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Новото BMW Серия 6 Кабриолет, новото
BMW Серия 6 Купе, новото BMW Серия 6
Гран Купе: три модни атлета във високия
клас.

• Новото BMW Серия 6 в традициите на легендарните автомобилимечти.
• Едно моделно семейство, три автомобилни характера: ексклузивна
радост от шофирането под открито небе, уверена динамика и
неустоима естетика.
• BMW Серия 6 Кабриолет и BMW Серия 6 Купе с още по-силен
спортен дух, BMW Серия 6 Гран Купе с още по-фина елегантност
Моделите на BMW Серия 6 впечатляват с комбинацията между
въодушевяващ спортен дух, уверен комфорт при шофиране, луксозна
атмосфера в интериора и иновативни елементи на оборудването. Новото
BMW Серия 6 Кабриолет, новото BMW Серия 6 Купе и новото BMW Серия 6
Гран Купе отговарят на най-високите изисквания, поставени пред спортните
автомобили от висок клас по отношение на динамиката на управлението,
комфорта, иновативните технологии и представителната елегантност.
Впечатляващите акценти и целенасочените фини модификации подчертават
естетиката на дизайна на каросерията и ексклузивната атмосфера в
интериора. С въвеждането на линиите на оборудване Design Pure Experience
и Design Pure Excellence се създават атрактивни възможности за още поспортно респективно луксозно излъчване на един изключителен автомобил.
Основното при новото BMW Серия 6 Кабриолет, новото BMW Серия 6 Купе
и новото BMW Серия 6 Гран Купе е осигуряването на спортно усещане при
шофиране. Мощността на оборудваните с модерната технология BMW
TwinPower Turbo двигатели е подчертана допълнително чрез серийната при
всички варианти с бензинов двигател спортна изпускателна система.
Динамичният потенциал на BMW Серия 6 се доказва от разработените на
тази база мощни спортни автомобили BMW M6 Кабриолет (среден разход на
гориво: 10,3 л/100 км; СО2 емисии: 239 г/км), BMW M6 Купе (среден разход
на гориво: 9,9 л/100 км; СО2 емисии: 232 г/км) и BMW M6 Гран Купе (среден
разход на гориво: 9,9 л/100 км; СО2 емисии: 232 г/км), които благодарение на
V8 двигателя с мощност 412 кВт/560 к.с. и специфичното окачване
впечатляват с изключителна динамика и пригодност за състезателната
писта.
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Спортен дух и лукс – една комбинация с богати традиции.
Моделите на BMW Серия 6 са олицетворение на 75-годишните традиции на
марката при производството на легендарни автомобили-мечти, които
започват с представеното през 1937 година BMW 327 Sportcoupé – по онова
време най-ексклузивният модел на марката. Моделите BMW 503 Купе и
BMW 507 Роудстър с първите изработени от алуминий осемцилиндрови
двигатели и до днес се възприемат като икони на стила. С BMW 2800 CS
през 1968 година започва ерата на моделите от висок клас, които по
новаторски начин комбинират спортния дух и лукса. През 1973 година са
представени моделите BMW 3.0 CS, BMW 3.0 CSi и BMW 3.0 CSL. Те са
създадени за моторните спортове, където в продължение на дълги години
играят доминираща роля. На пътя те са олицетворение на самоуверения
стил и радостта от ненадминатата динамика. От 1976 година тези
неподражаеми характеристики са свързани с числото 6 в означението на
модела. BMW Серия 6 от първо поколение блести не само с изключителната
си динамика на управлението, но и с най-модерната техника по отношение на
комфорта и сигурността. При представения през 2003 година наследник
динамичното излъчване е комбинирано с многобройни иновации, които
гарантират изключително прогресивно излъчване. Иновативни са и
допълненията в гамата от модели, с които BMW устойчиво обогатява
изживяването при шофиране във високия клас. С дебюта на BMW Серия 6
Кабриолет през 2004 година радостта от шофирането на ексклузивен
спортен автомобил и въодушевлението от напредничавите технологии за
пръв път може да бъде съчетано с удоволствието от шофирането под
открито небе. Въведения през 2007 година при BMW 635d Купе и BMW 635d
Кабриолет най-спортен шестцилиндров дизелов двигател на света
обогатява радостта от шофирането в този сегмент с характерната си
еластичност и ненадмината ефективност.
