм.
– Комплект складається с чотирьох 
    ковпачків.

Високоякісні та максимально надійні 
оригінальні колісні болти із секретом 
BMW. Переваги болтів BMW:
– Особлива форма, яку важко відтворити 
   без високоточного обладнання.
– Надзвичайно міцні та виготовлені 
   максимально якісно.
– Закрутити чи відкрутити такий болт 
   можна тільки використовуючи оригінальну   
   насадку BMW.

– Комплект складається з чотирьох 
   колісних болтів та спецальної насадки.

В ЦЕНТРІ УВАГИ: ПЛАВАЮЧІ 
КОВПАЧКИ.
(36122455268 / 36122455269)

ВАШІ КОЛЕСА 
ЗАЛИШАЮТЬСЯ ВАШИМИ: 
БОЛТИ ІЗ СЕКРЕТОМ
(36132453961) 

Ланцюги протиковзання незамінні 
взимку для деяких водіїв. Незалежно 
від способу Вашого життя, інтернет-
магазин BMW пропонує підходяще 
рішення.

СНІГ НІКОЛИ НЕ БУДЕ НАДТО
ГЛИБОКИМ: ЛАНЦЮГИ
ПРОТИКОВЗАННЯ BMW.

Оригінальні запчастини 
та аксесуари для Вашого
BMW на: www.bmw.ua

КОНФІГУРАТОР АКСЕСУАРІВ:

3 085 грн.
Ціна без 
встановлення* 2 260 грн.

Ціна без 
встановлення*
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Килимки M Performance надають простору
для ніг індивідуальний спортивний 
вигляд, а автомобілю – більш динамічну 
зовнішність. З логотипом 'M' і написом 
'M Performance'. Преміальний дизайн 
доповнюють канти зі штучної шкіри з 
декоративною строчкою контрастних 
кольорів і смуга у кольорах 'M'.

КИЛИМКИ
'M PERFORMANCE' Х5 (G05).

Повітрозабірники з вуглецевого волокна 
доповнюють характерний спортивний 
вигляд передньої частини автомобіля. 
Їхній високоякісний вигляд підкреслює 
ексклюзивну спортивну зовнішність 
автомобіля. Накладки ідеально 
поєднуються з дизайном бампера, 
а також з іншими елементами екстер'єру 
з вуглецевого волокна.

КОМПЛЕКТ КАРБОНОВИХ 
ПЕРЕДНІХ ПОВІТРОЗАБІРНИКІВ
'M PERFORMANCE' X5 (G05).

"МІЙ СТИЛЬ 
НЕ ЗАЛЕЖИТЬ 

ВІД СЕЗОНУ."
Надайте нового значення терміну "зимові види спорту". Перетворіть 

свій BMW на ловця поглядів з запчастинами BMW M Performance та 
покажіть свої найкращі сторони незалежно від умов.

Високоякісні 20" колеса M Performance 
Star-spoke 748 M у кольорі Jet Black Matt 
надають автомобілю спортивний вигляд.
З системою з Системою Постійного 
Моніторингу Тиску (TPMS) і всюдихідною 
шиною. Розміри диска: 9J × 20, розмір 
шини: 275/45 R20 110V XL. Підходять для 
їзди бездоріжжям і сумісні з ланцюгами
протиковзання.

20" КОЛЕСО 'M PERFORMANCE ' 
STAR-SPOKE 748 M.

Ціна без 
встановлення* 32 731 грн.

Ціна без 
встановлення* 10 972 грн.

Ціна без 
встановлення* 26 790 грн.



Рамка решітки радіатора 'M Performance' 
виготовлена з вуглецевого волокна преміум-класу 
ручної роботи, а декоративні планки – з надміцного
 пластику. Візуальний акцент у передній частині 
автомобіля надає йому особливо елегантний, 
спортивний та індивідуальний вигляд.

КАРБОНОВА РЕШІТКА РАДІАТОРА
'M PERFORMANCE' Х5 (G05).

Ефектні накладки на дзеркала заднього виду, 
ретельно виготовлені вручну з вуглецевого 
волокна, підкреслюють високотехнологічний 
родовід автомобіля. Їхній динамічний дизайн 
забезпечує привабливий вигляд преміум-класу 
та створює індивідуальний спортивний акцент.

КОМПЛЕКТ КАРБОНОВИХ НАКЛАДОК 
НА ДЗЕРКАЛА 'M PERFORMANCE' Х5 (G05).

