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Dinamikus egyéniség: a BMW 8-as sorozat
Golden Thunder különkiadása

A 8-as BMW fejedelmi luxusát a BMW Individual exkluzív karosszériakiegészítői és felszereltségi opciói fokozzák tovább. A kupé, kabrió és
Gran Coupé karosszériaváltozatban egyaránt elérhető Golden
Thunder különkiadás 2020 szeptemberétől lesz megrendelhető.
A BMW 8-as sorozat egyik legjellegzetesebb tulajdonsága a lebilincselő ruhába
csomagolt dinamikus menetteljesítmény. A bajor prémiumgyártó luxus
sportautójának egyedisége azonban most új szintre lép, ráadásul mindhárom
karosszériaváltozatban. A sportosság és a luxus egészen egyedi harmóniáját
aranyszínű karosszéria-kiegészítők, illetve a BMW Individual luxus színvonalú
külső és belső felszereltségi opciói teremtik meg.
A BMW 8-as sorozat Golden Thunder különkiadása ismét ékes példával szolgál
a BMW Individual azon kiemelkedő képességére, amely mentén még az
exkluzív modelleket is képes egyedivé varázsolni, ügyfelei stílussal és
minőséggel szemben támasztott legmagasabb elvárásainak is eleget téve. A
különkiadás egyedülálló stílusjegyei egy kisszériás darabszámban legyártott,
rendhagyó modell benyomását keltik, összetéveszthetetlen karakterrel ruházva
fel a Golden Thunder különkiadás négykerekűit.
Az arany árnyalatban pompázó különkiadás az új BMW 8-as Coupé, az új BMW
8-as Cabrio és a BMW 8-as Gran Coupé összes modellváltozatával
megrendelhetővé válik – a BMW 840i és a BMW 840d xDrive modellektől
kezdve, egészen a BMW M850i xDrive modellváltozatig. A különkiadások
gyártását 2020 szeptemberében kezdi meg a BMW a dingolfingi üzemben. Az
M Sport csomag minden esetben a rendhagyó négykerekű modell
alapfelszereltségének része.
A luxus sportautó különkiadását Sapphire Black metál vagy Frozen Black metál
karosszériafényezési árnyalatban rendelhetik meg a bajor prémiumgyártó
ügyfelei, a dinamikus egyéniség sportosságát pedig arany árnyalatú stílusjegyek
fokozzák. A karosszéria sötét színét a BMW Individual magasfényű Shadow
Line külső felszereltségi csomag tételei fokozzák, többek között az M Sport
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fékrendszer fekete féknyergeivel. Az autó alsó felén arany színű dizájncsíkok
futnak végig, az első lökhárítótól, a küszöbökön át, egészen a hátsó lökhárítóig.
Ilyen színben pompáznak a külső visszapillantó-házak, a hátsó légterelő szárny
(kizárólag a kupé karosszériaváltozat esetében) és a duplaküllő-dizájnú, 20”
méretű BMW M könnyűfém keréktárcsák is.
Az ajtók mögött ugyancsak a sportosság és az egyediség harmóniájáé a
főszerep. A BMW Individual Merino bőrkárpit fekete árnyalatával az első ülések
fejtámláin arany színű „Edition Golden Thunder” varrás alkot kontrasztot, a kupé
és a Gran Coupé karosszériaváltozat esetében a tetőt antracit színű Alcantara
borítja, a középkonzol alumínium elemeit pedig arany színű hálómotívum díszíti,
a különkiadás egyedi emblémájával kiegészítve. A rendhagyó modellek
felszereltségébe a prémium minőségű üvegből készült Crafted Clarity
kiegészítők és a Bowers & Wilkins Diamond Surround audiorendszer is
beletartozik.
Az üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékeket a legmodernebb autók menetteljesítményét vizsgáló EUciklus (NEDC – New European Driving Cycle) tesztkörének mérései szerint, valamint a valós körülmények közötti
legdinamikusabb járműhasználat eredményeit vizsgáló, globális szabvány szerint működő tesztciklus (WLTP – Worldwide
Harmonized Light Vehicle Test Procedure) mérései szerint számolták ki. Az adatok a gumiabroncs-típusoktól és a
felszereltségi szintektől is függnek.
További információ az új személygépkocsik hivatalos üzemanyag-fogyasztási, fajlagos szén-dioxid-kibocsátási, 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
(DAT) társaságtól (D-73760 Ostfildern-Scharnhausen, Hellmuth Hirth Str. 1.) vagy
a http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.html internetes oldalról szerezhető be: Leitfaden
CO2 (Guideline CO2) (PDF – 2,7 MB)
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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 2,5 millió darab gépkocsit és több mint 175 000 darab
motorkerékpárt értékesített világszerte. 104,210 milliárd eurós összbevételével a vállalat a 2019es pénzügyi évben 7,118 milliárd eurós nyereséget termelt. A 2019. december 31-i összesítés
szerint a BMW Group világszerte 133 778 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

BMW
Sajtóinformáció
2020. június 22.

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
Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmwgroup/

