Radość z jazdy

EDYCJE.
BMW SERII 3
LIMUZYNA I TOURING.
BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MNIEJSZA EMISJA. WIĘKSZA RADOŚĆ Z JAZDY.

EDYCJA LUXURY LINE PURITY.

 wyposażenie standardowe

 wyposażenie dodatkowe

Wysmakowana elegancja.

Skórzana sportowa kierownica wielofunkcyjna
z opcjonalnym wielofunkcyjnym wyświetlaczem
wskaźników.

Wyposażenie zewnętrzne edycji Luxury Line Purity:
 atrapa chłodnicy BMW z jedenastoma ekskluzywnymi listwami grilla w satynowanym aluminium
 zderzak przedni ze specyficznymi elementami stylistycznymi w satynowanym aluminium
 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Multi Spoke 414, matowy Reflex Silver, alternatywnie
 19-calowe obręcze ze stopów lekkich Multi Spoke 708 z ogumieniem mieszanym
i funkcją jazdy awaryjnej; oferowane są też inne obręcze kół
 diodowe reflektory przeciwmgłowe
 obramowania i kołnierze wpustowe bocznych szyb w satynowanym aluminium,
słupki B w błyszczącym kolorze czarnym
 zderzak tylny ze specyficznymi elementami stylistycznymi w satynowanym aluminium
 końcówka rury wydechowej w satynowanym aluminium
Edycja Luxury Line Purity obejmuje dodatkowo wyposażenie zewnętrzne modelu Luxury Line:
 boczny napis „Luxury Line”

Opcjonalne sportowe fotele przednie w skórze
Dakota w kolorze koniaku.

Wyposażenie wnętrza w edycji Luxury Line Purity:
 fotele w skórze Dakota w kolorze koniaku z brązowym akcentem; oferowane są też inne tapicerki
 udoskonalona skórzana kierownica sportowa
 zestaw wskaźników o rozszerzonym zakresie funkcji
 listwy ozdobne z jasnego drewna szlachetnego Fineline z listwą akcentową w perłowym chromie, kontynuacja danych
ekskluzywnych listew akcentowych w drzwiach i w tylnej części kabiny; oferowane są też inne listwy ozdobne
Edycja Luxury Line Purity obejmuje dodatkowo wyposażenie wnętrza modelu Luxury Line:
 listwy progowe z aluminium z napisem „BMW”
 kluczyk samochodowy z chromowaną wstawką
 panel klimatyzacji i radia ze wstawką w perłowym chromie i chromowane
ramki wokół nawiewów powietrza (z lewej, pośrodku i z prawej)
 deska rozdzielcza z ozdobnymi szwami
 oświetlenie ambientowe o zmiennej barwie pomarańczowej lub białej
 oświetlenie słupków B
 pakiet oświetlenia
 2-strefowa klimatyzacja automatyczna o rozszerzonym zakresie funkcji
 pakiet schowków

EDYCJA SPORT LINE SHADOW.

 wyposażenie standardowe

 wyposażenie dodatkowe

Jeszcze bardziej sportowy charakter.

Skórzana sportowa kierownica wielofunkcyjna
z opcjonalnym wielofunkcyjnym wyświetlaczem
wskaźników.

Wyposażenie zewnętrzne edycji Sport Line Shadow:
 atrapa chłodnicy BMW z ośmioma ekskluzywnie ukształtowanymi listwami grilla w błyszczącym kolorze czarnym,
obramowanie atrapy chłodnicy w błyszczącym kolorze czarnym
 zderzak przedni ze specyficznymi elementami stylistycznymi w błyszczącym kolorze czarnym
 ciemne lampy przednie i tylne
 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Double Spoke 397 Jet Black
z ogumieniem mieszanym; oferowane są też inne obręcze kół
 zderzak tylny ze specyficznymi elementami stylistycznymi w błyszczącym kolorze czarnym
Edycja Sport Line Shadow obejmuje dodatkowo wyposażenie zewnętrzne modelu Sport Line:
 lusterka zewnętrzne w kolorze karoserii lub w błyszczącym kolorze czarnym
 boczny napis „Sport Line”
 końcówka rury wydechowej w czarnym chromie

Standardowe sportowe fotele przednie w tapicerce
Breeze z tkaniny i skóry w kolorze antracytowym.

