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Въплъщение на спортен дух и чист лукс:
новите модели на BMW Серия 3
Модел Sport Line Shadow, модел Luxury Line Purity и модел M Sport
Shadow с ексклузивен обхват на оборудването. Атрактивността на
BMW Серия 3 Седан и BMW Серия 3 Туринг се повишава и от
серийните LED фарове, както и от разширения избор от допълнително
оборудване, лакови покрития, алуминиеви джанти, интериорни
лайстни и цветове на кожената тапицерия
От юли 2017 г. възможностите за специфично индивидуализиране на
BMW Серия 3 Седан и BMW Серия 3 Туринг ще бъдат разширени с
нови три модела, както и ново серийно и допълнително оборудване.
Ексклузивният обхват на оборудването, налично за модел Sport Line
Shadow, модел Luxury Line Purity и модел M Sport Shadow предлага
възможността за сериозно подчертаване на динамичното изживяване
при шофиране, или модерното премиум излъчване на двата успешни
модела от среден клас. Моделите се предлагат в допълнение към
съществуващите линии на оборудване и са на разположение с всички
налични двигатели. Серийното оборудване на BMW Серия 3 Седан и
BMW Серия 3 Туринг от юли 2017 г. ще включва LED фарове и LED
фарове за мъгла. Програмата от отделни опции ще бъде допълнена с
нови лакови покрития, алуминиеви джанти, цветове на тапицериите и
интериорни лайстни.
От дебюта си преди повече от 40 г. BMW Серия 3 е олицетворение за
спортен седан. В шестото си поколение BMW Серия 3 Седан
впечатлява както с пъргавина и прецизност на управление, така и с
уверен комфорт на возене. В премиум сегмента на средния клас BMW
Серия 3 Туринг комбинира уникалната радост от шофирането с
увеличено място и модерна функционалност.
Модел Sport Line Shadow: характерни сигнали за радостта от
шофирането
Новият модел Sport Line Shadow впечатлява с категорично
насочените към типичната за BMW радост от шофирането елементи на
оборудването и дизайна. Нови и неподражаеми акценти поставят
черните детайли на фаровете и задните светлини. Те подчертават
както характерния концентриран поглед на фаровете, така и типичната
за марката L-образна форма на задните светлини. В черен цвят са и
рамката на бъбрековидната радиаторна решетка и детайлите на
оформените по нов начин долни въздухозаборници. Ауспуховите
накрайници са в изпълнение черен хром. Специфичният екстериор на
BMW Серия 3 модел Sport Line Shadow включва и 18-инчови
алуминиеви джанти с двойни спици и ексклузивен дизайн Jetblack.
Идеални предпоставки за спортното изживяване при шофиране
предлага и кокпитът на моделите. Висококачествената и спортна
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атмосфера се осигурява от арматурното табло разширен обхват с нов,
характерен контрастен шев, както и от новия спортен кожен волан,
чиито обръч е с особено приятна на допир тапицерия. Спортните
седалки са с тапицерия текстил/ кожа, интериорните лайстни са във
варианта Dark Aluminium Carbon с акцентиращи лайстни в Pearl Gloss
Chrome.
Модел Luxury Line Purity: фокусиран върху ексклузивното
излъчване
С решението да изберат модел Luxury Line Purity водачите на BMW
Серия 3 Седан или BMW Серия 3 Туринг изразяват своето
въодушевление от премиум качеството, ексклузивното оборудване и
индивидуалността. Неподражаемата визия на тези модели се
определя от специфичното външно оборудване от матиран алуминий
за рамките на страничните прозорци, на дюзите на вентилацията,
пластините и рамката на бъбрековидната радиаторна решетка на
BMW, елементите на задната броня и ауспуховите накрайници. Друг
ексклузивен акцент са 17-инчовите алуминиеви джанти с матирана
алуминиева повърхност. Като опция за BMW Серия 3 модел Luxury
Line Purity се предлагат и ексклузивни 19-инчови алуминиеви джанти.
Кожената тапицерия за цялата гама модели, фокусирани върху лукса,
се предлага и в новият цвят Cognac. Интериорните лайстни от фино
дърво Fineline Light с акцентиращи лайстни Pearl Gloss Chrome също
се предлагат за пръв път за BMW Серия 3 Седан и BMW Серия 3
Туринг. В допълнение към това BMW Серия 3 модел Luxury Line Purity
също е оборудвано със спортен кожен волан с ново, особено
висококачествено изпълнение, арматурно табло с впечатляващ
контрастен шев и арматурно табло с допълнителни функции на
дисплея.
