
СПОРТИВНА СИлА 
В КОЖНІЙ дЕТАлІ.

BMW M PerforMAnce 
для BMW 3 СЕРІЇ (f30).

Представлені у трьох типових кольорах ‘M’, смуги додають ще 
більшого атлетизму і вигляду, що характерний для автоспорту. Мають 
високу якість та ідеально узгоджені з дизайном автомобіля.

Чорна решітка радіатора 
M Performance.
Ніяких компромісів, лише 
неповторний спортивний образ. 
Обрамлення і поперечні планки 
решітки радіатора виконані 
в чорному кольорі ‘Black High-gloss’. 
Ціна вказана за 1 одиницю.

Задній спойлер чорного 
кольору M Performance.
Для сильного та спортивного 
вигляду. Ретельно сбалансований    
з оптимальною вагою і пропорціями, 
додає стабільності та динаміки 
Вашому руху.

Комплект коліс M Performance із 20’’ легкосплавними 
дисками Double-spoke 405M. 
Диски Double-spoke 405M представлені у двоколірному варіанті ‘Orbit 
Grey’, поліровані на видимій стороні та мають 4-колірний логотип ‘M’. 
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Задні смуги M Performance.

Накладка на вихлопну трубу M Performance.
Накладка надає Вашому автомобілю індивідуальність, має гравіювання 
‘M’ додатково підкреслюючи спортивний характер.

Ціна без 
встановлення грн. 1 863,53 Ціна без 

встановлення грн. 6 559,14

Ціна без встановлення грн. 129 204,77

Ціна без встановлення грн. 1 393,56

Ціна без встановлення грн.  3 136,80

Оригінальні запасні 
частини та аксесуари 
BMW M Performance

www.bmw.ua
Із задоволенням

за кермом

ПОДРОБИЦІ – У КОНСУЛЬТАНТІВ ДИЛЕРСЬКИХ ЦЕНТРІВ АВТ БАВАРІЯ:

КИїВ, БУЛ. ЛЕПСЕ, 4, ТЕЛ.: (044) 490-77-33
КИїВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, 13/10, ТЕЛ.: (044) 498-70-70
*Ціни вказані станом на 01.06.2015. Дана пропозиція діє з 01.06.2015 до 31.08.2015 в дилерських центрах АВТ Баварія за вказаними адресами. 
Більш детальну інформацію про умови цієї пропозиції Ви можете отримати у консультанта АВТ Баварія або за вказаними вище телефонами. 
Зображення наведені для ілюстрації і можуть відрізнятися від пропозиції. 
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Оригінальні запасні 
частини та аксесуари 
BMW M Performance

www.bmw.ua
Із задоволенням

за кермом

ПОДРОБИЦІ – У КОНСУЛЬТАНТІВ ДИЛЕРСЬКИХ ЦЕНТРІВ АВТ БАВАРІЯ:

КИїВ, БУЛ. ЛЕПСЕ, 4, ТЕЛ.: (044) 490-77-33
КИїВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, 13/10, ТЕЛ.: (044) 498-70-70

Кермове колесо з карбоновим оздобленням, обробкою з алькантари 
та дисплеєм ‘M’. Має вбудований дисплей у верхній частині обода. 
Новітня технологія OLED і двоколірний світлодіодний дисплей 
дозволяють відображати режими Race, Sport та EfficientDyna-
mics. Також робота режимів може регулюватися за допомогою 
інтегрованих у кермо кнопок.

Кермове колесо II M Performance.

BMW M PerforMAnce 
для BMW 4 СЕРІЇ coUPÉ (f32). 

Кріплення для камер GoPro 
M Performance.
Надійне та ергономічне кріплення 
для камер GoPro, що дозволяє 
робити фото-, та відео-фіксацію з 
професійного ракурсу.

Карбонові накладки на 
дзеркала M Performance.
Ще більше естетики. Ультралегкі, 
виготовлені вручну з карбону 
накладки дзеркал ідеально 
гармонують з Вашим автомобілем.

Ціна без встановлення грн. 48 003,71Ціна без 
встановлення грн. 1 915,78 Ціна без 

встановлення грн. 8 873,35

Бічні  акцентні смуги     
M Performance.
Акцентні смуги створюють виразні 
контури автомобіля та ефект 
видовження, а також надають 
автомобілю більш спортивний і 
виразний зовнішній вигляд.