Едно моделно семейство, три автомобилни характера.
При най-новото поколение на BMW Серия 6 динамиката, луксът и
иновациите са издигнати до най-високо ниво. Освен това с разширяването
на гамата до три варианта на каросериите се осигурява ново разнообразие
при моделите на BMW от висок клас. С новото BMW Серия 6 Кабриолет,
новото BMW Серия 6 Купе и новото BMW Серия 6 Гран Купе клиентите имат
избор между три индивидуални автомобилни характера. Популярността на
BMW Серия 6 се повиши допълнително с въвеждането на първото купе с
четири врати на марката. Междувременно почти всяко второ
новорегистрирано BMW Серия 6 е BMW Серия 6 Гран Купе. От
въвеждането на пазара на BMW Серия 6 Кабриолет през март 2011 година
вече са продадени близо 80 000 екземпляра от актуалното поколение на
BMW Серия 6. Новото BMW Серия 6 Кабриолет е олицетворение на
ексклузивното удоволствие от шофирането под открито небе, на уверения
комфорт при пътуване, както и на интензивната динамика на управлението.
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За екстровертното излъчване на модела с четири места допринася и
типичният за кабриолетите на BMW характер на лодка при прехода между
екстериори и интериора при отворен покрив. Висококачественият мек
текстилен покрив на BMW Серия 6 Кабриолет се отличава с уникалната си
архитектура включително отделно отварящо се задно стъкло и осигурява
неограничена пригодност за цялата година, както и най-висок акустичен
комфорт. Новото BMW Серия 6 Купе олицетворява класическия характер на
ексклузивен спортен автомобил с излъчващата елегантност и атлетичност
естетика на своята каросерия с две врати и модерната, пригодена за
динамични пътувания на четирима пътника атмосфера в интериора. С
актуалните модернизации на дизайна и задвижването се подчертават преди
всичко мощното присъствие и спортния потенциал на автомобила с две
врати.
При BMW Серия 6 Гран Купе е постигнат новаторски баланс между
динамиката, елегантността и лукса. Най-новото попълнение в моделната
палитра на BMW Серия 6 съчетава спортния дух и естетиката на купе с
увеличената функционалност на модел с четири врати. Индивидуалните
пропорции и удълженото междуосие подчертават неустоимото излъчване на
екстериора. Интериорът на BMW Серия 6 Гран Купе осигурява луксозен
комфорт при дълги пътувания на четири пълноценни места и едно трето
място на задната седалка, което може да бъде ползвано за по-кратки
пътувания.
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Дизайнът: хармония между спортно излъчване и
ексклузивна елегантност.
• Новото оформление на бъбрековидната радиаторна решетка на
BMW и на предната броня подчертава широчината на каросерията,
мощността и ексклузивността.
• Свежи акценти благодарение на новите цветове на каросерията и
алуминиеви джанти.
• Интериор с ексклузивна атмосфера и прецизно оформени
повърхности, Bi-Color кожена тапицерия като нова опция.
Характерният за BMW Серия 6 баланс между спортната динамика и
увереният комфорт при пътуване се подчертава и от дизайна на каросерията,
който излъчва атлетичност, мощност и елегантност. Типичните за BMW
пропорции, прецизните линии и плавно оформените повърхности са съчетани
в неподражаем език на формите, който е характерен за всички модели на
BMW Серия 6 и при всеки от тях е интерпретиран специфично.
Множеството отличия – както от анкетите сред любителите на автомобили,
така и от специализирано жури – потвърждават привлекателността на
дизайна, разработен за BMW Серия 6. Както BMW Серия 6 Кабриолет, така и
BMW Серия 6 Купе и BMW Серия 6 Гран Купе са носители на реномираната
награда „red dot award“ за изключителен продуктов дизайн. Освен това
двата модела с 2 врати бяха отличени с международния „Good Design
Award”, както и с връчваното от International Forum Design отличие „iF
product design award“. BMW Серия 6 Кабриолет спечели и „German Design
Award“. BMW Серия 6 Купе и BMW Серия 6 Гран Купе в две последователни
години получават наградите в категория екстериорен дизайн на
международния конкурс за марки и дизайн „Automotive Brand Contest“. В
анкетата сред читателите на списание „auto, motor und sport“ BMW Серия 6
Гран Купе първо бе отличено с трофея „autonis“ за „Най-добра дизайнерска
новост на годината”, а малко по-късно при избора на „Автомобил на
годината” спечели и първото място в категорията „Луксозен клас”.
