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BMW Czech Republic
Česká republika
Nové BMW řady 1 vstupuje na český trh.
Třetí generace BMW řady 1 se právě začala prodávat.
Ceny startují na 648 700 Kč za BMW 118i s výkonem
103 kW/140 k.
Praha. BMW uvádí na český trh novou generaci BMW řady 1. Třetí generace
tohoto kompaktního modelu zůstává vstupní branou do světa prémiových
vozů BMW a zaměřuje se na mladší generaci zákazníků, pro něž je nyní
racionálnější nabídkou než v minulosti. Ceny nové generace začínají na částce
648 700 Kč a jsou i přes významné rozšíření standardní výbavy až o 6 procent
nižší než u odcházejícího modelu (v závislosti na konkrétním modelu).
Nabídka a ceny při uvedení na trh.
Druh převodovky
Výkon
kW/k

6st. man.

7stupňová
dvouspojková

8stupňová
Steptronic

8stupňová
Steptronic
Sport

BMW 118i

103/140

648 700 Kč

700 180 Kč

–

–

BMW M135i xDrive

225/306

–

–

–

1 201 200 Kč

BMW 116d

85/116

694 200 Kč

745 680 Kč

–

–

BMW 118d

110/150

760 500 Kč

–

814 684 Kč

829 608 Kč

BMW 120d xDrive

140/190

–

–

919 100 Kč

933 998 Kč

Vzhledem k tomu, že zákazníci u předchozích generací volili spíše méně
výkonné verze, u nichž nelze vlastnosti pohonu zadních kol zcela využít,
a vyžadovali přitom více vnitřního prostoru, došlo u třetí generace BMW řady 1
ke změně koncepce. Výchozím uspořádáním je nyní napříč uložený motor
a pohon předních kol, který může doplnit aktivní pohon všech kol BMW xDrive.
Zásluhou nových technologií (například ARB) nová řada 1 stále poskytuje
neopakovatelnou radost z jízdy a současně přichází s nabídkou prostoru
obvyklou v daném segmentu. Změna koncepce s sebou přináší i výhodnější
ceny.
Samozřejmostí je přítomnost nejnovější generace systémů konektivity,
komplexního propojení vozidla, vnějšího prostředí a uživatele, a současně
i nabídka pokročilých asistenčních systémů schopných částečně
automatizované jízdy a automatického parkování.
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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
15 zemích a celosvětovou prodejní sítí se zastoupením ve více než 140 zemích.
V roce 2018 společnost BMW Group prodala po celém světě více než 2 490 000 osobních
vozů a více než 165 tisíc motocyklů. Zisk před zdaněním ve finančním roce 2018 činil
9,815 miliardy Euro, příjmy dosáhly 97,480 miliardy Euro. K 31. prosinci 2017 pracovalo pro
BMW Group 134 682 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

