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Nagyszámú szakmai kitüntetés,
nemzetközi díj és olvasói elismerés
övezi a BMW 2015-ös évét

A BMW Group fennállása eddigi legsikeresebb esztendejeként
könyvelheti el a 2015-ös évet, a rekordszámú gyártási és értékesítési
sikertörténet margóján pedig hetvennél is több, kimagaslóan nívós
trófea fénylik. A díjak egytől egyig a bajor gyártó innováció, dizájn,
minőség, megbízhatóság, értékállóság és fenntarthatóság terén
betöltött úttörő szerepének elismerései.
2015 kimagaslóan sikeres esztendőként vonulhat be a BMW Group
történelmébe, és ezt megannyi szakmai kitüntetés, nemzetközi díj és olvasói
elismerés is igazolja. A bajor gyártó négykerekűi idén olyan változatos
témakörökben zsebelték be a fényesebbnél fényesebb aranyérmeket, mint az
innováció, a dizájn, a sportosság, a minőség, a megbízhatóság, az értékállóság,
a fenntarthatóság és az intelligens járműkapcsolatok kategóriái. A nyerteseket
szakújságírókból álló nemzetközi zsűrik, szakmai magazinok rajongó olvasói,
autóipari szakértők és tekintélyes piackutatások eredményei határozták meg.
A legrangosabb nemzetközi díjak a BMW járműtechnológiai
szaktudását éltetik
A BMW Group 2015-ben négy kategóriában is elnyerte a „Nemzetközi Év
Motorja Díj” aranyérmét, amelyek a vállalatcsoport mérnöki kiválóságának újabb
ékes bizonyítékai. A 31 ország 65 autós újságírójából álló szakmai zsűri
kategóriagyőztesnek választotta meg a BMW i8 háromhengeres, BMW
TwinPower Turbo technológiával dolgozó erőforrását. Miközben a progresszív
sportautó plug-in hibrid hajtáslánca a bajor gyártó második kategóriagyőzelmét
is bezsebelte, a jövőbe mutató modell az abszolút győztesnek járó trófeát is
elnyerte. A vadonatúj BMW M3 / M4 sportmodell-páros M TwinPower Turbo
technológiával dolgozó, soros hathengeres benzinmotorja immáron ötödik
alkalommal hódította el a 2.5 – 3.0 liter hengerűrtartalmú erőforrás-kategória
aranyérmét.
Sőt mi több, a BMW i8 plug-in hibrid sportautót a legzöldebb autónak járó
„World Green Car of the Year 2015” díjjal is kitüntették, az auto motor und sport
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német autós szakmagazin pedig a modell innovatív járműtechnológiáját
„Nemzetközi Paul Pietsch Díjjal” ismerte el. A BMW i8-at mindemellett NagyBritanniában az év autójának, a Washington-i Autószalonon pedig az év
legzöldebb luxusautójának választották meg.
A világ elsőszámú prémium elektromos kisautója, a BMW i3 idén tovább
folytatta töretlen nemzetközi sikertörténetét, számos abszolút- és
kategóriagyőzelmet jelentő aranyérmet kaparintva meg magának. A BMW i3
Kínában elnyerte a legjobb autókat díjazó „Best Cars 2015” választás legjobb
kompaktjának járó elismerést, miközben Ausztráliában a sikeres elektromos
modellt választották meg a 2015-ös év autójának. A BMW i3 műszaki
kifinomultságát és megbízhatóságát elismerendő, a Firmenauto és a DEKRA az
innovatív modellt az idei esztendő elsőszámú céges kisautójának ítélte.