По-мощни, по-спортни, по-представителни: бъбрековидна
радиаторна решетка на BMW и предна броня
Всички модели на новото BMW Серия 6 се отличават с прецизно
модифициран дизайн, който поставя ясни акценти за мощен спортен дух и в
същото време подчертава ексклузивната елегантност на тези автомобили от
висок клас. Изпъкващата в центъра на предната част бъбрековидна
радиаторна решетка на BMW вече е оформена много по-изразително. Броят
на пластините е намален от 10 до 9, по-големите отвори между тях
подсказват за нуждата от въздух за охлаждане на мощните двигатели.
Новите контури на пластините на бъбрековидната решетка, които при
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осемцилиндровите модели са от матиран алуминий, а при останалите са в
черен цвят, подчертават насочената напред позиция на елементите от
радиаторната решетка. Спортният дух и солидността се сигнализират от
новата предна броня, която вече е неразделен визуално долен
въздухозаборник, който поради това изглежда особено широк.
Разположените силно встрани три LED блока на фаровете за мъгла вече са
оградени от декоративен елемент. При новото BMW Серия 6 Кабриолет този
елемент е хромиран, а при новото BMW Серия 6 Купе и новото BMW Серия 6
Гран Купе е блестящо черен.
Серийните при всички модели на новото BMW Серия 6 Full LED фарове
впечатляват с новоразработеното и особено висококачествено оформление
на светлинните източници. При това е постигната нова интерпретация на
типичната за марката визия на двойните кръгли фарове. Късите светлити се
излъчват от двата горни, а дългите – от двата долни рефлектора. Мигачите
вече са интегрирани в акцентиращата бленда, която преминава над
фаровете.
Профилът: аеродинамично оптимизирани странични огледала,
оформено по нов начин означение на модела за BMW Серия 6 Гран
Купе.
За оптимизираната аеродинамика на новото BMW Серия 6 допринасят и
оформените по нов начин странични огледала. Освен това страничните
мигачи са интегрирани като тесни хоризонтални светлинни ленти в
страничните огледала.
Индивидуалните пропорции и излъчващите ексклузивна елегантност линии
на новото BMW Серия 6 Гран Купе се подчертават и от новото оформление
на рамките на страничните прозорци на задните врати. Там погледът се
насочва от графичния елемент с надпис „Gran Coupé“ към познатата като
извивка на Хофмайстер обратна насоченост на основата на задната колона.
При новото BMW Серия 6 Гран Купе той е изработен от лакиран в черен цвят
алуминий с изискано моделиран надпис.
Задна броня с интензивно подчертаване на широчината на
автомобила
Силно изпъкналите арки на калниците и оформената с хоризонтални линии
структура на задната част на всички модели на BMW Серия 6 визуално
подчертават широката следа и стабилното поведение на пътя. При новото
BMW Серия 6 Кабриолет, новото BMW Серия 6 Купе и новото BMW Серия 6
Гран Купе този ефект се подсилва от хромираната лайстна на задната броня.
Освен това задните брони на 6-цилиндровите модели се отличават с поголеми рамки около ауспуховите накрайници, чиино диаметър е увеличен от
80 до 90 мм.
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Изборът от опционални алуминиеви джанти е допълнен с
новоразработените 20-инчови варианти с тънки спици. Гамата от цветове на
каросерията включва и новите Jatoba металик, Kaschmir silver металик,
Glacier silber металик, Mediterran bluе металик и Melbourne red металик.
Луксозна атмосфера в интериора, оформени по нов начин
повърхности, опционална Bi-Color кожена тапицерия.