Wyposażenie wnętrza edycji Sport Line Shadow:
 sportowe fotele przednie w tapicerce Breeze z tkaniny i skóry w kolorze antracytowym; oferowane są też inne tapicerki
 udoskonalona skórzana kierownica sportowa z czerwonym szwem, alternatywnie z czarnym
 zestaw wskaźników o rozszerzonym zakresie funkcji z prędkościomierzem i obrotomierzem
ze skalą zegarową i kontrastującym czerwonym pierścieniem
 listwy ozdobne z ciemnego aluminium Carbon z listwą akcentową w perłowym chromie, kontynuacja danych
ekskluzywnych listew akcentowych w drzwiach i w tylnej części kabiny; oferowane są też inne listwy ozdobne
Edycja Sport Line Shadow obejmuje dodatkowo wyposażenie wnętrza modelu Sport Line:
 listwy progowe z aluminium z napisem „BMW”
 panel obsługi klimatyzacji i radia ze wstawką w perłowym chromie
 deska rozdzielcza z ozdobnymi szwami
 pakiet oświetlenia
 oświetlenie ambientowe o zmiennej barwie pomarańczowej lub białej
 przełącznik właściwości jezdnych dodatkowo z trybem SPORT+
 2-strefowa klimatyzacja automatyczna o rozszerzonym zakresie funkcji
 kluczyk samochodowy z czerwoną wstawką

EDYCJA M SPORT SHADOW.

 wyposażenie standardowe

 wyposażenie dodatkowe

Dopracowana dynamika.

Standardowa skórzana kierownica wielofunkcyjna M
z opcjonalnym wielofunkcyjnym wyświetlaczem
wskaźników.

Wyposażenie zewnętrzne edycji M Sport Shadow:
 atrapa chłodnicy BMW z ośmioma ekskluzywnie ukształtowanymi listwami grilla
w błyszczącym kolorze czarnym i ramką w błyszczącym kolorze czarnym
 18-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 400 M, alternatywnie
 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Double Spoke 704 M Bicolor Orbit Grey
z ogumieniem mieszanym; oferowane są też inne obręcze kół
 przyciemniane lampy przednie i tylne
 końcówka rury wydechowej w czarnym chromie
Edycja M Sport Shadow obejmuje dodatkowo wyposażenie zewnętrzne modelu M Sport:
 pakiet aerodynamiczny M z pasem przednim, progami oraz pasem tylnym
ze wstawką dyfuzora w metalizowanym kolorze Dark Shadow
 sportowy układ jezdny M; alternatywnie standardowy układ jezdny
 adaptacyjny układ jezdny M
 błyszczące obramowania BMW Individual Shadow Line, alternatywnie w satynowanym aluminium
 znaczek M po bokach
 lusterka zewnętrzne w kolorze karoserii lub w błyszczącym kolorze czarnym
 ekskluzywny lakier metalizowany w kolorze niebieskim Estoril; oferowane są też inne lakiery

Standardowe sportowe fotele przednie
w czarnej skórze Dakota z kontrastującym
niebieskim stebnowaniem.

Wyposażenie wnętrza edycji M Sport Shadow:
 sportowe fotele przednie w skórze Dakota z kontrastującym niebieskim stebnowaniem; oferowane są też inne tapicerki
 zestaw wskaźników o rozszerzonym zakresie funkcji z prędkościomierzem
i obrotomierzem ze skalą zegarową i kontrastującym czerwonym pierścieniem
 listwy ozdobne z ciemnego aluminium Carbon z listwą akcentową w perłowym chromie, kontynuacja danych
ekskluzywnych listew akcentowych w drzwiach i w tylnej części kabiny; oferowane są też inne listwy ozdobne
Edycja M Sport Shadow obejmuje dodatkowo wyposażenie wnętrza modelu M Sport:
 listwy progowe M, podnóżek M
 kierownica skórzana M z przyciskami wielofunkcyjnymi
 antracytowa podsufitka BMW Individual
 panel obsługi klimatyzacji i radia ze wstawką w perłowym chromie
 deska rozdzielcza z ozdobnymi szwami
 skrócona dźwignia biegów ze znaczkiem M
 przełącznik właściwości jezdnych z dodatkowym trybem SPORT+
 oświetlenie ambientowe o zmiennej barwie pomarańczowej lub białej
 2-strefowa klimatyzacja automatyczna o rozszerzonym zakresie funkcji
 kluczyk samochodowy z niebieską wstawką
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ODKRYWAJ WIRTUALNIE:
NOWA APLIKACJA KATALOGI BMW.
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Więcej informacji, więcej radości z jazdy:
z nową aplikacją Katalogi BMW poznasz BMW
cyfrowo i interaktywnie jak nigdy dotąd. Pobierz
aplikację Katalogi BMW na swój smartfon lub
tablet i odkryj swoje BMW na nowo.

Więcej informacji o poszczególnych edycjach znaleźć można pod adresem www.bmw.pl/seria3.
W katalogu podane są modele, elementy wyposażenia i możliwości konfiguracji (wyposażenie standardowe i dodatkowe) pojazdów
dostarczanych przez BMW AG na rynek niemiecki. Zakres wyposażenia i możliwości konfiguracji wyposażenia standardowego i dodatkowego w poszczególnych modelach mogą ulec zmianie po terminie oddania tego katalogu do druku 05.05.2017 r. oraz w innych krajach
Unii Europejskiej. Szczegółowych informacji udzielają salony sprzedaży BMW. Zmiany konstrukcji i wyposażenia zastrzeżone.
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