A 2015-ös esztendő járműipari mérföldköve a vadonatúj BMW 7-es
sorozat, amelyet csak Kínában több mint húsz díjjal illettek
Idén világszerte a vadonatúj BMW 7-es sorozat hozta el az iparág
leginnovatívabb járműtechnológiáját, amelyet csak Kínában húsznál is több
szakmai díjjal ismertek el. Ezek közül a két legkiemelkedőbb a China Business
Journal járműtechnológiai innovációkat díjazó „Technology Innovation Award
2015” díja, valamint a tekintélyes The Beijing News napilap „Luxury Car of the
Year 2015” kitüntetése, amely az év luxusautójává emelte a vadonatúj 7-es
BMW-t. Az Egyesült Államokban a jövőbe mutató luxuslimuzin a Popular
Science „Best of What’s New 2015” díját is elnyerte, amellyel a magazin évről
évre a legnagyobb autóipari újításokat ismeri el. Németországban eközben a
vadonatúj BMW 7-es sorozat az Auto Bild és a Bild am Sonntag magazinok
közös, „Arany kormánykerék 2015” díját is megkapta a luxus járműkategóriában
– ahogyan azt a BMW X1 és a BMW 2-es Gran Tourer is tette a
középkategóriájú SUV modellek, illetve az egyterű autók mezőnyében.
A BMW Group autóipari innovációk terén betöltött piacvezető pozícióját 24
ország 550 karosszériaépítési szakértője is elismerte, akik a forradalmian új
„CarbonCore” karosszéria-felépítésért „EuroCarBody Award 2015” díjjal
ismerték el a vadonatúj BMW 7-es sorozatot.
Nemzetközi szakmai kitüntetések és olvasói elismerések a BMW
dizájn-részlegének
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Az International Forum Design „iF Terméktervezési Díja” az egyik legnívósabb
szakmai elismerés a járműipari dizájn-innovációk terén, amelyet 2015-ben a
BMW Group nem kevesebb, mint tizenhárom alkalommal nyert el. A BMW
egyedi modellarculata az Auto Zeitung német autós szakmagazin olvasóit is
lenyűgözte: a BMW 4-es Gran Coupé a limuzinok / kupék / egyterűek
szegmensében hódította el a „Design Trophy 2015” díjat, míg a BMW 2-es
Cabrio a kompakt kategóriában diadalmaskodott. A 2015-ös esztendő
legkiemelkedőbb kompakt dizájn-innovációját illető „autonis 2015” díjjal a
vadonatúj BMW 1-es sorozatot tüntették ki az auto motor und sport
szakmagazin olvasói. Az Auto Bild Sportscars olvasói szavazásának
koncepcióautó kategóriájában eközben látványos győzelmet ünnepelt a BMW
3.0 CSL Hommage tanulmány, amellyel a BMW dizájn-részlege az 1970-es
évek kupéklasszikusa, a BMW 3.0 CSL modell előtt tiszteleg.
Vérpezsdítő vezetési élmény, amely világszerte lázba hozza a
rajongókat
A sportautókra szakosodott magazinok olvasói a vezetés színtiszta élményét
helyezik a középpontba – akárcsak a BMW erőteljes négykerekűi. Eme
gondolatmenetet az Auto Bild Sportscars olvasói is osztják, akik a
sorozatgyártású sportkupék szegmensében a BMW M4 GTS sportmodellnek
ítélték oda a tekintélyes „2015-ös Év Sportautója” címet. A kategóriagyőztes
motorterébe szerelt, M TwinPower Turbo technológiával dolgozó, 3.0 liter
hengerűrtartalmú soros hathengeres benzinmotor kereken 500 lóerő maximális
teljesítményt küld a hátsó tengelyre, miközben a BMW M4 GTS sportmodell a
világ első sorozatgyártású négykerekűje, amelyet a mérnökök innovatív
vízbefecskendező rendszerrel láttak el (a modell kombinált üzemanyagfogyasztása 8,5 liter / 100 kilométer, kombinált károsanyag-kibocsátása pedig
199 gramm / kilométer)*.