Ексклузивният комфорт в стилна и луксозна атмосфера се осигурява и от
характерното оформление на интериора на BMW Серия 6, подчинено на
ориентирания към водача кокпит, обгърнатото от елегантно извити
повърхности място до водача и хармоничната връзка между предните
седалки и задната част. При моделите на новото BMW Серия 6
повърхностите на средната конзола в областта на блоковете за управление
на музикалната и климатична система са блестящо черни. По този начин те
оформят хармоничен и висококачествен блок в комбинация с оформените в
технология Black-Panel индикатори на серийната автоматична климатична
инсталация. Свободно стоящият контролен дисплей на системата за
управление iDrive има особено модерна и висококачествена визия
благодарение на тясната, прецизна рамка и безрамковото оформление на
стъкленото покритие. Използването на LED източници за осветяване на
пространствата за краката и праговете на вратите, както и на жабката
осигурява особено равномерно разпределение на светлината. Като
алтернатива на серийната кожена тапицерия Dakota се предлага
ексклузивното кожено оборудване Nappa с разширен обхват, което при
моделите на новото BMW Серия 6 за пръв път е налично в Bi-Color
вариантите Cognac/Black или Ivory White/Black. Гамата от опционални
интериорни лайстни е допълнена с варианта от изискано дърво Fineline
Brown.
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Оборудване, Design Pure Experience, Design Pure
Excellence, M Спортен пакет и BMW Individual: Лукс,
естетика и радост от шофирането по мярка.
• Целенасочено индивидуализиране чрез нови линии на
оборудването.
• Висококачествени опции за комфорт и ексклузивен стил.
• M Спортен пакет и гамата на BMW Individual в специфични за модела
изпълнения.
Независимо от формата на каросерията и двигателя моделите на новото
BMW Серия 6 гарантират интензивна форма на радостта от шофирането,
която получава особено въодушевяващо и ексклузивно изражение
благодарение на луксозната атмосфера в интериора, всеобхватното серийно
оборудване и висококачествените опции. Серийното оборудване на всички
модели освен осемстепенната трансмисия Steptronic Sport включва и LED
фарове и навигационен пакет ConnectedDrive, кожена тапицерия Dakota,
седалки за водача и пътника до него с електрическо регулиране и
подгряване и функция Памет, двузонова автоматична климатична инсталация
с разширен обхват, спортен кожен мултифункционален волан с
електрическо регулиране, автопилот със спирачна функция, странични
огледала с подгряване и електрическо регулиране, радио Professional,
система от HiFi високоговорители и устройство Свободни ръце с USB-Audio
интерфейс. Серийните интегрални седалки с олекотена конструкция за
водача и пътника до него са оборудвани с интегрирани предпазни колани,
чиито оптимизиран електрически механизъм за навиване осигурява повишен
комфорт. Като опция за двете предни места се предлагат спортни и
комфортни седалки. Комфортните седалки се предлагат и като активни
седалки, както и с активна вентилация. Като алтернатива на серийната
кожена тапицерия се предлага и ексклузивната кожа Nappa с разширен
обхват. При BMW Серия 6 Кабриолет двата варианта на кожената тапицерия
са обработени по технологията SunReflective. По този начин намалява
нагряването на повърхностите от слънчевите лъчи. За BMW Серия 6 Гран
Купе се предлага и подгряване на задните седалки.
Премиера за Design Pure Experience и Design Pure Excellence.
Двете линии на оборудването за новото BMW Серия 6 позволяват
целенасочено индивидуализиране при конфигурирането. Design Pure
Experience подчертава спортното излъчване на съответния модел чрез
бъбрековидната радиаторна решетка на BMW с блестящо черни пластини,
BMW Individual High Gloss Shadow Line, блестящо черните ауспухови
накрайници и 19-инчовите алуминиеви джанти с ексклузивен звездовиден
дизайн и Bi-Color изпълнение. В интериора кожената тапицерия Nappa може
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да бъде комбинирана с новите варианти Cognac/ Black с интериорни лайстни
от фино дърво Fineline Brown.