Зробіть яскраву заяву: покриття з вуглецевого 
волокна й інші характерні особливості дизайну 
роблять зовнішній вид титанового оздоблення 
вихлопної труби 'M Performance' виключно 
міцним та потужним. Теплове розмежування 
вихлопної труби покращує якість всієї концепції.

ОЗДОБЛЕННЯ ВИХЛОПНОЇ ТРУБИ 
'M PERFORMANCE', ТИТАН/КАРБОН, 
X5 (G05).

Ціна без 
встановлення* 28 480 грн.

Ціна без 
встановлення* 30 520 грн.

Інтернет-магазин
shop.bmw.ua
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Також, у разі придбання комплекту коліс 
у зборі, Ви маєте унікальну можливість 
отримати послугу встановлення* 
цього комплекту за 1,2 грн. (з ПДВ) на 
автомобіль та зберігання 1-го комплекту 
коліс у шинному готелі** за 1,2 грн. 
(з ПДВ) протягом 6-ти календарних 
місяців від дати придбання.

Завітайте до шинного сервісу BMW. Ви зможете 
не тільки замінити шини та отримати професійну 
консультацію, а й скористатися послугою 
"шинний готель", яка надасть багато переваг:

  – Вам більше не потрібно думати, де знайти 
місце для зберігання;

  – Колеса та шини ретельно готують і 
видаляють бруд, пил, оливи та кислоти, які 
так чи інакше потрапляють під час 
експлуатації;

  – Зберігання проходить на спеціальному складі 
дилера згідно вимогам виробників шин, що 
гарантує тривалий строк експлуатації;

  – Ви маєте змогу отримати спеціальні умови      
на зберігання коліс в "шинному готелі" у разі 
придбання їх у офіційного дилера BMW.

ШИННИЙ СЕРВІС – КРАЩЕ 
ДОПОВНЕННЯ.

Виберіть правильне місце для обслуговування коліс і шин власного BMW. Наші 
фахівці з обслуговування BMW змінять колеса на Ваші власні або допоможуть 
Вам знайти ідеальний комплект зимових коліс і шин для Ваших потреб.

*Пропозиція з акційною вартістю послуги першого встановлення 
комплекту коліс у зборі за 1,2 грн. (з ПДВ) діє у разі придбання 
комплекту коліс у зборі з 01.11.2020 по 31.12.2021 включно в  офіційних 
дилерських центрах BMW в Україні. 
** Пропозиція з акційною вартістю зберігання 1-го комплекту коліс 
за 1,2 грн. (з ПДВ) діє у разі придбання комплекту коліс у зборі з 
01.11.2020 по 31.12.2021 включно в офіційних дилерських центрах 
BMW в Україні. Більш детальну інформацію про умови зазначених 
пропозицій Ви можете отримати у консультанта або за вказаними 
в цьому інформаційному буклеті телефонами. Імпортер залишає 
за собою право на внесення змін до зазначених пропозицій без 
попереднього повідомлення, а також право на помилку.
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BMW SERVICE INCLUSIVE.

BMW VALUE SERVICE.

   Переваги видно відразу

  – Приваблива економія в порівнянні з оплатою окремих сервісних робіт.   

  – Повний контроль і прозорість витрат.

  – Вибір періоду дії гарантії в діапазоні від 3 до 6 років або пробігу від 40 000 до 120 000 км*.

  – Можливість збільшити перелік послуг, продовжити дію постгарантійної підтримки на термін до 10 років 
і пробіг до 200 000 км протягом 

  – 9 місяців після закінчення терміну дії договору.

  – Найвищий рівень експертизи технічних фахівців BMW, використання оригінальних деталей BMW.

  – Висока вартість перепродажу автомобіля завдяки автоматичному переходу інформації наступному 
власникові: доступ до всієї необхідної сервісної інформації по вашому автомобілю BMW можна 
отримати у будь-якого дилера BMW за допомогою системи KeyReader.

   Переваги видно відразу

  – Підходить під будь-які потреби і моделі BMW.

  – Преміальне обслуговування, включаючи заміну масла, обслуговування мікрофільтра, обслуговування 
гальм та багато іншого.

  – Приваблива та прозора вартість пакета «Все включено», використання оригінальних деталей BMW.

  – Додаткові переваги, наприклад безкоштовна мийка, обслуговування в аеропорту або підмінний 
автомобіль.

