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BMW Czech Republic
Česká republika
Zahájení výroby BMW řady 4 Coupé v továrně BMW
Dingolfing.
Zahájení výroby čtyř dalších nových modelů +++
Modernizované BMW řady 5 s novými elektrifikovanými
motory +++ Výraznější BMW řady 6 Gran Turismo
Dingolfing. V závodě BMW Group ve městě Dingolfing se dnes slaví začátek
výroby pěti nových modelů. První novinka: BMW řady 4 Coupé, které
v dolnobavorském výrobním závodě svým individuálním charakterem založilo
tradici sportovních kupé. Spolu s ním začnou z výrobních pásů sjíždět
modernizované modely BMW řady 5 včetně verzí BMW M5 a BMW řady 5
Touring. Kromě výraznějšího designu nabídnou ve všech verzích poháněných
4- a 6válcovými motory i 48voltovou mild hybridní techniku, přinášející kromě
větší dynamiky a nižší spotřeby paliva více komfortu jízdy. Tuto techniku
používají i nové modely BMW řady 6 Gran Turismo, které své majitele zaujmou
vynikajícími vlastnostmi při cestování na delší trasy.
Christoph Schröder, ředitel továrny BMW Group ve městě Dingolfing:
„Společný začátek výroby pěti modelů si v celém závodě vyžádal precizní
plánování a mimořádnou koncentraci. Navzdory krátkodobému přerušení
výroby a omezením způsobeným opatřeními proti koronaviru jsme během
jejího opětovného náběhu vše stihli v plánovaném termínu a nové modely
BMW řady 4 Coupé, BMW řady 5 a BMW řady 6 Gran Turismo se dostanou
na silnice včas a v nejvyšší možné kvalitě. Je to výjimečný výkon celého týmu
v Dingolfingu, jakož i celého výrobního a dodavatelského řetězce. Všichni si za
to zaslouží můj největší respekt.“
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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.
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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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