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Fényes díjak ragyogták be a BMW
2018-as évét

A hőn áhított trófeák, a nívós szakmai díjak és az olvasóktól kapott
elismerések egytől egyig a bajor prémiumgyártó modelljeinek
kimagasló minőségét, innovációs erősségét, járműkapcsolati
megoldásait és terméktervezési hatásait igazolják.
A BMW az elnyert díjak és kitüntetések tekintetében is rendkívül sikeres
esztendőt zárt 2018-ban. Az elmúlt tizenkét hónapban a müncheni központú
vállalatcsoport termékei nem csupán az autós újságírók és az iparági szakértők,
de az olvasó- és rajongóközönség, illetve a piackutatást végző specialisták
elismerését is elhódították. A fényes trófeákkal illetett négykerekűek ráadásul
prémium minőségük és technológiai innovációik mellett intelligens
járműkapcsolati megoldásaikkal és kivételes fenntarthatósági mutatóikkal is
diadalmaskodtak. A BMW az autóiparban elnyerhető legvágyottabb díjak közül a
tavalyi évben kettőt is bezsebelt: a BMW M5 sportlimuzint a világ legjobb
nagyteljesítményű gépkocsijának járó „World Performance Car“ kitüntetéssel
illették, miközben a BMW i8 plug-in hibrid sportautónak sorozatban negyedik
évben ítélték oda a világ legjobb erőforrását elismerő „Nemzetközi Év Motorja
Díj“ trófeáját. A csúcsteljesítményű BMW M modellek ismét számos ranglista
élén végeztek, a bajor prémiummárka pedig a prémium szegmens
leginnovatívabb gyártójának járó cím újbóli elhódításával ünnepelhetett
mesterhármast.
Ismét csúcson a BMW 5-ös sorozat
A tavalyi esztendőt megelőző tizenkét hónap egymást követő elismerései és
kitüntetései után a BMW 5-ös sorozat 2018-ban is sikert sikerre halmozott –
Németországban és nemzetközi szinten egyaránt. A megannyi díj között az
auto motor und sport német autós szakmagazin felső-középkategóriában
odaítélt „Best Car“ trófeája és az Auto Zeitung német autós szakmagazin „Auto
Trophy – World’s Best Cars“ szavazásának „Executive“ kategóriájában
kiérdemelt első helyezése is megtalálható. Az Auto Test magazin olvasóiban a
tavalyi év során a BMW 530d Touring modell keltette a legmélyebb benyomást,
amelynek köszönhetően a modell a lap abszolút győztesévé is előlépett. Az
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olvasók a felső-középkategória legjobb ár-érték arányú gépkocsijának eközben
a BMW 520d Touring modellt választották meg. A BMW 5-ös sorozat NagyBritanniában is osztatlan sikert aratott, ahol nem csupán egy, de két nívós díjat
is elnyert a szigetország „Car of the Year 2018“ választásán: egyiket a „Best
Executive Car“, míg másikat a „Best Estate Car“ kategóriában. A BMW 5-ös
limuzin és a BMW 5-ös Touring modellpárosát 2018-ban sok más autós
szakmagazin is az év autójának választotta, így többek között a What Car?, a
Company Car Today és a Car Express is. A BMW 520d xDrive Touring ezalatt a
What Car? és a Practical Caravan magazinok, illetve a The Camping and
Caravanning Club által közösen életre hívott „Tow Car Awards“ kitüntetés
abszolút győztesének járó trófeát is elhódította.
BMW M modellek a dobogó legfelső fokán
2018-ban ismét a BMW négykerekűi szolgáltak a prémium szegmens
sportosságának mércéjéül, a nagyteljesítményű BMW M modellek
iránymutatása mentén. Az új BMW M5 sportlimuzin egy csapásra osztatlan
sikert aratott a világ legkiválóbb autóit elismerő „World Car Awards“ trónján,
elnyerve a világ legjobb nagyteljesítményű gépkocsiját éltető „World
Performance Car“ trófeát. A BMW M5 mellett a BMW M GmbH többi
élsportolója is meghatározó ikonként gurult fel a németországi ranglisták
csúcsára: a BMW M5 Competition az Auto Bild Sportscars szakmagazin
„Sports Car of the Year 2018“ díját is elnyerte a limuzinok / kombik
kategóriájában, a BMW M2 Competition pedig a kisautók / kompaktok
mezőnyében hódította el ugyanezt a címet.
