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BMW Czech Republic
Česká republika
Druhý showroom BMW v Ostravě.
BMW Motorrad a BMW Premium Selection CarTec
Ostrava.
Ostrava. Společnost CarTec Ostrava otevřela na Ruské ulici v Dolních
Vítkovicích svůj druhý showroom značek BMW Group v Ostravě. Nový
showroom nese název CarTec 505. Budova se nachází v industriálních
Dolních Vítkovicích, přičemž pro tuto oblast se používá zkratka DV, což je
římsky „505“. Proto bylo zvoleno výše uvedené pojmenování. Showroom
vyrostl v těsné blízkosti zdejšího Světa techniky a stylový domov v něm mají
motocykly BMW Motorrad a ojeté vozy BMW Premium Selection. Navíc
v něm bylo vybudováno servisní zázemí pro vozy starší 5 let a certifikovaná
karosárna a lakovna. V původním showroomu na Vítkovické ulici zákazníci
nadále najdou prodej nových vozů BMW a MINI, včetně servisu s aktivním
příjmem.
Cílem při budování nového showroomu bylo zajistit dostatek místa jak pro
personál, tak především pro zákazníky. Ale nejde jen o větší prostor.
Zejména je cílem garantovat špičkové služby – zkrátit objednávkové lhůty
pro servis, rychleji řešit přijaté zakázky a ukázat na jednom místě ještě více
příslušenství, vybavení a možností pro vozy a klienty.
Motivací pro tuto expanzi bylo přesvědčení, že majitelé motocyklů BMW
Motorrad a starších vozů, stejně jako zájemci o modely z nabídky BMW
Premium Selection, si zaslouží více než jen obyčejné prodejní prostory.
Proto nový showroom vznikl a je navíc doplněn o příjemné kavárenské
posezení a bar, který se nachází v prvním patře a nabízí autentický výhled na
industriální Dolní Vítkovice, dějiště mnoha významných událostí v Ostravě –
jednou z těch nejznámějších je například festival Colours of Ostrava, jehož
partnerem byla v letošním ročníku značka MINI.
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O CarTec Ostrava.
CarTec Ostrava je jedním z několika Autorizovaných Dealerů, kteří pod
jednou střechou nabízejí všechny značky a produkty BMW Group. Kromě
vozů značky BMW, sportovních modelů divize BMW M nebo průkopnických
produktů BMW i společnost CarTec Ostrava prodává také vozy ikonické
značky MINI a motocykly BMW Motorrad. To vše jak nové, tak ojeté, a to
včetně velkorysé nabídky z programu prověřených použitých vozů BMW
eOriginálního příslušenství a vybavení a v neposlední řadě autorizovaný
servis všech uvedených značek.
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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.
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 2015 činil
9,22 miliardy Euro, příjmy dosáhly 92,18 miliardy Euro. K 31. prosinci 2015 pracovalo pro
BMW Group 122 244 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
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