Разом ви подолали безліч кілометрів та пережили справжні пригоди, що складають цілі розділи вашої спільної історії. Історії, яка 
є далекою від завершення, тому що існує програма BMW Value Service, яка пропонує численні переваги в сфері технічного обслуговування 
і ремонту. Якщо ви хочете подолати ще безліч кілометрів, при цьому знаючи, що завжди є на кого покластися, оцініть пакет преміального 
обслуговування «Все включено» з привабливою та прозорою вартістю, ідеально відповідний вашим потребам.

Просто розслабтеся і зосередьтеся на тому, що дійсно важливо - на задоволенні від водіння. Ваш спокій забезпечить пакет сервісних 
послуг BMW Service Inclusive. Ви платите тільки один раз, а потім користуєтеся всіма послугами технічного бслуговування та ремонту 
протягом усього терміну дії договору. У будь-якому дилерському центрі BMW по всьому світу, що бере участь в програмі, ваш автомобіль 
BMW завжди буде знаходитися в надійних руках.
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Якщо Ви хочете 
насолодитися снігом і внести 
невелику пригоду у 
повсякденне життя з 
поїздкою, Ви повинні бути 
добре підготовлені. 
Спланувати кращий маршрут, 
взяти з собою теплий одяг
і мати достатньо місця для 
зберігання Вашого
улюбленого зимового 
спорядження – не проблема 
з оригінальними аксесуарами 
BMW. Скористайтеся усіма 
перевагами та відкрийте для 
себе широкий спектр опцій, 
які зроблять Ваш BMW 
ідеальним супутником 
для зимових планів.

"МИ ГОТОВІ ДО
НЕСПОДІВАНОК".

Інтернет-магазин
shop.bmw.ua
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1 | Багажник на дах BMW: Багажник на дах BMW легко 
встановлюється та легко комбінується з усіма системами 
кріплення для BMW. Він неймовірно міцний і може бути 
заблокований для запобігання крадіжки.

2 | Кріплення для лиж та сноубордів BMW: Кріплення 
для лиж та сноубордів BMW з функцією замикання може 
висуватися з боків та забезпечує надійну фіксацію до 
п'яти сноубордів або пар лиж. Його можна комбінувати 
з будь-яким багажником на дах BMW, кріплення також 
може утримувати лижні палиці.

3 | Килимок для багажника BMW: Міцний, нековзний, 
водостійкий килимок з піднятими краями з усіх боків 
захищає багажне відділення від бруду та вологи. 
Килимок виконаний у чорному кольорі й оснащений 
вставкою з високоякісної нержавіючої сталі. Він ідеально 
вписується в інтер'єр багажного відділення.

1 |

2 |

3 |
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1 | Всепогодні килимки BMW: міцні
всепогодні килимки BMW з підвищеним 
бортом і елегантним дизайном 
захищають простір для ніг від вологи та 
бруду. Вони чорного кольору та мають 
вставку з високоякісної нержавіючої 
сталі.

2 | Передній килимок BMW: 
Надійна функціональність у поєднанні 
зі спортивною елегантністю: нековзний,
водостійкий і міцний килимок BMW 
з підвищеним бортом по периметру 
захищає простір для ніг спереду
від вологи та бруду. Чорного кольору, 
є вставка з нержавіючої сталі. Особливий 
формат 3D, ідеально підходять за 
зовнішнім виглядом і формою.

3 | Світлодіодні дверні проектори BMW: 
Інноваційні світлодіодні дверні проектори 
BMW автоматично активуються при 
відкритті дверей і проектують
зображення на землю поруч з 
автомобілем за допомогою знімного 
слайда. На вибір доступні декілька 
малюнків для ідеально висвітлення зони
входу в індивідуальному стилі.

1 |

2 |

3 |

ПОДОРОЖІ 
ТА КОМФОРТ З BMW.

4 | Плічка для одягу BMW: Плічка для одягу 
BMW дозволяє вішати одяг на задню частину 
спинки сидіння. Завдяки з'єднанню Plug-In її 
можна легко приєднати до окремо доступного 
базового кріплення або до опціональної 
системи Travel & Comfort. Завдяки готельній 
функції її також можна від'єднати та 
використовувати поза автомобілем. 