Az év legsportosabb autóit kereső sport auto magazin olvasói szavazásán a
müncheni központú vállalatcsoport termékei nyolc kategóriában is az élen
végeztek. Ez azt jelenti, hogy a BMW az idei szavazáson mindegyik másik
gyártónál több díjat zsebelt be. A nyertesek listája a kompakt kategóriában
diadalmaskodó BMW M140i modelltől a 100 000 euró feletti limuzinok és
kombik mezőnyében taroló BMW M5 sportlimuzinig húzódik, köztük olyan
kiválóságokkal, mint a BMW M240i Coupé (50 000 euró alatti kupék), a BMW
M550d xDrive (dízelüzemű modellek), valamint a Competition Package
teljesítménynövelő csomaggal felszerelt BMW M3 (100 000 euró alatti
limuzinok és kombik) és BMW M4 Coupé (100 000 euró alatti kupék). A BMW
M modellek mellett a BMW 230i Cabrio (50 000 euró alatti kabriók és
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roadsterek) és a BMW 330i (50 000 euró alatti limuzinok és kombik) is
kategóriája első helyén végzett.
A BMW hálózatról tölthető modelljei továbbra is kitartanak
A BMW alternatív hajtásláncok kifejlesztése és tömegtermelése terén
felhalmozott hatalmas szaktudása 2018-ban újfent beigazolódott, a BMW i3
tisztán elektromos prémium kompakt, a BMW i8 plug-in hibrid sportautó és a
BMW 330e plug-in hibrid limuzin ugyanis sorra nyerte el a nevesebbnél
nevesebb díjakat. Az Auto Zeitung német autós szakmagazin olvasói a BMW i
divízió két modelljét a világ legjobb autói közé választották be az 50 000 euró
alatti elektromos autók, illetve a hálózatról tölthető nagyteljesítményű modellek
mezőnyében. A BMW i8 ezen felül a „Nemzetközi Év Motorja Díjat“ is
elhódította, sorozatban negyedik alkalommal utasítva maga mögé az 1.4 – 1.8
liter hengerűrtartalomba eső ellenfeleit. A BMW tisztán elektromos meghajtású
és plug-in hibrid hajtáslánccal szerelt modelljei Nagy-Britanniában is kimagasló
népszerűségnek örvendenek: az Auto Express magazin a BMW i3 REX típust a
legjobb hibrid modellnek, a BMW i3 tisztán elektromos prémium kompaktot
pedig a legjobb környezetbarát autónak választotta. Az alternatív hajtáslánccal
szerelt BMW modellek elmúlt tizenkét hónapban tanúsított győzelmi sorozatát a
BMW 330e limuzin zárta, amely a Company Car Today autós szakmagazin által
összeállított, az év legjobb plug-in hibrid modelljeit rangsoroló tabella élén
végzett.
Nívós terméktervezési díjak, amelyekkel a BMW modelljeit illették
A bajor prémiumgyártó négykerekűi kivételes minőségű kialakításaikkal is időről
időre új mércét állítanak fel. A 2018-ban elnyert terméktervezési díjak a BMW
egyedülálló dizájnteljesítményét éltetik. A tavalyi évben nem kevesebb, mint öt
BMW modell nyerte el az iF Terméktervezési Díjat, amely a világ egyik
legnívósabb, dizájnkiválóságokat elismerő trófeája. A győztesek listáján a BMW
M5 sportlimuzin, a BMW 6-os Gran Turismo, a BMW X2, a BMW X3 és a BMW
i3s is megtalálható. A BMW-t ráadásul az Auto Zeitung német autós
szakmagazin olvasói is elsöprő győzelemmel jutalmazták az „Auto Trophy –
World’s Best Cars“ szavazáson: a legjobb terméktervezésű gyártót megillető
„Auto Trophy“ díjjal a bajor prémiumgyártót tüntették ki.
