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BMW Group
Česká republika
Nová sběratelská kolekce Shell oslavuje
technologické partnerství s BMW M.
Praha. Společnost Shell Czech Republic a.s. ve spolupráci s BMW přináší
exkluzivní příležitost pro všechny sběratele a fanoušky značky BMW. První
kolekce modelů automobilů BMW M na čerpacích stanicích Shell se
odkazuje na společné technické partnerství. Za nákup paliv Shell či za
pořízení jakéhokoli programu mycí linky budou zákazníci od 14. srpna do
29. října 2017 sbírat samolepky. Za čtyři kusy dostanou jedinečnou
možnost odnést si jeden z pěti modelů za pouhých 39 Kč.
Originální kolekce pěti kovových modelů BMW M, odrážející úspěšnou
technickou spolupráci značek Shell a BMW nejen v rámci motorsportu, je
dostupná od 14. srpna 2017 na všech čerpacích stanicích Shell v České
republice. Součástí sběratelské řady je závodní speciál BMW M4 DTM
a sportovní modely BMW M2 Coupé, BMW X6 M, BMW M4 Cabrio a BMW
M6 Gran Coupé.
Pro získání některého z těchto modelů budou účastníci akce sbírat
samolepky do karty, která je k dispozici na všech čerpacích stanicích. Za
natankování minimálně 30 litrů paliva Shell FuelSave dostanou zákazníci
jednu samolepku, za stejné množství některého z paliv Shell V-Power obdrží
dvě. Samolepku je možné získat také při zakoupení jakéhokoliv mycího
programu. Po nasbírání čtyř samolepek si zákazníci mohou za 39 Kč odnést
jeden z pěti modelů BMW M.
Nabídka platí do vyprodání zásob a může se na jednotlivých čerpacích
stanicích lišit.
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BMW Group
BMW Group je se svými značkami BMW, MINI a Rolls-Royce vedoucím výrobcem
prémiových automobilů a motocyklů, stejně tak jako poskytovatelem prémiových finančních
produktů a služeb mobility. BMW Group je globální společností s 31 výrobními a montážními
závody ve 14 zemích a celosvětovou prodejní sítí se zastoupením ve více než 140 zemích.
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V roce 2016 společnost BMW Group prodala po celém světě přibližně 2,367 milionu
automobilů a 145 tisíc motocyklů. Zisk před zdaněním ve finančním roce 2016 činil
9,67 miliardy Euro, příjmy dosáhly 94,16 miliardy Euro. K 31. prosinci 2016 pracovalo pro
BMW Group 124 729 zaměstnanců.
Úspěchy společnosti BMW Group se vždy opíraly o dlouhodobé strategie a odpovědnost.
Celý hodnotový a výrobní proces je zaměřen na ekologickou a sociální udržitelnost,
k životnímu prostředí odpovědné produkty a jednoznačné zaměření na ochranu zdrojů.
To vše je pevnou součástí celkového přístupu.
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
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