Plăcerea
de a conduce

SATISFACŢIE
GARANTATĂ.

ANVELOPE ORIGINALE BMW MARCATE
CU SIMBOLUL STEA. 36 DE LUNI
ASIGURARE GRATUITĂ PENTRU
ANVELOPELE BMW.*

ÎNCREZĂTOR ÎN ORICE SITUAŢIE.
O combinaţie jantă - anvelopă trebuie să fie perfectă, pentru
că drumul nu este niciodată. Aveţi întotdeauna o bază sigură
pentru a vă deplasa cu anvelopele BMW originale marcate cu
simbolul stea sau cu seturile complete de roţi BMW. Aceste
anvelope sunt aprobate şi li s-a acordat simbolul stea BMW.
Beneficiul dumneavoastră suplimentar:
anvelope BMW cu trei ani de asigurare inclusă.
Avem o încredere absolută în calitatea excelentă a
anvelopelor BMW originale şi a seturilor complete de roţi
BMW. Din acest motiv, beneficiaţi de asigurarea gratuită
pentru toate anvelopele BMW originale marcate cu simbolul
stea pe care le achiziţionaţi de la un partener BMW.
Asigurarea anvelopelor este valabilă timp de 36 de luni de la
achiziţie şi vă oferă o protecţie cuprinzătoare.
Asigurarea anvelopelor BMW include:
- Deteriorări ale anvelopelor cauzate de un obiect ascuţit
(ex. cui sau sticlă spartă).
- Deteriorări produse de lovirea bordurii.
- Vandalism.
- Furt.

Doar anvelopele sunt asigurate; deteriorarea sau furtul
jantelor sunt excluse.

PÂNĂ LA 100% RAMBURSARE A
COSTURILOR.
Marcajul cu stea BMW reprezintă o garanţie a calităţii
superioare. Dacă doriţi să solicitaţi despăgubiri, luaţi legătura
cu partenerul dumneavoastră BMW Service.
La asigurarea anvelopelor BMW, în cazul unei
solicitări de despăgubiri, până la 100% din costul
anvelopelor este rambursat.**

în primul an

în al 2-lea an

în al 3-lea an

Asigurarea de 36 de luni începe în ziua când achiziţionaţi
anvelopele de la partenerul dumneavoastră BMW Service şi
este inclusă în preţul de achiziţie. Asta înseamnă că puteţi
călători liniştit fără costuri suplimentare şi că aveţi garanţia că
vă veţi bucura de anvelopele dumneavoastră BMW Originale
mult timp de acum înainte.

SIGURANŢĂ CRESCUTĂ
CU TEHNOLOGIA RUN-FLAT.
Anvelopele BMW marcate cu simbolul stea sunt
disponibile şi cu tehnologia run-flat.
Într-un tunel sau în timpul unei ploi torenţiale noaptea - o
pană de cauciuc se poate întâmpla în cele mai nepotrivite
locuri. Soluţia noastră este o anvelopă cu auto-susţinere cu
proprietăţi de rulare de urgenţă. Aşa-numita tehnologie runflat - un alt beneficiu al anvelopelor BMW originale marcate
cu simbolul stea.
Datorită tehnologiei run-flat nu este necesară schimbarea
roţii pe loc. Ea permite şoferului să îşi continue drumul până
la cel mai apropiat service, de exemplu. Inserţiile elastice
suplimentare din pereţii laterali, realizate din amestecuri de
cauciuc înalt rezistent la căldură, împiedică supraîncălzirea
şi aprinderea anvelopei atunci când aceasta a pierdut din
presiune. Chiar şi fără nici un pic de presiune, anvelopa runflat permite unui autovehicul încărcat să-şi continue călătoria
pe o distanţă de aproximativ 80 km la o viteză de 80 km/h.

Fără tehnologie
run-flat

Cu tehnologie
run-flat

Reacţia perfectă la deplasare, chiar în cazul unei
pierderi complete de presiune.
În plus, această tehnologie a anvelopei oferă rezerve
enorme de siguranţă în cazul unei pierderi de presiune
foarte bruşte.
Aceasta înseamnă o siguranţă semnificativ mai mare în
timpul deplasării cu viteză mare în special pe serpentine.
Atunci când o anvelopă convenţională este perforată, în
general este imposibil să continui deplasarea automobilului.
Cu toate acestea, un automobil cu anvelope run-flat
rămâne uşor de controlat şi cu o direcţie stabilă, chiar
în această situaţie extremă. Nu sunt necesare manevre
puternice de conducere, deoarece ABS, ASC şi DSC
rămân complet funcţionale şi susţin conducătorul auto.

5 MOTIVE PENTRU A ALEGE
ANVELOPELE BMW ORIGINALE.

1

CUSTOMIZATE.
Toate anvelopele BMW originale oferă o manevrare excelentă în
orice condiţii meteorologice - deoarece sunt adaptate perfect
pentru modelul de autovehicul şi sistemul de control al
acestuia.

2

ORIGINALE.
Anvelopele BMW originale sunt proiectate în colaborare cu
departamentul pentru autovehicule BMW. Pentru ca modelul
dumneavoastră BMW să rămână BMW în orice anotimp.

3

TESTATE.
Toate anvelopele BMW originale sunt supuse unei simulări
extensive şi celor mai dure teste practice.

4

SIGURE.
Anvelopele BMW originale sunt foarte durabile.
Iar în cazul puţin probabil al unei pene de cauciuc, anvelopele
cu tehnologie run-flat vă permit să continuaţi să conduceţi
(aproximativ 80 km cu 80 km/h).

5

GARANTATE.
Toate anvelopele BMW originale includ o asigurare a
anvelopei BMW gratuită pentru 36 de luni.
Solicitaţi partenerilor dumneavoastră pentru anvelope
informaţii referitoare la ofertele de sezon. Vă stăm la
dispoziţie pentru a vă îndruma.

ADERENŢĂ LA ŞOSEA.
Cu anvelopele BMW originale. Descoperiţi o gamă largă de oferte pentru
modelul dumneavoastră de BMW sau contactaţi chiar acum partenerul
dumneavoastră BMW Service.

Partenerul dumneavoastră BMW Service vă stă la dispoziţie
pentru a vă îndruma.

* Prin achiziţionarea unei anvelope marcate cu simbolul stea şi după primirea certificatului de asigurare,
cumpărătorul obţine - pentru o perioadă de 36 de luni de la încheierea contractului de cumpărare dreptul la despăgubiri pentru deteriorarea anvelopei de către obiecte ascuţite, prin lovirea bordurii, prin
furt sau vandalism, din partea Allianz Versicherungs-AG, Königinstrasse 28, 80802 Munich, Germania,
printr-o poliţă de asigurare de grup încheiată de BMW AG pentru asigurarea anvelopelor BMW.
Drepturile de garanţie statutare ale cumpărătorului continuă să se aplice pe parcursul asigurării şi rămân
neafectate de aceasta. Puteţi vedea termenii şi condiţiile asigurării anvelopelor BMW online la www.
bmw.com/tyreinsurance. Sau contactaţi direct partenerul dumneavoastră BMW Service.
** Fără montaj.