Інтернет-магазин
shop.bmw.ua
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4 |

5 |

6 |

5 | Тримач для планшета BMW: Захисний тримач 
забезпечує оптимальний захист для планшетів. 
Чорний силіконовий чохол надійно захищає 
планшет від подряпин і ударів, а з використанням 
разом з доданою плівкою для дисплея також
додається захист від водяних бризок. У разі 
використання разом з універсальним тримачем 
системи Travel & Comfort (купується окремо) він 
може бути зафіксований всередині автомобіля 
з комфортом і регулюванням, залишаючись при
цьому безпечним у разі аварії.

7 |

6 | Кабель BMW для Apple iPhone/iPod: Кабель 
з міцними металевими штекерами забезпечує 
індивідуальне задоволення від прослуховування 
музики в автомобілі. Сумісні моделі Apple iPod™ 
або iPhone™ можна інтегрувати в автомобіль 
і одночасно заряджати. USB-кабель дозволяє
легко відтворювати музику, наявну на пристрої, 
через автомобільні динаміки. Зовнішніми 
джерелами музики можна керувати за допомогою 
контролера iDrive, багатофунк-ціональних кнопок 
на рульовому колесі або радіо.

7 | Станція бездротового заряджання BMW: 
Бездротове заряджання в будь-який час і в 
будь-якому місці: завдяки станції бездротового 
заряджання BMW смартфон можна зручно 
й ефективно заряджати без кабелю, при цьому 
він надійно та безпечно закріплений. Крім того, 
інтегрований зовнішній акумулятор можна зняти, 
щоб забезпечити бездротове заряджання поза 
автомобілем.
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Самий простий і зручний 
спосіб оснащення 
електромобілів новою 
енергією - це, бесперечно, 
вдома. Відповідно до різних 
досліджень користувачів, це 
вже найпоширена форма 
зарядки сьогодні - і прогнози 
для Німеччини на 2030 рік 
передбачають, що водії 
електромобілів будуть 
заряджати свої електромобілі 
вдома або на роботі 
приблизно у 85 відсотків 
випадків.

ЗАДОВОЛЕННЯ 
І ЕКОЛОГІЧНІСТЬ - 
ЦЕ НЕ ПРОТИРІЧЧЯ.



Домашній зарядний пристрій. Завдяки постійно встановленій BMW Wallbox 
Essential можна швидко, надійно та зручно заряджати ваш авто 
потужністю до 22 кВт. На додаток до компактних розмірів у дизайні BMW, 
що економить простір, BMW Wallbox Essential також пропонує зручне 
управління кабелями. Поточний стан BMW Wallbox Essential можна 
перевірити в будь-який час через дисплей. Вбудоване виявлення 
несправності забезпечує просту і недорогу установку. Ергономічний та 
якісний дизайн характеризується відібраними, якісними та екологічно 
чистими матеріалами. Корпус містить перероблений матеріал і 
виготовлений з міцного пластику. Якісне багатошарове фарбування 
зовнішніх деталей відповідає найвищим вимогам. Він постійно захищає 
корпус та сприяє забезпеченню цілісного зображення автомобіля. Wallbox 
можна постійно встановлювати всередині та зовні.

Розміри: (Ш х В х Г) 366 мм х 455 мм х 202 мм. | Вага: 8 кг (залежно від 
варіанту). | Потужність зарядки: короткий час зарядки 7,4 кВт (1PH) до 22 
кВт (3PH). | Стандарт завантаження: IEC 61851 UL / SAE-J1772. | Напруга 
підключення: 230 В, 230/400 В 3N. | Частота мережі: 50/60 Гц. | Тип 
підключення: 10 А, 13 А, 16 А, 20 А, 25 А або 32 А (3-фазні або 1-фазні).
Клас захисту: IP54 / IK08. | Допустимі умови навколишнього середовища: 
від -25 ° C до +50 ° C. | Кабель: Фіксований зарядний кабель (5 метрів) 
із відповідним штекером автомобіля.

