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BMW M5 CS bude mít českou premiéru na akci M Day na
okruhu v Mostě.
První květnovou neděli proběhne tradiční M Day – akce
českého M Clubu zaměřená na zdokonalování řidičských
schopností a typickou M radost z jízdy.
Praha. Jarní M Day je tradiční akcí na mosteckém závodním okruhu, která je pomyslným
zahájením sezóny. Letos se bude konat 2. května, tedy s mírným zpožděním oproti
předchozím ročníkům z důvodu omezení nařízených proti šíření nemoci covid-19, ale o to
bude zajímavější. Sraz pořádá oficiální M Club za podpory BMW Česká republika. Kromě
samotného ježdění na okruhu zde bude k vidění v rámci české premiéry supersportovní
sedan BMW M5 CS*, ale vystavena bude také nová generace BMW M3 Sedan* nebo
BMW M4 GT4 závodního týmu Šenkýř Motorsport. Po poledni proběhne tradiční spanilá
jízda účastníků po okruhu. Hlavním prvkem programu ale bude, jak je pro BMW M typické,
ježdění po závodní trati.
M Club svůj M Day pořádá již pátou sezónu (loni byla akce kvůli celosvětové pandemii
koronaviru zrušena). Cílem je samozřejmě sdílet radost z jízdy, kterou M modely BMW svým
řidičům poskytují, nicméně opravdovou radost z jízdy řidič zažije pouze v případě, že má svůj
vůz dokonale pod kontrolou. I proto budou na akci M Day v Mostě připraveni instruktoři,
kteří zájemcům pomohou k tomu, aby vlastnosti svého vozu dokázali využít na maximum
a přitom bezpečně.
Předběžný program akce M Day v Mostě:
9–12 h
Volné jízdy
12–12:30 h
12:30–13 h
13–18 h

Oběd
Spanilá jízda vyhrazená vozům BMW M
Volné jízdy

Více informací na: czechmclub.cz
*Spotřeba paliva a emise CO2 (podle WLTP):
BMW M3 Sedan: kombinovaná spotřeba paliva: 10,2–9,9 l/100 km; kombinované emise CO2: 231–226 g/km
BMW M5 CS: kombinovaná spotřeba paliva: 11,3–10,9 l/100 km; kombinované emise CO2: 257–248 g/km
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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 2020 společnost BMW Group prodala po celém světě více než 2,3 milionu osobních vozů a více než
169 000 motocyklů. Zisk před zdaněním ve finančním roce 2020 činil 5,222 miliardy Euro, příjmy dosáhly
98 990 miliardy Euro. K 31. prosinci 2020 pracovalo pro BMW Group 120 726 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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