Колісний диск M Perfor-
mance Doublespoke 405 M. 
M Performance 18’’ легкосплавний 
диск Double-spoke 405M у чорному 
кольорі. Має 4-колірний логотип ‘M’. 
Ціна вказана за один колісний диск.

Колеса M Performance 
Double-spoke 624 M.
Комплект коліс M Performance із 20’’ 
легкосплавними дисками Double-
spoke 624M у кольорі Black matt. 
Мають 4-колірний логотип ‘M’.

Колеса M Performance 
Double-spoke 624 M.
Комплект коліс M Performance із 20’’ 
легкосплавними дисками Double-
spoke 624M. Поліровані на видимій 
стороні, 4-колірний логотип ‘M’. 

Ціна без 
встанов-         
лення грн. 11 829,04Ціна без 

встановлення грн. 3 727,04
Ціна без 
встанов-         
лення грн. 114 917,51

Ціна без 
встанов-         
лення грн. 119 265,85

СПОРТ НАЗАВЖдИ.

*Ціни вказані станом на 01.06.2015. Дана пропозиція діє з 01.06.2015 до 31.08.2015 в дилерських центрах АВТ Баварія за вказаними адресами. 
Більш детальну інформацію про умови цієї пропозиції Ви можете отримати у консультанта АВТ Баварія або за вказаними вище телефонами. 
Зображення наведені для ілюстрації і можуть відрізнятися від пропозиції. 



ПОДРОБИЦІ – У КОНСУЛЬТАНТІВ ДИЛЕРСЬКИХ ЦЕНТРІВ АВТ БАВАРІЯ:

КИїВ, БУЛ. ЛЕПСЕ, 4, ТЕЛ.: (044) 490-77-33
КИїВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, 13/10, ТЕЛ.: (044) 498-70-70

НАТХНЕННя ЗІ СВІТУ 
ПЕРЕГОНІВ.

Alcantara кермове 
колесо M Performance. 
Лише пристрасть за кермом.  
Спортивне кермове колесо, 
оздоблене високоякісною 
алькантарою та карбоном.

Карбонові планки салону 
M Performance. 
Глянцеве покриття створює 
ефект неймовірної глибини. 
Алькантара та карбон створюють 
враження наче на треку. 

Килимки M Performance.
Преміум вигляд, додаткове 
зчеплення: килимки M Perfor-
mance для водія та переднього 
пасажира довершують 
спортивний вигляд салону.

Карбонові накладки на 
дзеркала M Performance.
Результат майстерної ручної роботи,  
надзвичайна легкість і стійкість, 
що гарантує неперевершену 
аеродинаміку.
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BMW M PerforMAnce для 
BMW X5М / X6М (f85 / f86). 

Перемикач передач та 
консоль M Performance.
Динаміка в центрі уваги: центральна 
консоль, оздоблена карбоном, 
надає інтер’єру атмосферу повної 
приналежністі до автоспорту.

Бічний повітровод                
M Performance.
Чітка заява про себе і 
безпомилкове враження: додайте 
спортивної естетики бічними 
повітроводами оздобленими у 
кольорі ‘Black high-gloss’.

Чохол для ключа                    
M Performance.
Поєднання алькантари та 
карбону має дуже захоплюючий 
вигляд. Завдяки спеціальному 
6-гранному ґвинту ключ надійно 
прикріплюється до чохла.

Чорна решітка радіатора 
M Performance.

Оригінальні запасні 
частини та аксесуари 
BMW M Performance

www.bmw.ua
Із задоволенням

за кермом

Чорні планки і чорне блискуче 
окантування додатково акцентують 
увагу. Дозволяє ефектно підкрес-
лити індивідуальність автомобіля. 
Ціна вказана за 1 одиницю.

Задні „плавці“                         
M Performance.
Задні „плавці“ BMW M Performance 
BMW X6M - відмінна демонстрація 
індивідуальної спортивності.

Накладки на пороги M Performance.
Завдяки динамічному дизайну та виконанню із нержавіючої сталі з 
символом ‘M Performance’ яскраво позначають вхід до Вашого BMW.

Накладки на педалі M Performance.
Завдяки своїй поверхні і асиметричному дизайну протектора 
додатково запобігають зісковзуванню ноги.

