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A BMW iX modell lesz a BMW Group idei
télisport-támogatásainak főszereplője

A 2020/2021-es télisport-szezonban a BMW Group ismét
főtámogatóként áll a biatlon-, bob-, szkeleton- és szánkóvilágversenyek mellé, ezúttal új, tisztán elektromos meghajtású
zászlóshajójával a középpontban.
A BMW iX modell (átlagos üzemanyag-fogyasztás: 0,0 liter / 100 km; kombinált
energiafogyasztás: < 21 kWh / 100 km a valós körülmények közötti
legdinamikusabb járműhasználat eredményeit vizsgáló, globális szabvány
szerint működő tesztciklus (WLTP – Worldwide Harmonized Light Vehicle Test
Procedure) mérései szerint*; kombinált károsanyag-kibocsátás: 0 gramm / km)
digitális világpremierjével a BMW Group elhozta a jelenbe a személyes mobilitás
új korszakát. A tisztán elektromos meghajtású, vadonatúj BMW modell
merőben új technológiák alkalmazásával, innovatív stílusban értelmezi újra az
elektromos mobilitás forgalmát. És noha a BMW iX – amely jelenleg a
sorozatgyártást megelőző utolsó fejlesztési fázisban jár – 2021 végén érkezik
meg az utakra, a téli sportok szerelmesei már idén ízelítőt kaphatnak a „Born
Electric” mottó alatt kifejlesztett, új technológiai zászlóshajóból: a BMW Group a
BMW iX modellt gurítja a 2020/2021-es télisport-szezon világversenyein vállalt
átfogó támogatásának középpontjába.
A BMW Group évek óta főtámogatóként áll a BMW IBU World Cup Biathlon
biatlon-világkupa, a BMW IBSF World Cup Bob & Skeleton bob- és szkeletonvilágkupa, valamint az FIL Luge World Cup szánkó-világkupa mellé,
elköteleződése részeként pedig idén a BMW iX modellel és a „Born Electric”
mottóval színesíti a biatlon-stadionokat és a jégpályákat.
Az elektromos mobilitás újraértelmezése
A BMW iX a bajor prémiumgyártó első olyan modellje, amelyet a BMW Group
új, moduláris, rendkívül széles tartományban alkalmazható jövőbeni
eszköztárának alapjaira és kezdetektől a tisztán elektromos meghajtás
szempontjai szerint fejlesztettek ki a mérnökök. Az újdonság jövőbe mutató
módon egyesíti a fenntarthatóságra való törekvést, a környezet védelmét
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szolgáló járműgyártási intézkedéseket, a felhasználóbarát kialakítást, a
sokoldalúságot és a vezetés élményét, mindezt olyan innovatív
járműtechnológiákkal megfűszerezve, amelyeket a jövőben a BMW újabb és
újabb modelljei is megörökölnek majd. A legújabb számítások szerint a BMW iX
maximális teljesítménye a 370 kW-ot / 500 lóerőt is meghaladja, teljes
egészében zéró emisszió és kivételesen alacsony energiafogyasztás mellett.
A BMW iX téli Európa-turnéjának állomásai
A 2020/2021-es télisport-szezon világversenyeinek főtámogatójaként a BMW
Group nagy volumenű Európa-turnéra indítja a BMW iX modellt. A BMW IBU
World Cup Biathlon biatlon-világkupa Kontiolahtiba (Finnország), Hochfilzenbe
(Ausztria), Oberhofba (Németország) és Antholzba (Olaszország) is ellátogat, az
idény fénypontja pedig a szlovéniai Pokljuka-ban megrendezett világbajnokság,
majd az újhelyi (Szlovákia) és Oslo-i (Norvégia) szezonzáró lesz 2021
februárjában. A BMW IBSF World Cup Bob & Skeleton bob- és szkeletonvilágkupának, illetve az FIL Luge World Cup szánkó-világkupának Sigulda
(Lettország), Innsbruck (Ausztria), Winterberg (Németország), St. Moritz (Svájc)
és Königssee (Németország) ad otthont. Január végén az Eisarena Königsseeben rendezik meg az FIL Luge World Championship szánkó-világbajnokságot
is, februárban pedig a németországi Ore (Erz) Hegységben található Altenberg
látja vendégül a BMW IBSF Bob and Skeleton World Championship bob- és
szkeleton-világbajnokság versenyzőit.
*A hajtáslánc maximális teljesítményére, valamint a járműtöltési teljesítményre, a menetteljesítményre, az üzemanyag- és
energiafogyasztásra, a károsanyag-kibocsátásra, illetve a tisztán elektromos hatótávolságra vonatkozó adatok előzetes
értékek.
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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.
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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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