Ексклузивното излъчване на новото BMW Серия 6 при Design Pure
Excellence се подчертава от 19-инчовите алуминиеви джанти и се комбинира
с луксозно оборудване на интериора. Оборудването включва новата кожена
тапицерия Nappa в цвят Ivory White/Black, покрито с кожа арматурно табло
включително контрастни шевове, както и керамични елементи по уредите за
управление и интериорни лайстни от изискано дърво Pappel Maser grey.
Освен това двете линии на оборудване включват и лак металик и опцията
дифузно осветление включително осветени лайстни на праговете.
Динамика и ексклузивност на най-високо ниво: М Спортен пакет и
предложенията на BMW Individual.
За новото BMW Серия 6 Кабриолет, новото BMW Серия 6 Купе и новото
BMW Серия 6 Гран Купе се предлага и специфичен за всеки модел М
Спортен пакет, който оптимизира както динамичното излъчване, така и
динамиката на автомобилите. Пакетът включва М аеродинамичен пакет със
специфични компоненти на каросерията за предната част, страничните
прагове и задната броня, BMW Individual High Gloss Shadow Line, ауспухови
накрайници в тъмен хром, черни спирачни апарати, както и 19-инчови М
алуминиеви джанти с двойни спици. Като алтернатива се предлагат и 20инчови М алуминиеви джанти с двойни спици. Ексклузивно в комбинация с М
Спортния пакет се предлага и М лаковото покритие Carbon Black металик.
Насоченото към концентрирана радост от шофирането оформление на
интериора се осигурява от спортните седалки със специфична за М
тапицерия Alcantara/кожа Nappa със сини контрастни шевове, М кожения
волан с мултифункционални бутони и лостчета за превключване,
интериорните лайстни в изпълнение Aluminium Hexagon, лайстните на
праговете с лого на М и М опората за крака на водача. при новото BMW
Серия 6 Купе и BMW Серия 6 Гран Купе част от М Спортния пакет е и
антрацитно черния таван BMW Individual.
Желанията за най-висока ексклузивност и ориентирано към индивидуалния
стил оформление на интериора могат да бъдат реализирани чрез
предлаганите от BMW Individual
Опции за моделите на BMW Серия 6. Лаковите покрития BMW Individual,
както и специалните лакови покрития BMW Individual и матовите лакови
покрития се отличават с необикновен блясък и възхитителни цветови
ефекти. Новото матово лаково покритие на BMW Individual Frozen Brilliant
White придава на повърхностите на каросерията визията на замръзнал слой
лед и особено ярко подчертава мощните контури на моделите на новото
BMW Серия 6. За изразителното излъчване допринасят и 20-инчовите
ковани алуминиеви джанти BMW Individual с V-образни спици. Пълното
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кожено оборудване BMW Individual Merino с фина структура осигурява
ексклузивно оформление на интериора и се отличава със старателно
подбраните и обработени кожени елементи. Благодарение на това
седалките, тапицериите на вратите, средната конзола, подлакътниците и
вътрешните дръжки на вратите са покрити с кожа с естествено структура и
отворени пори. Меките и дишащи повърхности изглеждат елегантно и
осигуряват най-висок комфорт. Освен това програмата включва
изработените със занаятчийска прецизност таван BMW Individual Alcantara
за BMW Серия 6 Купе и BMW Серия 6 Гран Купе, осветени лайстни на
праговете с надпис BMW Individual, интериорни лайстни BMW Individual и
дървената инкрустация BMW Individual за кожения волан. Освен това дори и
най-особените специални желания на клиентите, включително и напълно
уникално изпълнение, могат да бъдат осъществени в BMW Individual
Manufaktur.
Опции за радост от шофирането и комфорт по мярка.
Освен това радостта от шофирането и комфортът на новите BMW Серия 6
могат допълнително да бъдат повишени чрез висококачествено
допълнително оборудване, например системата за комфортен достъп и SoftClose автоматиката за вратите, както и подвижния стъклен покрив за новото
BMW Серия 6 Купе и новото BMW Серия 6 Гран Купе. Предлаганият за BMW
Серия 6 Кабриолет ветробран намалява завихрянията при шофиране с
отворен покрив. За BMW Серия 6 Гран Купе се предлага и четиризонова
автоматична климатична инсталация. Електрически задвижвани
слънцезащитни щори се предлагат за задните стъкла на новото BMW Серия
6 Купе и новото BMW Серия 6 Гран Купе, както и за задните странични
прозорци на модела с четири врати.