Ціна без встановлення грн. 6 180,46

Ціна без встановлення грн. 4 324,32

Ціна без 
встанов-         
лення грн. 33 222,13

Ціна без 
встанов-         
лення грн. 37 270,46

Ціна без 
встанов-         
лення грн. 3 670,46

Ціна без 
встановлення грн. 1 693,85

Ціна без 
встанов-         
лення грн. 16 291,84 Ціна без 

встановлення грн. 4 037,51 Ціна без 
встановлення грн. 6 211,87

Ціна без 
встановлення грн. 8 114,40

Ціна без 
встанов-         
лення грн. 11 460,55

*Ціни вказані станом на 01.06.2015. Дана пропозиція діє з 01.06.2015 до 31.08.2015 в дилерських центрах АВТ Баварія за вказаними адресами. 
Більш детальну інформацію про умови цієї пропозиції Ви можете отримати у консультанта АВТ Баварія або за вказаними вище телефонами. 
Зображення наведені для ілюстрації і можуть відрізнятися від пропозиції. 



Колеса M Performance       
Y-spoke 375.

Комплект коліс M Performance із 21’’ 
легкосплавними дисками Y-spoke 
375.

Колеса M Performance 
Double-spoke 599 M.

Комплект коліс M Performance із 21’’ 
легкосплавними дисками Double-
spoke 599 M у кольорі ‘Orbit Grey’. 
Двоколірні, шліфовані. Логотип ‘M’.

Колеса M Performance 
Double-spoke 310M.

Задній центральний 
дифузор M Performance.

Комплект коліс M Performance із 21’’ 
легкосплавними дисками Double-
spoke 310M. Мають 4-колірний 
логотип ‘M’. Двоколірні - Ferricgrey / 
шліфування.

Високотехнологічний задній 
дифузор забезпечує ще більш 
спортивний вигляд і вражаючим 
чином підкреслює чоловічий 
характер автомобіля. На 100% 
виготовлений з карбону.

Чорна плівка на бічні пороги з написом M Performance і трибарвним 
логотипом ‘M’ гармонійно поєднується з дизайном автомобіля і 
підкреслює його унікальну спортивність. 

Передній карбоновий 
сплітер M Performance. 
Дизайн, який надихає: передній 
спліттер із 100 % карбону чітко 
підкреслює безкомпромісність та 
унікальність характеру поводження 
автомобіля на швидкості. 

Alcantara кермове колесо 
M Performance.
Його відмінні риси - виконана 
вручну сріблясто-сіра прострочка, 
виконана хрестоподібним стібком, і 
червона шкіряна мітка посередині. 
Накладка з логотипом ‘M’, виготов-
лена з лакованого карбону.

BMW M PerforMAnce  
для BMW X5 / X6 (f15 / f16). 

Задній карбоновий 
спойлер M Performance. 
Виразний задній карбоновий 
спойлер підкреслює спортивність 
автомобіля. Забезпечує 
оптимізовану аеродинаміку.

Задні „плавці“                        
M Performance.
Задні ‘плавці’ M Performance 
підкреслюють динамічно-
потужний зовнішній вигляд      
Вашого автомобіля.

Захисна декоративна плівка для бічних порогів        
M Performance.

Ціна без 
встанов-         
лення грн. 169 581,35

Ціна без 
встанов-         
лення грн. 32 611,66

Ціна без 
встанов-         
лення грн. 21 073,49

Ціна без 
встанов-         
лення грн. 8 114,40

Ціна без 
встанов-         
лення грн. 167 717,83

Ціна без 
встанов-         
лення грн. 118 362,31

Ціна без 
встанов-         
лення грн. 43 023,71

Ціна без 
встанов-         
лення грн. 29 735,16

Ціна без встановлення грн. 3 975,42

Оригінальні запасні 
частини та аксесуари 
BMW M Performance

www.bmw.ua
Із задоволенням

за кермом

ПОДРОБИЦІ – У КОНСУЛЬТАНТІВ ДИЛЕРСЬКИХ ЦЕНТРІВ АВТ БАВАРІЯ:

КИїВ, БУЛ. ЛЕПСЕ, 4, ТЕЛ.: (044) 490-77-33
КИїВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, 13/10, ТЕЛ.: (044) 498-70-70
*Ціни вказані станом на 01.06.2015. Дана пропозиція діє з 01.06.2015 до 31.08.2015 в дилерських центрах АВТ Баварія за вказаними адресами. 
Більш детальну інформацію про умови цієї пропозиції Ви можете отримати у консультанта АВТ Баварія або за вказаними вище телефонами. 
Зображення наведені для ілюстрації і можуть відрізнятися від пропозиції. 