A sport auto német autós szakmagazin olvasói szavazásának végeredménye
ugyancsak a BMW sportmodelljeinek dinamikus karakterét nyomatékosítja: a
bajor gyártó modelljei nem kevesebb, mint négy kategóriában gurulhattak fel a
dobogó legfelső fokára. Az 50 000 euró alatti limuzinok szegmensében a BMW
335i immáron sorozatban harmadik alkalommal hódította el a „Sport Auto Díjat”.
A 100 000 euró alatti sportlimuzinok / sportkombik mezőnyében a BMW M3
ezúttal sorozatban második alkalommal győzött, ahogyan a kompakt
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kategóriában a BMW M135i, az 50 000 euró alatti kupék szegmensében pedig
a BMW M235i is.
Autóipari etalon az intelligens járműkapcsolatok terén
Az auto motor und sport német autós szakmagazin és a CHIP számítógépes
szakmagazin közös olvasói szavazásán idén 42 520 rajongó adta le voksát:
döntésük szerint a vezető, a jármű és a környezet közötti interaktív
járműkapcsolat létrehozása és fenntartása terén a BMW Group abszolút
piacvezetőnek számít, amelyért a vállalatcsoport elnyerte a rangos
„Járműkapcsolat Díj 2015” elismerést. A „Járműkapcsolati Díj 2015” abszolút
győztese a BMW i8 lett, megszerezve a szavazatok 30,3 százalékát. A
magazinok tájékozott olvasóit a plug-in hibrid sportautó vezetést támogató
rendszereinek, szolgáltatásainak és alkalmazásainak széleskörű tárháza győzte
meg. A szavazók 56 százaléka véli úgy, hogy a BMW a legjobb autógyártó az
intelligens járműkapcsolatok létrehozása és fenntartása terén.
Az Auto Bild és a Computer Bild idén ugyancsak megkérdezte olvasóit, hogy
véleményük szerint melyik autógyártó kínálja ügyfeleinek a legkiforrottabb és
legmegbízhatóbb járműkapcsolatot. Eszerint a „2015-ös Év Járműkapcsolati
Díjat” a vadonatúj BMW 7-es sorozatnak ítélték oda. Az optimális
járműkapcsolati innovációk arzenálján túl az új 7-es BMW két világújdonsággal
könnyítette meg az olvasók döntését: a jövőbe mutató luxuslimuzin a világon az
első, amely sorozatgyártásban kínálja ügyfeleinek a BMW Gesztusvezérlést
(BMW Gesture Control) és a távirányítású parkolást (Remote Control Parking). A
BMW a biztonság és a komfort kategóriában is elnyerte a két magazin
„Járműkapcsolati Díj 2015” kitüntetését: előbbit a távirányítású parkolás
opciója, míg utóbbit a BMW 7-es sorozathoz, a BMW 5-ös sorozathoz és a
BMW i3 modellhez elérhető „Driving Assistant Plus” csomag érdemelte ki.
A BMW i modellek több forrásból dolgozó, intermodális útvonaltervezési opciója
a környezetbarát járműtechnológiák egyik legnívósabb európai elismerését, a
„GreenTec Award” díjat is elnyerte 2015-ben. Eme forradalmian innovatív
útvonaltervezési technológia a jármű navigációs rendszerének adatait a
tömegközlekedési eszközök valós menetrendjével egyesíti, az úti cél minden
korábbinál gyorsabb és hatékonyabb elérését garantálva.
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A BMW Group a tisztán elektromos meghajtású gépkocsik globális töltési
infrastruktúrájának széleskörű fejlesztéséért az ENSZ „Momentum for Change”
díját is elnyerte.
Kiemelkedő értékállóság a fenntarthatóság és a minőség tükrében
Az Auto Bild autós szakmagazin a Schwacke német piackutató intézet
előrejelzései alapján évről évre kihirdeti a Németországban kapható
autómodellek értékállósági rangsorát, „Value Master” néven. Az elektromos
autók szegmensében a „Value Master 2015” elismerést a BMW i3 modell
kapta, miközben a középkategóriájú autók rendkívül erős mezőnyében a BMW
3-as sorozat immáron sorozatban harmadik alkalommal diadalmaskodott –
ezúttal a BMW 325d Touring modellel. Az idei „Value Master” megmérettetés a
bajor gyártónak kettős győzelmet hozott a kompakt SUV kategóriában: a
legértékállóbb modell a BMW X3 xDrive35d, míg az ezüstérmes a BMW X4
xDrive30d lett.