Модел M Sport Shadow: подготвен перфектно за най-висока
динамика
Моделът M Sport Shadow на BMW Серия 3 Седан и BMW Серия 3
Туринг е насочен към особено интензивни характеристики на
автомобила и максимална мощност. За изразителната визия
допринасят и черните фарове и затъмнените задни светлини, черната
бъбрековидна радиаторна решетка на BMW, ауспуховите накрайници
от черен хром, LED фаровете за мъгла и черните елементи на
разделения на три части долен въздухозаборник. Като опция се
предлагат 19-инчови М алуминиеви джанти с двойни спици в
изпълнение Orbit Grey.
Неподражаемата атмосфера в интериора се осигурява от спортните
седалки с черна кожена тапицерия със син контрастен шев,
интериорните лайстни Dark Aluminium Carbon с акцентиращи лайстни
Pearl Gloss Chrome, както и арматурното табло с разширен обхват и
контрастен шев. Освен това особено динамичните модели включват и
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оборудването на модел M Sport като М спортно окачване, М
аеродинамичен пакет, 18-инчови М алуминиеви джанти, М кожен
волан, таван в цвят антрацит, М лайстни на праговете и превключвател
на контрола на шофирането с допълнителен режим SPORT+.
Серийни LED фарове и LED фарове за мъгла, както и нови опции
за всички варианти на BMW Серия 3 Седан и BMW Серия 3
Туринг
Успоредно с въвеждането на пазара на трите нови модела се
разширява и гамата от индивидуално конфигурируемо допълнително
оборудване за BMW Серия 3 Седан и BMW Серия 3 Туринг. В бъдеще
серийното им оборудване ще включва LED фарове и LED фарове за
мъгла. Като ново лаково покритие на каросерията се предлага
вариантът Sunset Orange. Обхватът на оборудването на моделите
Sport Line, Luxury Line и M Sport вече включва и арматурно табло с
характерен контрастен шев. Като опция за тези варианти на модела се
предлагат и кожена тапицерия в цвят Cognac, други интериорни
лайстни и допълнителни ексклузивни алуминиеви джанти с размери
17, 18 и 19 инча.
В комбинация с навигационната система Professional системата за
управление iDrive е допълнена с контролен дисплей с тъчскрийнфункция. Управлението както на серийното радио Professional, така и
на опционалната навигационна система, вече се извършва с менютата
на екрана под формата на панели с анимирани графики. Друга опция,
предлагана за всички моделни варианти на BMW Серия 3 Седан и
BMW Серия 3 Туринг, е мултифункционалното арматурно табло. То
позволява изобразяването на свързаните с пътуването информации
върху изцяло дигиталния TFT цветен дисплей с индивидуално
избираем дизайн. Изборът на съдържание и графичното му
изобразяване се променя в зависимост от режима на шофиране,
избран чрез превключвателя на контрола на шофирането.
BMW Group България Корпоративни комуникации
Десислава Стоичкова, Експерт Корпоративни комуникации BMW
Group България
T: +359 2 80 60 733, F: +359 2 80 60 710
Прес портал: https://www.press.bmwgroup.com/bg.html
E-mail: dessyslava.stoichkova@bmwgroup.com
-BMW Group
С трите си марки BMW, MINI и Rolls-Royce BMW Group е найуспешният премиум производител на автомобили и мотоциклети и
доставчик на премиум услуги за мобилност и финансиране в света.
Като световна компания BMW Group управлява 31 предприятия за
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производство и сглобяване в 14 държави и има мрежа за продажби в
над 140 държави.
През 2016 г. BMW Group е реализирала приблизително 2.367 млн.
автомобила и над 145 000 мотоциклета в целия свят. Печалбата преди
облагане с данъци е приблизително 9.67 млрд. евро при приходи от
94.16 млрд. евро. Към 31 декември 2016 г. работната сила на BMW
Group възлиза на приблизително 124 729 служители.
Успехът на BMW винаги се е градил на дългосрочно мислене и
отговорни действия. По тази причина компанията е изградила
екологична и социална устойчивост по цялата верига, пълна
отговорност за продуктите и ясен ангажимент за опазване на околната
среда като неделима част от стратегията си.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