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ BMW WALLBOX ESSENTIAL
(61902472421)

25 326 грн.
Ціна без 
встановлення*

Зарядний пристрій для акумуляторів BMW підходить для технічного 
обслуговування від 1,2 до 160 ампер-годин, а також для оптимізованої 
зарядки 12-вольтових батарей AGM, свинцево-кислотних акумуляторів і 
літій-іонних акумуляторів. Це означає, що його можна використовувати для 
всіх автомобілів BMW, BMW M і MINI. Спеціальний адаптер і окрема 
програма зарядки мотоциклів також роблять його придатним для 
мотоциклів BMW - зручно, без зняття акумулятора. Зарядний пристрій 
пропонує повністю автоматичний восьмирівневий процес зарядки, який 
також може заряджати глибоко старі батареї з правильним напругою і 
зарядним струмом. Він також має ефективний захист від іскор, коротких 
замикань і перезарядки, а також від пилу і бризок води (IP65). Пристрій 
відрізняється простотою експлуатації і має індикатор стану, який можна 
відстежувати протягом всього процесу зарядки.

Короткий огляд переваг зарядного пристрою BMW:
  – повністю автоматична восьмиступінчаста зарядка з можливістю вибору струму

  – також підходить для мотоциклів (уникає виймання батареї взимку)

  – просте у використанні, просте підключення

  – технологія десульфатаціі збільшує термін служби акумулятора і потужність

  – немає іскор, захищений від коротких замикань і перезарядки

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ BMW
(61432408592)

4 470 грн.
Ціна без 
встановлення*
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Офіційний імпортер BMW – “АВТ Баварія Україна”: 
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспільська 16-16/1, тел.: (044) 365-99-99

Офіційні дилерські компанії BMW в Україні:
Київ: “АВТ Баварія Київ”, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспільська 16-16/1, тел.: (044) 365-33-33  
Київ: “АВТ Баварія Київ”, бульвар В. Гавела, 4, тел.: (044) 490-77-33  
Вінниця: “Баварія Центр”, вул. Лебединського, 19-А, тел.: (0432) 555-995  Дніпро: “АВТ Баварія-Дніпропетровськ”, вул. Панікахи, 5, тел.: (095) 485-95-95  
Житомир: “Форвард К”, проспект Незалежності, 170-А, тел.: (0412) 433-777  Запоріжжя: “АФЦ Баварія”, пр-т Металургів, 34, тел.: (061) 284-93-24  
Івано-Франківськ: “Альянс Преміум”, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Угринів, Калуське шосе, 2 К, тел.: (0342) 74-45-00  
Краматорськ: “Талисман”, вул. Дніпропетровська, 3А, тел.: (050) 308-00-08  Кременчук: “Автосервіс Альянс”, проїзд 40-років ДАІ, 1, тел.: (0536) 77-08-11  
Львів: “Христина”, вул. П’ясецького, 1, тел.: (032) 244-19-00  Львів: “Арія Моторс”, вул. Городоцька, 306, тел.: (032) 23-23-500  
Миколаїв: “Бавария Юг”, вул. Троїцька, 159/1, тел.: (0512) 555-233  Одеса: “Емералд Моторс”, пр-т Небесної Сотні, 2/1, тел.: (048) 740-55-55  
Полтава: “Автосервіс-Альянс”, Харківське шосе, 29, тел.: (0532) 600-400  Ужгород: “Ідеал М”, вул. Європейська, 1, тел.: (050) 300-55-95 
Харків: “Бавария Моторс”, вул. Латишева, 4, тел.: (057) 727-61-00  Херсон: “Центр Херсон”, Миколаївське шосе, 54, тел.: (050) 318-6001  
Хмельницький: “Баварія Захід”, пр-т Миру, 103/1, тел.: (0382) 78-57-00  

Офіційні сервісні партнери BMW в Україні: Рівне, “Валері М”, вул. Київська, 101А, тел.: (067) 360-27-66

www.bmw.ua BMW Україна bmwua

Ціни на колеса в даному інформаційному буклеті зазначені станом на 
01.11.2021  та зазначені з ПДВ. Пропозиція діє в офіційних дилерських 
центрах BMW за вказаними адресами. Більш детальну інформацію Ви 
можете отримати у консультанта або за вказаними вище телефонами. 
Зображення наведені для ілюстрації і можуть відрізнятися від товарів, 
представлених в дилерській мережі BMW. Наявність цих товарів 
на складі в Україні або Німеччині необхідно уточнювати. Ціна може 
варіюватися залежно від конкретної моделі автомобіля. Імпортер 
залишає за собою право на внесення змін до цього інформаційного 
буклету без попереднього повідомлення, а також право на помилку.

"ВІТАЄМО З НОВИМ СЕЗОНОМ!"
BMW СЕРВІС. ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ ТА АКСЕСУАРИ BMW.


