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BMW Czech Republic
Česká republika
Dynamická extravagance: BMW řady 8 Golden Thunder
Edition.
Luxusně-sportovní modely BMW řady 8 se povyšují do
pozice sběratelských vozů zásluhou exkluzivních
designových doplňků a výbavy od BMW Individual –
Od září 2020 bude BMW řady 8 v provedení Coupé, Cabrio
a Gran Coupé k dispozici ve speciální edici.
Mnichov. Fascinující jízdní dynamika je jednou z nejpřitažlivějších vlastností
modelů BMW řady 8. Všechny tři karosářské verze luxusně sportovní
modelové řady výrobce prémiových automobilů z Mnichova dostanou další
formu extravagance. Sportovní přitažlivost a luxus těchto modelů dále posilují
specifické designové doplňky ve zlatém provedení, které doplní celá řada
mimořádně kvalitních doplňků pro exteriér i interiér od BMW Individual.
BMW řady 8 Golden Thunder Edition je jednou z dalších ukázek schopnosti
BMW Individual vytvořit speciální vozy s unikátním charakterem pro zákazníky
s nejvyššími očekáváními v otázkách stylu a kvality. Exkluzivní designové
doplňky exteriéru a interiéru dodávají těmto vozům nezaměnitelnou přitažlivost
a současně charakter vozu stavěného na zakázku.
Edice Golden Thunder je připravena pro všechna provedení nového BMW
řady 8 Coupé, BMW řady 8 Cabrio a BMW řady 8 Gran Coupé, a to od BMW
840i a 840d xDrive až po vrcholná provedení BMW M850i xDrive. Automobily
budou od září 2020 vznikat v továrně BMW v německém Dingolfingu.
Standardní výbavou těchto verzí je M sportovní paket.
Sportovně-luxusní charakter těchto vozů podtrhne pečlivě zvolená kombinace
zlatých doplňků a karoserie lakované jedním z černých metalických laků –
Sapphire Black nebo matného Frozen Black. Tmavý vzhled doplňují leskle
černé doplňky, které jsou součástí výbavy BMW Individual Shadow Line
s rozšířeným obsahem, a také černé brzdové třmeny M sportovní brzdové
soustavy. S tímto provedením kontrastují zlaté ozdobné pruhy vycházející
z předního nárazníku a pokračující přes boční prahy až do zadního nárazníku.
Dalšími zlatými doplňky jsou kryty zpětných zrcátek, M zadní spoiler
(exkluzivně navržený pro BMW řady 8 Coupé) a 20“ M kola z lehké slitiny
s dvoupaprskovým designem Double-spoke.
Extravagantní atmosféra je patrná také uvnitř modelů speciální edice.
Vyznačují se nejen rozšířeným koženým čalouněním BMW Individual Merino
v černé barvě s vyšitými nápisy „Edition Golden Thunder“ na hlavových
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opěrkách nebo černým čalouněním stropu Alcantarou od BMW Individual, ale
také obložením interiéru ve zlatém hliníkovém provedení Aluminium Mesh
Effect. Středová konzola s jemnou strukturou vytvářející jemné, hodnotně
působící odlesky je doplněna emblémem této edice. Ve výbavě nechybějí ani
skleněné aplikace CraftedClarity použité na vybraných ovládacích prvních
a v neposlední řadě také audioaparatura s prostorovým zvukem Bower
& Wilkins Diamond Surround Sound System.
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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
v 15 zemích a celosvětovou prodejní sítí se zastoupením ve více než 140 zemích.
V roce 2019 společnost BMW Group prodala po celém světě více než 2,5 milionu osobních
vozů a více než 175 000 motocyklů. Zisk před zdaněním ve finančním roce 2019 činil
7,118 miliardy Euro, příjmy dosáhly 104,210 miliardy Euro. K 31. prosinci 2019 pracovalo pro
BMW Group 133 778 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.
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