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Megmutatta magát az első BMW i4

2021. március 17.

A tisztán elektromos meghajtású Gran Coupé a BMW Group évértékelő
konferenciáján fedte fel vonalait.
„Sportos formanyelvével, kategóriaetalon menetdinamikai tulajdonságaival és
zéró emissziójával a BMW i4 vérbeli BMW modell, amelynek köszönhetően a
márka szíve immár tisztán elektromosan ver” – mondta Pieter Nota, aki a BMW
AG igazgatótanácsának tagjaként egy személyben felel a BMW, a MINI és a
Rolls-Royce márkák értékesítési hálózatáért, globális marketingjéért és
ügyfélszolgálati részlegeiért.
A BMW i4 egy tisztán elektromos meghajtású, négyajtós Gran Coupé
modellként érkezik meg a piacra 2021-ben, portfólióján többek között egy
BMW M Performance kiadással. A modell újraértelmezi a BMW által fémjelzett
sportosság, a kényelem és a hosszú távon fenntartható teljesítmény egységét,
amely egyedülálló a szegmensben. A BMW i4 többféle változatban lesz
elérhető, a valós körülmények közötti legdinamikusabb járműhasználat
eredményeit vizsgáló, globális szabvány szerint működő tesztciklus (WLTP –
Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) mérései szerint egyetlen
feltöltéssel akár 590 kilométer tisztán elektromos hatótávolsággal. 390 kW /
530 lóerő maximális teljesítményével a modell körülbelül 4 másodperc alatt
gyorsul fel álló helyzetből 100 km/órás sebességre.
A modellről készült első fényképek, vázlatok, snittek és videók ehhez a
sajtóközleményhez csatolva találhatók.
A BMW i4 további részleteit a következő hetekben jelenti be a gyártó.
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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.
2020-ban a BMW Group több mint 2,3 millió darab gépkocsit és több mint 169 000 darab
motorkerékpárt értékesített világszerte. 98,990 milliárd eurós összbevételével a vállalat a 2020-as
pénzügyi évben 5,222 milliárd eurós nyereséget termelt. A 2020. december 31-i összesítés
szerint a BMW Group világszerte 120 726 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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