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Νέα Ηλεκτρικά Ποδήλατα από την BMW.
Τα νέα BMW Active Hybrid E-Bike και BMW Urban Active Bike
διατίθενται στην Ελληνική αγορά για εύκολες καθημερινές
μετακινήσεις.
Αθήνα. Με το νέο BMW Active Hybrid E-Bike, η συλλογή BMW Lifestyle
συνεχίζει την επιτυχημένη ιστορία της συλλογής BMW Bikes και αποδεικνύει για
μία ακόμα φορά πώς η καινοτόμα τεχνολογία και η προηγμένη σχεδίαση
μπορούν να συνδυαστούν με μία αισθητικά ελκυστική συνολική φιλοσοφία.
Το BMW Active Hybrid Ε-Βike διαθέτει ένα σημαντικά εξελιγμένο κινητήριο
σύνολο, το οποίο διακρίνεται για τη μεγάλη ισχύ του. Το προηγμένο ηλεκτρικό
μοτέρ της Brose ενεργοποιείται όποτε ο αναβάτης χρειάζεται υποβοήθηση στα
πετάλια. Με ισχύ 250 W και ροπή 90 Nm, το μοτέρ προσθέτει δύναμη και
βελτιώνει την ευελιξία για την οποία είναι πασίγνωστη η BMW. Το BMW Active
Hybrid E-Bike μπορεί να διανύσει πολλά χιλιόμετρα με μία φόρτιση, χάρη στο
μοτέρ Brose Drive S Alu και τη μπαταρία ιόντων λιθίου 600 Wh.
Το BMW Urban Active Bike είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση και διαδρομές
προς και από τη δουλειά χάρη στο λεπτό σκελετό και την διακριτικά
τοποθετημένη μπαταρία ιόντων λιθίου των 300 Wh. Το μοτέρ ισχύος 250 W
ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες του αναβάτη για εύκολες και ασφαλείς
μετακινήσεις μέσα στην πόλη.
Κατά συνέπεια, η BMW προσφέρει το κατάλληλο ηλεκτρικό ποδήλατο για κάθε
χρήση, είτε το ζητούμενο είναι οι επιδόσεις είτε το υψηλό επίπεδο άνεσης.
Τα ηλεκτρικά ποδήλατα BMW διατίθενται σε επιλεγμένους εμπόρους BMW και
επιδοτούνται έως και 40% (πλέον ΦΠΑ) ή έως το μέγιστο ποσό των 800€
μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».
Συνιστώμενες τιμές λιανικής του κατασκευαστή:
Ηλεκτρικά Ποδήλατα BMW
BMW Active Hybrid E-Bike –3.648.00€
BMW Urban Hybrid E-Bike –2.606.00€
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σειρά ποδηλάτων BMW, μπορείτε
να απευθυνθείτε στο Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων BMW ή να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα: www.bmw.gr/lifestyle
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιδοτήσεις ηλεκτρικών
ποδηλάτων μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
https://kinoumeilektrika.gov.gr/
- Τέλος Δελτίου Τύπου –

Το BMW Group
Με τις τέσσερις μάρκες του, BMW, MINI, Rolls-Royce και BMW Motorrad, το BMW Group είναι ο
Νο. 1 premium κατασκευαστής αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα
προσφέρει premium χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες μετακίνησης. Σαν μία
παγκόσμια εταιρία, το BMW Group λειτουργεί 31 μονάδες παραγωγής σε 15 χώρες και έχει ένα
παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεων σε περισσότερες από 140 χώρες.
Το οικονομικό έτος 2019, το BMW Group πούλησε πάνω από 2.520.000 αυτοκίνητα και
περισσότερες από 175.000 μοτοσικλέτες παγκοσμίως. Το κέρδος προ φόρων για το οικονομικό
έτος 2019 ήταν 7,11 δισεκατομμύρια ευρώ, με έσοδα που ανήλθαν στα 104,21 δισεκατομμύρια
ευρώ. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2019, το BMW Group είχε παγκόσμιο έμψυχο δυναμικό 133.6778
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.
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
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