Prémium minőségének, megbízhatóságának és kiemelkedő ergonómiai
megoldásainak köszönhetően a BMW az észak-amerikai J.D. Power and
Associates piackutató vállalat minőségi és megbízhatósági felmérésén is
kiválóan szerepelt. Az „Initial Quality Study 2015” díj hiteles odaítéléséért nem
kevesebb, mint 84 000 tengerentúli újautó-vásárlót kérdeztek meg
tapasztalatairól. A prémium kisautók szegmensének első helyezettje a BMW 2es sorozat, a prémium kompakt kategória aranyérmese pedig a 4-es BMW lett,
miközben a középkategóriában a BMW 5-ös sorozat diadalmaskodott. A J.D.
Power and Associates a legjobb és legmegbízhatóbb járművek mellett a világ
elsőszámú autógyártó létesítményeinek listáját is összeállította 2015-ben. A
világ legjobb autógyárának járó „Platinum Plant Quality Award 2015” díjat
eszerint a BMW Rosslyn-ban működő dél-afrikai gyára, míg a „Silver Plant
Quality Award 2015” kitüntetést a bajor gyártó dingolfingi létesítménye nyerte
el, amellyel a németországi üzem a legjobb európai autógyárrá lépett elő.
A BMW 2015-ben elnyert legjelentősebb elismeréseinek listája
Az ENSZ által:
„Momentum for Change” díj a tisztán elektromos meghajtású gépkocsik
globális töltési infrastruktúrájának széleskörű fejlesztéséért
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A World Car Awards által:
A világ legzöldebb autójának járó „World Green Car of the Year 2015” díj a
BMW i8 modellnek
„Év Motorja 2015” díj a BMW i8 turbófeltöltésű, háromhengeres
benzinmotorjának
„Év Motorja 2015” díj a BMW i8 plug-in hibrid hajtásláncának
Az abszolút „Év Motorja 2015” díj a BMW i8 plug-in hibrid sportautónak
„Év Motorja 2015” díj a BMW 3.0 liter hengerűrtartalmú, soros hathengeres
benzinmotorjának
A GreenTec Awards által:
A személyautós mobilitás kategória „GreenTec Award 2015” díja a BMW i
divízió intermodális, több forrásból dolgozó útvonaltervezési szolgáltatásának
A EuroCarBody által:
„EuroCarBody Award 2015” díj a vadonatúj BMW 7-es sorozat innovatív,
„CarbonCore” karosszéria-felépítéséért
Az auto motor und sport által:
A felső-középkategória legjobb autójának járó „Best Cars 2015” díj a BMW 5ös sorozatnak
A leginnovatívabb járműtechnológiát díjazó „Nemzetközi Paul Pietsch Díj 2015”
a BMW i8 sportautónak
A kompakt kategória dizájn-innovációját díjazó „autonis 2015” díj a BMW 1-es
sorozatnak
Az auto motor und sport és a CHIP által:
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A vezető, az autó és a környezet közötti leginteraktívabb kapcsolatot díjazó
„Járműkapcsolati Díj 2015” elismerés a BMW i8 plug-in hibrid sportautónak
Az Auto Zeitung által:
A felső-középkategória „Auto Trophy 2015” díja a BMW 5-ös sorozatnak
A kompakt kategória „Design Trophy 2015” díja a BMW 2-es Cabrio modellnek
A limuzinok / kupék / egyterűek kategória „Design Trophy 2015” díja a BMW 4es Gran Coupé modellnek
A Bild am Sonntag és az Auto Bild által:
Az SUV középkategória „Arany Kormánykerék 2015” díja a BMW X1-nek
A luxus járműkategória „Arany Kormánykerék 2015” díja a BMW 7-es
sorozatnak
Az egyterű kategória „Arany Kormánykerék 2015” díja a BMW 2-es Gran
Tourer modellnek
Az Auto Bild és a Computer Bild által:
„Járműkapcsolati Díj 2015” a vadonatúj BMW 7-es sorozatnak
A biztonság kategóriába tartozó vezetést támogató rendszereket elismerő
„Járműkapcsolat Díj 2015” a BMW-nek
A komfort kategóriába tartozó vezetést támogató rendszereket elismerő
„Járműkapcsolat Díj 2015” a BMW-nek
Az Auto Bild Allrad által:
A legjobb összkerékhajtású hibrid modellt díjazó „All-Wheel Car of the Year
2015” díj a BMW i8 plug-in hibrid sportautónak
Az Auto Bild Sportscars által:
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A legjobb sorozatgyártású sportkupénak járó „2015-ös Év Sportautója” díj a
BMW M4 GTS sportmodellnek
A legjobb tanulmányautónak járó „2015-ös Év Sportautója” díj a BMW 3.0 CSL
Hommage koncepciónak
Az Auto Bild és a Schwacke által:
A legértékállóbb elektromos járművet díjazó „Value Master 2015” díj a BMW i3
modellnek
A legértékállóbb középkategóriájú autót díjazó „Value Master 2015” díj a BMW
325d Touring modellnek
A legértékállóbb kompakt SUV-t díjazó „Value Master 2015” díj a BMW X3
xDrive35d modellnek
A sport auto által:
A legjobb kompaktot díjazó „Sport Auto Award 2015” kitüntetés a BMW M135i
modellnek
A legjobb 50 000 euró alatti kupét díjazó „Sport Auto Award 2015” kitüntetés a
BMW M235i modellnek
A legjobb 50 000 euró alatti limuzint és kombit díjazó „Sport Auto Award 2015”
kitüntetés a BMW 335i modellnek
A legjobb 100 000 euró alatti limuzint és kombit díjazó „Sport Auto Award
2015” kitüntetés a BMW M3 sportmodellnek
A Motor Klassik által:
A jövő járműklasszikusának járó (középkategórián belüli) „Motor Klassik Awards
2015” díj a BMW 4-es Coupé-nak
Az International Forum Design által:
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„iF Terméktervezési Díj 2015” a BMW 2-es Active Tourer modellnek, a BMW
4-es Gran Coupé-nak, a BMW M4 Coupé modellnek, valamint a BMW X6-nak
és a BMW i8-nak
A Firmenauto és a DEKRA által:
A legjobb céges kisautót díjazó „Company Car of the Year 2015” díj a BMW i3
REX modellnek
A legjobb céges kompaktot díjazó „Company Car of the Year 2015” díj a BMW
118d modellnek
A DEKRA által:
A legmegbízhatóbb használt kabriót / sportautót díjazó „Used Car Report 2015”
elismerés a BMW Z4 modellnek
A J.D. Power and Associates által:
A prémium kisautó kategória „Initial Quality Award 2015” díja a BMW 2-es
sorozatnak
A prémium kompakt kategória „Initial Quality Award 2015” díja a BMW 4-es
sorozatnak
A prémium kategória „Initial Quality Award 2015” díja a BMW 5-ös sorozatnak
A prémium kompakt kategória „APEAL Study 2015” díja a BMW 4-es
sorozatnak
A prémium középkategória „APEAL Study 2015” díja a BMW 6-os sorozatnak
A prémium kisautó kategória „APEAL Study 2015” díja a BMW 2-es sorozatnak
A világ legjobb autógyártó létesítményét díjazó „Platinum Plant Quality Award
2015” díj a BMW Rosslyn-ban működő dél-afrikai gyárának
A világ legjobb autógyártó létesítményét díjazó „Silver Plant Quality Award
2015” díj a BMW dingolfingi gyárának
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A „2015-ös Év Autója” Nagy Britanniában:
Az abszolút „2015-ös Év Autója” díj a BMW i8 plug-in hibrid sportautónak
A „2015-ös Év Autója” elismerés legjobb sportautóját díjazó „Best Performance