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A BMW Connected most és a jövőben is optimális járműkapcsolatot
garantál
A BMW megállás nélkül halad előre az okostelefonok egyre közvetlenebb
gépkocsi-integrálása, valamint az újabbnál újabb digitális szolgáltatások és
forradalmi járművezérlési koncepciók kifejlesztése terén. A bajor prémiummárka
kiugró sikereket ért el az auto motor und sport német autós szakmagazin
olvasói által a legjobb járműkapcsolati technológiáknak odaítélt, 2018-as
„Járműkapcsolati Díjakért“ folyó küzdelmekben, amely a müncheni gyártó e
téren felhalmozott szaktudására szolgál meggyőző bizonyítékként. A BMW
három kategóriában is diadalt aratott: a magazin olvasói a BMW Connected
alkalmazást választották meg a legjobb okostelefon-applikációnak, az Apple
CarPlay-előkészítést eközben a legjobb okostelefon-integráló koncepciónak
nevezték, a BMW központi operációs rendszerének legújabb, 7.0 verziója pedig
olyannyira lenyűgözte az olvasókat, hogy a járművezérlési koncepciók
kategóriában díjjal ismerték el. A bajor prémiumgyártó új kijelző- és
járművezérlési koncepciója a BMW X5 negyedik generációjában ünnepelte
világpremierjét, minden korábbinál intenzívebben helyezve a vezetőt a
középpontba. A technológiát a mérnökök úgy tervezték meg, hogy az
mindegyik vezetési szituációban a lehető legpontosabb információval szolgálja
ki a BMW ügyfelét és ezzel újabb szintre emelje az ember és az autó közötti
interaktív kapcsolatot.
A bajor prémiumgyártót mindezeken felül innovációs erősségéért is számtalan
elismerésben részesítették a független szakértők: a BMW-t a németországi
Center of Automotive Management (CAM) és a nagy-britanniai
PricewaterhouseCoopers (PwC) is a leginnovatívabb prémiummárkának
választotta meg, amellyel a 2018-as év autóipari innovációit kitüntető
„Automotive Innovations Award“ abszolút díját is elnyerte. Innovációs tehetsége
elismeréséül a müncheni központú vállalatcsoport a karosszériakoncepciók és a
járműkapcsolati felületek kategóriáiban is diadalmaskodott.
A BMW 2018-ban elnyert legfényesebb trófeái, elismerései és
kitüntetései:
A World Car Awards által:
A világ legjobb nagyteljesítményű gépkocsijának járó „World Performance Car“
kitüntetés a BMW M5 sportlimuzinnak
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Az auto motor und sport német autós szakmagazin által:
A kompakt SUV kategória legjobb autójának járó „Best Car” díj a BMW X1
modellnek
A felső-középkategória legjobb autójának járó „Best Car” díj a BMW 5-ös
sorozatnak
Az egyterűek legjobb dizájn-innovációját elismerő 2018-as „Autonis” díj a BMW
2-es Active Tourer és a BMW 2-es Gran Tourer modellpárosának
Az Engine Technology International szakmai zsűrije által:
A világ legjobb 1.4 – 1.8 hengerűrtartalmű erőforrásának járó „Nemzetközi Év
Motorja Díj 2018” a BMW i8 plug-in hibrid sportautó turbófeltöltésű,
háromhengeres benzinmotorjának
Az auto motor und sport német autós szakmagazin és a Moove
szaklap által:
A legkiválóbb okostelefon-integrálást elismerő „Járműkapcsolati Díj 2018”
kitüntetés a BMW Apple CarPlay-előkészítésnek
A legjobb okostelefon-alkalmazának járó „Járműkapcsolati Díj 2018” kitüntetés
a BMW Connected szolgáltatás-palettának