Контролерът на системата за управление iDrive се отличава с чувствителна
на допир повърхност за въвеждане на ръкописни знаци. Разнообразието на
развлекателните функции и най-високата наслада от музиката се осигурява
от телевизионната функция, приемника за Digital Audio Broadcasting (DAB),
HiFi системата Harman Kardon, както и музикалната система Bang & Olufsen
High End Surround Sound.
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Изживяването при шофиране: наслада от динамиката и
увереността .
• BMW EfficientDynamics: редови 6-цилиндрови и V8-двигатели с
технология
BMW TwinPower Turbo.
• Характерен звук на двигателя благодарение на серийната спортна
изпускателна система с управляема клапа за бензиновите модели.
• Спортен дух и комфорт на возене по мярка: динамичен контрол на
амортисьорите, Adaptive Drive, интегрално активно кормилно
управление, BMW xDrive.
Уверено разгръщане на мощността, много изискан ход и ненадмината
ефективност – това са общите признаци на всички двигатели, които се
предлагат за новото BMW Серия 6 Кабриолет, новото BMW Серия 6 Купе и
новото BMW Серия 6 Гран Купе. Портфолиото от задвижвания за всички
модели включва V8 бензинов двигател с мощност 330 кВт/450 к.с., редови
шестцилиндров бензинов двигател с 235 кВт/320 к.с. и редови
шестцилиндров дизелов двигател с 230 кВт/313 к.с., които рамките на BMW
EfficientDynamics са оборудвани с технологията BMW TwinPower Turbo и
отговарят на нормата за вредни емисии EU6. Всички варианти на моделите
серийно са оборудвани с осемстепенна трансмисия Steptronic Sport. Като
алтернатива на типичното за марката задвижване на задните колела за
всички варианти на модела се предлага и интелигентното двойно задвижване
BMW xDrive. Благодарение на променливото разпределение на
задвижващия момент между предните и задните колела се оптимизира не
само сцеплението и стабилността по курса при всякакви метеорологични и
пътни условия, но и осезаемо се повишава динамиката на управлението в
завоите и ускорението. При всички модели BMW xDrive осигурява още подобро ускорение от 0 до 100 км/ч. Най-добрите резултати в тази дисциплина
от 4,4 секунди се постигат от 8-цилиндровите модели BMW 650i xDrive Купе
и BMW 650i xDrive Гран Купе.
Серийна спортна изпускателна система за особено емоционален звук.
Едно от допълненията към серийното оборудване особено интензивно
подчертава насочената към максимална динамика характеристика на
двигателите на моделите на новото BMW Серия 6. Моделите BMW 640i
Кабриолет, BMW 640i Купе и BMW 640i Гран Купе вече серийно се
оборудват със спортна изпускателна система, която позволява спонтанната
и запазващата се в широк оборотен диапазон тяга на двигателите да бъде
съпроводена с особено емоционален звук на задвижването. Системата
включва регулируема клапа в ауспуховата система, чието положение може
да бъде контролирано от функцията Контрол на шофирането. В режимите
SPORT и SPORT+ отворената клапа осигурява по-ниско обратно налягане
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на отработените газове и особено характерна звукова картина. Чрез
системата за управление на двигателя се постигат и други оптимизации на
акустиката.
Ненадминат спортен дух, оптимизирана ефективност.
