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BMW Christmas Days με μοναδικά πακέτα δώρων αξίας
€1.000 για τη νέα BMW Σειρά 1.
Η προσφορά ισχύει από 18 – 23 Δεκεμβρίου για τους 50 πρώτους
τυχερούς.
Αθήνα. Οι BMW Christmas Days έρχονται φέτος τα Χριστούγεννα από τις
18 έως και τις 23 Δεκεμβρίου, φέρνοντας μοναδικά δώρα με τη νέα BMW
Σειρά 1.
Κάντε δική σας τη νέα Σειρά 1 από €22.325 πραγματοποιώντας την παραγγελία
σας στο Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων BMW, και γίνετε ένας από τους 50 πρώτους
που θα επιλέξουν ανάμεσα σε 3 μοναδικά πακέτα δώρων BMW Lifestyle &
Accessories*, αξίας €1.000!
Επιλέξτε ένα από τα πακέτα δώρων Family, Sport ή Travel που ταιριάζει
καλύτερα στις ανάγκες σας και ζήστε συναρπαστικές οδηγικές εμπειρίες με τη νέα
BMW Σειρά 1!
Με ασυναγώνιστη οδηγική απόλαυση, επιβλητική σπορ σχεδίαση και προηγμένες
τεχνολογίες ασφάλειας και συνδεσιμότητας, η νέα BMW Σειρά 1 μαγνητίζει τα
βλέμματα αποπνέοντας δυναμισμό στην πολυτελή κατηγορία αυτοκινήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
https://www.bmw.gr/christmasdays
* Η προσφορά ισχύει για τις 50 πρώτες παραγγελίες της νέας BMW Σειράς 1, που θα
πραγματοποιηθούν από 18/12 έως και τις 23/12. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

- 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.
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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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