Car of the Year 2015” kitüntetés a BMW i8 plug-in hibrid sportautónak
A Popular Science által:
Az autóipar legnagyobb újítását díjazó „Best of What’s New 2015” díj a
vadonatúj BMW 7-es sorozatnak
A Blogger Auto Awards által:
A kisautó kategória „Blogger Auto Awards 2015” díja a BMW i3 modellnek
A sportautó kategória „Blogger Auto Awards 2015” díja a BMW i8 plug-in hibrid
sportautónak
A Schweizer Illustrierte által:
A Svájcban kapható legstílusosabb autót díjazó „2015-ös Év Autója Svájcban”
díj a BMW 7-es sorozatnak
A Freie Fahrt által:
A prémium járműkategória „Big Austrian Automobile Prize 2015” díja a BMW 7es sorozatnak
A Car Styling Magazine által:
Az autóipari mérföldköveket díjazó „the golden marker trophy 2015” kitüntetés
a BMW i3 modellnek
A 2015-ös Washington-i Autószalonon:
A legzöldebb luxusautót díjazó „Luxury Green Car of the Year 2015” díj a BMW
i8 plug-in hibrid sportautónak
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A „COTY Australia” által:
Az ausztráliai abszolút „Év Autója 2015” díj a BMW i3 modellnek
A L’árgus által:
A kompakt / családi autó kategória legjobbját díjazó „Trophée Argus 2015” díj a
BMW 218d Active Tourer modellnek
A „J-COTY” által:
Az év legjobb import autóját díjazó japán „2015-ös Év Autója Japánban” díj a
BMW 2-es Active / Gran Tourer modellpárosnak
A China Business Journal által:
A járműtechnológiai innovációkat díjazó „Technology Innovation Award 2015”
díj a vadonatúj BMW 7-es sorozatnak
A The Beijing News által:
Az év luxusautóját díjazó „Luxury Car of the Year 2015” díj a vadonatúj BMW 7es sorozatnak
Az auto motor und sport China által:
Az év legjobb kompakt autóját díjazó „BEST CARS 2015” díj a BMW i3
modellnek
A West China City Daily által:
A luxus kategória jövőbe mutató jármű-innovációit díjazó „The Most Anticipated
2015” díj a vadonatúj BMW 7-es sorozatnak
A 163.com által:
Az év luxusautójának járó „Luxury Car of the Year 2015” díj a vadonatúj BMW
7-es sorozatnak
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A yiche.com által:
A legjobb import autóknak járó „5 Best Imported Cars of the Year 2015” díjak
egyike a vadonatúj BMW 7-es sorozatnak
A National Business Daily által:
Az év luxusautójának járó „2015 Luxury Car” díj a vadonatúj BMW 7-es
sorozatnak
Az emao.com által:
A 2016-os esztendő legjobb luxusautójának ígérkező „2016 Large Luxury Car
Recommendation” díj a vadonatúj BMW 7-es sorozatnak
A youcheyihou által:
Az idei legjobb kínai járműkapcsolati hálózatot díjazó „China Mobile Internet
Annual Model Series Award 2015” díj a vadonatúj BMW 7-es sorozatnak
Az Auto Headline által:
A legjobb járműkapcsolati hálózatot kínáló modellnek járó „Annual Top New
Media Communications Case 2015” díj a vadonatúj BMW 7-es sorozatnak
Az Auto World által:
Az év legjobb autójának járó „Car of the Year 2015” díj a vadonatúj BMW 7-es
sorozatnak
A Tencent által:
Az év legjobb import autójának járó „Imported Car of the Year 2015” díj a
vadonatúj BMW 7-es sorozatnak
Az ifeng.com által:
Az év abszolút legjobb luxusautójának járó „Global Luxury Car of the Year 2015”
díj a vadonatúj BMW 7-es sorozatnak
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A Nanfang Metropolis Daily által:
