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Megvillan a BMW Concept i4
tanulmányautó

A tisztán elektromos meghajtású BMW Gran Coupé előfutára 2020.
március 3-án, a 90. Genfi Nemzetközi Autószalonon ünnepli
világpremierjét.
A BMW Group a 90. Genfi Nemzetközi Autószalonon mutatja be a
nagyközönségnek első tisztán elektromos meghajtású Gran Coupé modellje
előfutárát. 2020. március 3-án a BMW Concept i4 tanulmányautó a vezetés
élményének új korszakát hozza el a jelenbe, a BMW által fémjelzett
menetdinamika, az egyszerre modern és sportos formanyelv, illetve a négyajtós
Gran Coupé karosszéria tágasságának és funkcionalitásának páratlan egységét
ígérve. Mindezt károsanyag-kibocsátás nélkül.
„A BMW Concept i4 tanulmányautó az elektromos mobilitást a BMW
portfóliójának középpontjába emeli” – nyilatkozta Adrian van Hooydonk, a BMW
Group vezető formatervezője. „A modell formanyelve egyszerre dinamikus,
letisztult és elegáns. Röviden: a tökéletes BMW, zéró emisszióval” – tette hozzá.
**
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 15 országban összesen 31 járműgyártó és összeszerelő létesítményt üzemeltet, termékeit pedig értékesítési hálózatán keresztül a világ több
mint 140 országában forgalmazza.
2019-ben a BMW Group több mint 2 520 000 darab gépkocsit és több mint 175 000 darab
motorkerékpárt értékesített világszerte. 97,480 milliárd eurós összbevételével a vállalat a 2018-as
pénzügyi évben 9,815 milliárd eurós nyereséget termelt. A 2018. december 31-i összesítés
szerint a BMW Group világszerte 134 682 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.
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