Технологията BMW TwinPower Turbo позволява на двигателите да
разгръщат мощността си спонтанно, да се отличават с висока пъргавина и
ефективност. За допълнителното понижаване на разхода на гориво и
вредните емисии допринася и всеобхватната серийна технология BMW
EfficientDynamics, както и оптимизираната аеродинамика. Така например
задвижваните от редови шестцилиндрови бензинови двигатели модели BMW
640i Кабриолет, BMW 640i Купе и BMW 640i Гран Купе са по-икономични с
по 0,2 л / 100 км. от предшествениците си. Сходно е и понижението на
разхода на гориво и вредните емисии на дизеловите модели. Със средния си
разход на гориво от 5,5 до 5,2 л/ 100 км. и емисиите на СО2 от 147 до 139 г/
км (данни в ЕС тестови цикъл, в зависимост от избрания размер гуми) новото
BMW 640d Купе поставя нов рекорд по ефективност. За изключителната
ефективност на задвижването допринася и осемстепенната трансмисия
Steptronic Sport с особено висок вътрешен коефициент на полезно
действие. Освен това нейната висока динамика на превключване повишава
спортните характеристики на моделите на новото BMW Серия 6. Серийното
оборудване освен лостчета за превключване на волана включва и функцията
Launch Control, която осигурява ускорение от място с максимална динамика.
Модерните системи на окачването повишават динамиката и комфорта.
Модерната техника на окачването с още по-фини и специфични за моделите
настройки осигурява баланс между динамика и комфорт. Тя може да бъде
допълнена с висококачествени опции. Динамичният контрол на
амортисьорите с електронно управление се адаптира към съответната
ситуация на пътя. Допълнително оптимизиране на динамиката на
управлението гарантира системата Adaptive Drive, която включва и активно
стабилизиране на каросерията при наклоняване.
Интегралното активно кормилно управление освен зависимото от скоростта
сервоусилване управлява и ъгъла на завъртане на предните и задните
колела. Това освен с по-малко усилия върху волана е свързано и с още повисока пъргавина в динамични ситуации на пътя, осигурява комфортни и
уверени реакции при смяна на лентата и в завои, както и по-малък диаметър
на завой.
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BMW ConnectedDrive на новото BMW Серия 6:
Интелигентна свързаност за радост от шофирането на
най-високо ниво.
• BMW Head-Up дисплей от най-ново поколение повишава
концентрацията върху случващото се на пътя.
• За ексклузивен комфорт при пътуване: личен Concierge Service.
• Иновативна сигурност благодарение на Асистента за шофиране
Plus.
Прогресивният характер на BMW Серия 6 проличава и от разнообразните
серийни и опционални асистиращи системи и мобилни услуги на BMW
ConnectedDrive, които оптимизират комфорта, сигурността и ползването на
Infotainment-функциите. По отношение на интелигентната свързаност между
водача, автомобила и заобикалящата среда новото BMW Серия 6
Кабриолет, новото BMW Серия 6 Купе и новото BMW Серия 6 Гран Купе
заемат изключителна позиция в съответните сегменти.
Всички модели на новото BMW Серия 6 серийно се оборудват с
навигационния пакет ConnectedDrive, устройство Свободни ръце
включително USB-интерфейс, както и интегрирана в автомобила SIM-карта.
Тя осигурява ползването на серийното интелигентно аварийно телефонно
обаждане и на BMW TeleServices, както и прехвърлянето на данни за другите
функции като ConnectedDrive Services и Real Time Traffic Information за
навигационната система.
Всички важни данни директно пред погледа: BMW Head-Up дисплей.
Сред акцентите в програмата от асистиращи системи на BMW
ConnectedDrive е и BMW Head-Up дисплей, който пълноцветно проектира
важните за пътуването данни върху предното стъкло. С помощта на
триизмерни графики в директното зрително поле на водача освен скоростта
и контролните съобщения, указанията на навигационната система с
препоръки за лента за движение се изобразяват и ограниченията на
скоростта и забраните за изпреварване, както и други индикации на
асистиращите системи. Освен това при желание се изобразяват и списъците
с телефонни номера и на развлекателните програми. Принос за
интензивната радост от шофирането има и мултифункционалното арматурно
табло. Този вариант на индикаторите в кокпита се ориентира към избрания
чрез Контрола на шофирането режим на движение. Графичните
изображения и цветовото оформление осигуряват ясна диференциация
между настройките COMFORT, ECO PRO и SPORT.