A legjobb kijelző- és járművezérlési koncepciót megillető „Járműkapcsolati Díj
2018” kitüntetés a BMW központi operációs rendszer legújabb, 7.0 verziójának
Az Auto Bild Sportscars német autós szakmagazin által:
A kisautók és kompaktok mezőnyének legsportosabb képviselőjét megillető
„Sports Car of the Year 2018“ díj a BMW M2 Competition modellnek
A limuzinok és kombik mezőnyének legsportosabb képviselőjét megillető
„Sports Car of the Year 2018“ díj a BMW M5 Competition modellnek
Az Auto Bild Allrad német autós szakmagazin által:
A 40 000 euró alatti legjobb összkerékhajtású gépkocsinak járó „AWD Cars of
the Year“ díj a BMW 3-as sorozatnak
A 30 000 és 50 000 euró közötti legjobb terepjárónak és SUV-nak járó „AWD
Cars of the Year“ díj a BMW X3 modellnek
Az Auto Zeitung német autós szakmagazin által:
A legjobb középkategóriájú gépkocsinak járó „Auto Trophy” díj a BMW 3-as
sorozatnak
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Az „Executive“ kategória legjobb modelljének járó „Auto Trophy” díj a BMW 5ös sorozatnak
A legjobb luxus SUV-nak járó „Auto Trophy” díj a BMW X5 modellnek
A legjobb középkategóriájú gépkocsinak járó „Auto Trophy” díj a BMW 3-as
sorozatnak
Az 50 000 euró alatti legjobb elektromos autónak járó „Auto Trophy” díj a BMW
i3 tisztán elektromos prémium kompaktnak
A nagyteljesítményű elektromos és hibrid modellek legjobbjának járó „Auto
Trophy“ díj a BMW i8 plug-in hibrid sportautónak
A legjobb terméktervezésű gyártót megillető „Auto Trophy“ díj a BMW-nek
A sport auto német autós szakmagazin által:
A kompakt kategória legsportosabb modelljének járó „sport auto Award“ díj a
BMW M140i modellnek
Az 50 000 euró alatti legsportosabb kupénak járó „sport auto Award“ díj a BMW
M240i Coupé modellnek
Az 50 000 euró alatti legsportosabb kabriónak és roadsternek járó „sport auto
Award“ díj a BMW 230i Cabrio modellnek
Az 50 000 euró alatti legsportosabb limuzinnak és kombinak járó „sport auto
Award“ díj a BMW 330i modellnek
A legsportosabb dízelüzemű gépkocsinak járó „sport auto Award“ díj a BMW
M550d xDrive modellnek
A 100 000 euró alatti legsportosabb limuzinnak és kombinak járó „sport auto
Award“ díj a Competition Package teljesítménynövelő csomaggal felszerelt
BMW M3 sportmodellnek
A 100 000 euró alatti legsportosabb kupénak járó „sport auto Award“ díj a
Competition Package teljesítménynövelő csomaggal felszerelt BMW M4
Coupé sportmodellnek
A 100 000 euró feletti legsportosabb limuzinnak és kombinak járó „sport auto
Award“ díj a BMW M5 sportlimuzinnak
A Center of Automotive Management (CAM) és a
PricewaterhouseCoopers (PwC) által:
A leginnovatívabb prémiumgyártót megillető „Automotive Innovations Awards“
kitüntetés a BMW-nek
A leginnovatívabb karosszériakoncepciókat előállító prémiumgyártót megillető
„Automotive Innovations Awards“ kitüntetés a BMW-nek
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A leginnovatívabb járműkapcsolati felületeket megalkotó prémiumgyártót
megillető „Automotive Innovations Awards“ kitüntetés a BMW-nek
Az iF International Forum Design által:
A gépkocsi kategória 2018-as arany fokozatú „iF Terméktervezési Díja” a BMW
M5 sportlimuzinnak, valamint a BMW 6-os Gran Turismo, a BMW X2, a BMW
