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Αποκλειστικές, δυναμικές επιδόσεις: M Sport Limited Edition
για τη BMW Σειρά 6.
Η νέα έκδοση εξοπλισμού συνδυάζει τα στοιχεία του
αποκλειστικού πακέτου M sports με πρόσθετες προτάσεις
υψηλής ποιότητας – ειδική έκδοση περιορισμένης παραγωγής
διατίθεται από τον Απρίλιο του 2017 για τις BMW Σειρά 6
Coupé, BMW Σειρά 6 Cabrio και BMW Σειρά 6 Gran Coupé.

Μόναχο. Η M Sport Limited Edition για τα μοντέλα της BMW Σειράς 6 προετοιμάζει το
δρόμο για ένα αποκλειστικό είδος δυναμικών επιδόσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα τόσο
την εξωτερική εμφάνιση όσο και το εσωτερικό τους. Η νέα έκδοση, που προσφέρεται σε
συνδυασμό με το πακέτο M sports ειδικά διαμορφωμένο για κάθε μοντέλο, περιλαμβάνει μία
μοναδική γκάμα εξοπλισμού και σχεδιαστικών στοιχείων για το εξωτερικό και το εσωτερικό. Η
M Sport Limited Edition θα διατίθεται σε περιορισμένο αριθμό από τον Απρίλιο του 2017 για
τις BMW Σειρά 6 Coupé, BMW Σειρά 6 Cabrio και BMW Σειρά 6 Gran Coupé.
Τα στοιχεία της M Sport Limited Edition για τη BMW Σειρά 6 περιλαμβάνουν εξωτερική
βαφή σε Sonic Speed Blue metallic, που διατίθεται φέτος για πρώτη φορά, και νέας
σχεδίασης ζάντες αλουμινίου M 20-ιντσών με φινίρισμα Bicolor και ειδική 2κτινη σχεδίαση M
σε συνδυασμό με ελαστικά runflat διαφορετικών διαστάσεων εμπρός / πίσω. Η τολμηρή σπορ
εικόνα και η αποκλειστική φινέτσα των μοντέλων edition αναδεικνύεται επιπρόσθετα με
εξωτερικά καλύμματα καθρεπτών από ανθρακονήματα.
Η M Sport Limited Edition χαρίζει ένα ξεχωριστό στυλ και στο εσωτερικό. Οδηγός και
συνοδηγός απολαμβάνουν την εμπειρία του ταξιδιού σε αναπαυτικά καθίσματα (comfort
seats) με πλήρως δερμάτινη ταπετσαρία υψηλής ποιότητας Merino της BMW Individual σε
απόχρωση Black/Fjord Blue. Τα καθίσματα αυτά διατίθενται αποκλειστικά για τα μοντέλα
edition και είναι ασορτί με πατάκια που φέρουν αντίθετη μπορντούρα σε Fjord Blue. Το
εντυπωσιακό περιβάλλον ολοκληρώνεται με διακοσμητικά από ανθρακονήματα, έναν
επιλογέα ταχυτήτων με ανθρακονημάτινα ένθετα και διακοσμητικές λωρίδες μαρσπιέ σε
μπλε απόχρωση με το λογότυπο “M Sport Limited Edition”.
Η M Sport Limited Edition διατίθεται για όλες τις εκδόσεις αμαξώματος της BMW 6 Series
και ανεξαρτήτως συστήματος κίνησης. Για τη BMW Σειρά 6 Coupé (κατανάλωση μικτού
κύκλου: 9,3 – 5,4 l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 217 – 143 g/km), τη BMW Σειρά

6 Cabrio (κατανάλωση μικτού κύκλου: 9,5 – 5,6 l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο:
221 – 149 g/km) και τη BMW 6 Series Gran Coupé (κατανάλωση μικτού κύκλου: 9.4 – 5.5
l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 219 – 147 g/km) διατίθεται ένας εν σειρά 6κύλινδρος βενζινοκινητήρας με 235 kW/320 hp, ένας βενζινοκινητήρας V8 με 330 kW/450
hp και ένας εν σειρά 6-κύλινδρος diesel με 230 kW/313 hp για κάθε μοντέλο. Όλοι οι
κινητήρες συνδυάζονται στάνταρ με 8-τάχυτο σπορ κιβώτιο Steptronic. Εναλλακτικά, αντί
της πίσω κίνησης που αποτελεί σήμα κατατεθέν της μάρκας, όλες οι εκδόσεις της Σειράς 6
διατίθενται επίσης με το ευφυές σύστημα τετρακίνησης BMW xDrive.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επίσημες τιμές κατανάλωσης, ειδικές τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος των νέων επιβατικών
αυτοκινήτων παρακαλούμε ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο " Guideline for fuel consumption, CO2 emissions and electric power consumption of new passenger cars ",
που διατίθεται σε όλο το δίκτυο εμπόρων από τη Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen και στη
http://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html. ManualCO2 (PDF - 2.7 MB.
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Το BMW Group
Το BMW Group είναι από τους πιο επιτυχημένους κατασκευαστές αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε όλο τον
κόσμο με τις μάρκες BMW, MINI και Rolls-Royce. Σαν μία παγκόσμια εταιρία, το BMW Group λειτουργεί 31
μονάδες παραγωγής σε 14 χώρες και έχει ένα παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεων σε περισσότερες από 140 χώρες.
Το οικονομικό έτος 2016, το BMW Group πούλησε 2.367.000 αυτοκίνητα και 145.000 μοτοσικλέτες
παγκοσμίως. Το κέρδος προ φόρων για το 2015 ήταν 9.22 δισεκατομμύρια ευρώ, με έσοδα που ανήλθαν στα
92.18 δισεκατομμύρια ευρώ. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2015, το BMW Group είχε παγκόσμιο έμψυχο δυναμικό
περίπου 122.244 ατόμων.
Η επιτυχία του BMW Group ανέκαθεν βασιζόταν στη μακροπρόθεσμη συλλογιστική και υπεύθυνη δράση. Ως
εκ τούτου, η εταιρία έχει δημιουργήσει οικολογική και κοινωνική βιωσιμότητα σε όλη την αλυσίδα αξιών,
ολοκληρωμένη προϊοντική ευθύνη και μία σαφή δέσμευση για τη διατήρηση των φυσικών πόρων, στο πλαίσιο
της στρατηγικής της.
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