Увереността на пътя се повишава и от опциите Speed Limit Info включително
индикация за забраните за изпреварване и предупреждението при напускане
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на лентата. Опциите Park Distance Control, камера за обратно виждане и
Surround View допринасят за по-добър обзор на пространството около
автомобила и случващото се на пътя. Опционалният BMW Асистент за
паркиране подпомага водача при избора и ползването на паркоместа,
разположени успоредно на пътното платно. Още по-висока радост от
шофирането и сигурност през нощта се осигурява от адаптивните LED
фарове с BMW Selective Beam за оптимално ползване на дългите светлини и
от системата за нощно виждане BMW Night Vision с разпознаване на
пешеходци и животни на пътя.
Оптимизирана сигурност благодарение на интелигентната
свързаност: Асистент за шофиране Plus.
Сред другите иновативни опции е и пакетът за сигурност Асистент за
шофиране +. Тази работеща с камера и радар асистираща система включва
активния автопилот с функция Stop & Go, предупреждението при напускане
на лентата, както и предупреждението за пешеходци и за опасност от
сблъсък със спирачна функция. Системата регистрира движещи се в същата
посока или спрели автомобили, а при скорост до 60 км/ч и пешеходци, които
се намират по курса на автомобила и съществува опасност от сблъсък. При
разпозната опасна ситуация водачът бива предупреден чрез визуални и
акустични сигнали. За да се скъси спирачният път, същевременно се
подготвя и спирачната система. Ако водачът не реагира на
предупрежденията, Асистентът за шофиране Plus самостоятелно намалява
скоростта на автомобила, а при нужда спира с максимално възможното
отрицателно ускорение.
ConnectedDrive Services: по-висок комфорт, мобилни офисни
функции.
Благодарение на монтираната в автомобила SIM-карта BMW Серия 6
открива нови възможности за мобилна комуникация и ползване на онлайнуслуги. Серийните ConnectedDrive Services осигуряват уникално ниво на
комфорт и разнообразие по отношение на офис приложения, ориентацията
при пътуване и информацията в автомобила благодарение на иновативните
услуги като дистанционните функции и BMW Online Portal. Уникална в
сегмента е и Concierge Service на BMW ConnectedDrive. Тя осигурява на
водача персонална информационна услуга, която е достъпна чрез менюто на
iDrive, не е свързана с допълнителни разходи и е на разположение 24 часа в
денонощието. Сътрудниците на кол-центъра могат да резервират хотел, да
съберат информация за полети или адреси на дежурни аптеки или банкомати
и дават информация чрез т. нар. Points of Interest. Телефонните номера и
адреси могат директно да бъдат подадени в навигационната система от колцентъра, след което водачът да ги активира чрез натискане на бутон.
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Множество други BMW ConnectedDrive Services могат да бъдат интегрирани
допълнително в автомобила с помощта на приложения - или чрез
смартфона, или чрез интегрираната SIM-карта. Сред тях са функциите
Webradio или ползването на социалните мрежи като Facebook иTwitter, както
и Online Entertainment предложенията на BMW ConnectedDrive с достъп до
повече от 24 милиона музикални заглавия и хиляди аудио-книги.
Благодарение на гъвкавата концепция на приложенията могат да бъдат
инсталирани не само разработени от BMW Group приложения, но и „BMW
Apps ready“ приложения на други производители.
BMW Group България Корпоративни комуникации
Христина Пейчева, Мениджър 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: Hristina.Peycheva@bmwgroup.com
-BMW Group
С трите си марки BMW, MINI и Rolls-Royce BMW Group е най-успешният премиум
производител на автомобили и мотоциклети в света със своите марки. Като световна
компания BMW Group управлява 30 предприятия за производство и сглобяване в 14
държави и има мрежа за продажби в над 140 държави.
През 2013 г. BMW Group е реализирала 1.963 млн. автомобила и над 115 215
мотоциклета в целия свят. Печалбата преди облагане с данъци за 2013 г. е 7.91
млрд. евро при приходи от 76,06 млрд. евро. Към 31 декември 2013 г. работната
сила на BMW Group възлиза на приблизително 110 351 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
www.bmw.bg; www.mini.bg
Facebook: http://www.facebook.com/BMWBulgaria;
www.facebook.com/MINI.Bulgaria
You Тube: http://www.youtube.com/BMWBulgaria;
http://www.youtube.com/MINIBulgaria
Twitter: http://twitter.com/BMWBulgaria