Az év legjobb import autójának járó „Imported Luxury Car of the Year 2015” díj
a vadonatúj BMW 7-es sorozatnak
A China Business News által:
Az év legelitebb autójának járó „Elite Car of the Year 2015” díj a vadonatúj
BMW 7-es sorozatnak
A 12gang.com által:
Az év legjobb luxusautójának járó „Luxury Car of the Year 2015” díj a vadonatúj
BMW 7-es sorozatnak
A Zaker által:
A legigényesebb új autónak járó „New Car Appreciation 2015” díj a vadonatúj
BMW 7-es sorozatnak
A 21th Century Media által:
Az év legjobb autójának járó „Car of the Year 2015” díj a vadonatúj BMW 7-es
sorozatnak
A Motor Trend által:
Az év legjobb import autójának járó „Imported Car of the Year 2015” díj a
vadonatúj BMW 7-es sorozatnak
A chexun.com által:
Az év legnépszerűbb luxusautójának járó „The Most Popular Luxury Car 2015”
díj a vadonatúj BMW 7-es sorozatnak
* Az üzemanyag-fogyasztási adatokat az EU-ciklus tesztkörének mérései alapján számolták ki, az értékek a gumiabroncstípusok függvényében változhatnak.
További információ az új személygépkocsik hivatalos üzemanyag-fogyasztási, fajlagos széndioxidkibocsátási, illetve
elektromosáram-fogyasztási adatairól a „Leitfaden über Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch
neuer Personenkraftwagen” (Tájékoztató az új személygépkocsik üzemanyag-fogyasztásáról, szén-dioxid-kibocsátásáról és
elektromosáram-fogyasztásáról) (Guideline for fuel consumption, CO2 emissions and electric power consumption of new
passenger cars), kiadványban található, amely minden értékesítési helyen, valamint a Deutsche Automobil Treuhand GmbH
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(DAT) társaságtól (D-73760 Ostfildern-Scharnhausen, Hellmuth Hirth Str. 1.) vagy a
http://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html internetes oldalról szerezhető be: Leitfaden
CO2 (Guideline CO2) (PDF – 2,7 MB)

**
További információ:
Salgó András, vállalati kommunikációs menedzser
Tel.: +36 29 555 115; e-mail: Andras.Salgo@bmw.hu
A BMW Group magyar nyelvű sajtóoldala a következő címen érhető el:
www.press.bmwgroup.com/pressclub/p/hu/startpage.html
A BMW Group
A BMW, a MINI és a Rolls-Royce márkák tulajdonosaként a BMW Group a világ egyik
legsikeresebb autó- és motorkerékpár-gyártó vállalata, amely prémium pénzügyi és mobilitási
szolgáltatásokat is nyújt. Világcégként a BMW Group 14 országban 30 gyárat üzemeltet,
termékeit pedig értékesítési hálózatán keresztül a világ több mint 140 országában forgalmazza.
2014-ben a BMW Group hozzávetőlegesen 2,118 millió autót és 123 000 motorkerékpárt
értékesített világszerte. A vállalat mintegy 80,40 milliárd eurós összbevételével a 2014-es
pénzügyi évben 8,71 milliárd eurós nyereséget termelt. A 2014. december 31-i összesítés szerint
a BMW Group világszerte 116 324 embert foglalkoztat.
A BMW Group sikerét hosszú távú gondolkodással és felelős működéssel alapozta meg. A vállalat
stratégiájának alapvető része a környezetvédelmi szempontból és szociálisan is fenntartható
értéklánc, a termékei által képviselt, mindenre kiterjedő felelősség és az erőforrások megőrzése
iránti elkötelezettség.
www.bmw.hu
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