X3 és a BMW i3s modelleknek
Az Auto Test magazin által:
Az abszolút legjobb gépkocsinak járó „Auto Test” díj a BMW 530d Touring
modellnek
A legjobb ár-érték arányú gépkocsinak járó „Auto Test” díj a BMW 520d
Touring modellnek
A What Car? brit autós szakmagazin által:
Az év legjobb luxusautójának járó „Car of the Year” díj a BMW 5-ös sorozatnak
A What Car? és a Practical Caravan magazinok, illetve a The Camping
and Caravanning Club által:
Az abszolút legjobb gépkocsinak járó „Tow Car Awards“ kitüntetés a BMW
520d xDrive Touring modellnek
A nagy-britanniai UK Car of the Year által:
Az „Executive“ kategória legjobb modelljének járó „UK Car of the Year 2018“ díj
a BMW 5-ös sorozatnak
A legjobb kombinak járó „UK Car of the Year 2018“ díj a BMW 5-ös Touring
modellnek
A nagy-britanniai Company Car Today által:
Az év legjobb plug-in hibridjét megillető „Company Car Today Award“
kitüntetés a BMW 330e modellnek
Az év legjobb autóját megillető „Company Car Today Award“ kitüntetés a BMW
5-ös sorozatnak
Az év legjobb „Executive“ modelljét megillető „Company Car Today Award“
kitüntetés a BMW 5-ös sorozatnak
Az év legjobb prémium crossoverét megillető „Company Car Today Award“
kitüntetés a BMW X1 modellnek
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A nagy-britanniai Auto Express magazin által:
A legjobb hibrid gépkocsinak járó „Best Cars“ díj a BMW i3 REX modellnek
A legjobb környezetbarát gépkocsinak járó „Best Cars“ díj a BMW i3 tisztán
elektromos prémium kompaktnak
A 2018-as év legjobb „Executive“ modelljének járó „New Car Awards“ díj a
BMW 5-ös sorozatnak
A 2018-as év legjobb középkategóriájú prémium SUV modelljének járó „New
Car Awards“ díj a BMW X3 modellnek
Az egyesült államokbeli Car and Driver magazin által:
A luxuskategóriájú kompakt SUV-k legjobbját megillető „Best Trucks and
SUVs“ díj a BMW X1 modellnek
Az egyesült államokbeli JD Power által:
A legkiválóbb kezdeti minőségű prémium kompakt modellnek járó „Initial
Quality Study“ díj a BMW 4-es sorozatnak
A legkiválóbb kezdeti minőségű prémium kompakt SUV modellnek járó „Initial
Quality Study“ díj a BMW X1 modellnek
A legkiválóbb kezdeti minőségű, középkategóriás prémium SUV modellnek járó
„Initial Quality Study“ díj a BMW X6 modellnek
A dél-afrikai Car Magazine által:
A prémium középkategória legjobb modelljét elismerő „Best Buys“ díj a BMW
3-as sorozatnak
**
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, a Rolls-Royce és a BMW Motorrad márkák tulajdonosaként a BMW Group a világ
vezető prémium autó- és motorkerékpár-gyártó vállalata, amely prémium pénzügyi és mobilitási
szolgáltatásokat is kínál. Világcégként a BMW Group 14 országban összesen 30 járműgyártó és összeszerelő létesítményt üzemeltet, termékeit pedig értékesítési hálózatán keresztül a világ több
mint 140 országában forgalmazza.
2017-ben a BMW Group 2 463 526 darab autót és 164 153 darab motorkerékpárt értékesített
világszerte. A vállalat 98,678 milliárd eurós összbevételével a 2017-es pénzügyi évben 10,655
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milliárd eurós nyereséget termelt. A 2017. december 31-i összesítés szerint a BMW Group
világszerte 129 932 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

