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BMW Auto Fus Group certyfikowanym centrum BMW Classic.
Pierwsze w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej
centrum BMW Classic zostało otwarte przez dilera BMW Auto
Fus Group w Warszawie.
Warszawa. Certyfikat BMW Classic potwierdza spełnienie restrykcyjnych wymogów, które
umożliwiają autoryzowane serwisowanie klasyków i young timerów marki. Pod uwagę brane
są takie czynniki, jak przygotowanie odpowiedniego zaplecza oraz oryginalnych narzędzi
niezbędnych do serwisu klasycznych modeli marki z Monachium. W BMW Auto Fus Group
do naprawy tych samochodów i motocykli delegowani są najbardziej doświadczeni
pracownicy związani z firmą od wielu lat. Właściwe umiejętności i wiedzę na temat
poszczególnych modeli zapewniają szkolenia organizowane przez BMW Classic.
- Jedynie wybrani dilerzy mogą starać się o certyfikację BMW Classic. W przypadku naszej
firmy bardzo poważnym atutem jest kilkudziesięcioletnie doświadczenie w serwisowaniu
pojazdów BMW i udana współpraca z Monachium. Przypomnę, że firma Auto Fus oficjalnie
współpracuje z marką od 1988 roku – powiedział Mateusz Janasz, General Manager Auto
Fus Group odpowiedzialny za projekt BMW Classic.
Certyfikowany partner BMW Classic zrobi okresowy przegląd, ale też przeprowadzi
kompleksowy remont silnika. Ma bezpośredni dostęp do magazynów części w Monachium,
a zatem może sprowadzić oryginalne elementy do klasycznych modeli. Posiada również
możliwość zamówienia ich u rzemieślników, którzy wytwarzają je zgodnie ze standardami
jakościowymi BMW. Certyfikowany partner ma także dostęp do wiedzy dotyczącej
klasycznych i zabytkowych modeli, na przykład dokładnej receptury oryginalnych lakierów
oraz schematów elektrycznych.
Jako BMW Classic Partner, BMW Auto Fus Group we współpracy z BMW Classic w
Monachium, może certyfikować samochody i motocykle marki wraz z określeniem
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możliwości objęcia ich opieką BMW Classic. Program uwzględnia pojazdy, które mają
minimum 20 lat. Właściciele klasyków BMW mogą wystąpić o ich ocenę oraz
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potwierdzenie stopnia oryginalności. Wkrótce BMW Auto Fus Group będzie oferował pełną
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renowację samochodów oraz wspierał właścicieli w ich sprzedaży lub zakupie. Polski
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oddział BMW Classic oferuje również serwis oraz możliwość kupienia części do
klasycznych i zabytkowych motocykli BMW Motorrad.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager
Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl
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BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad jest jednym z wiodących na
świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także dostawcą wysokiej jakości
usług finansowych i mobilnościowych. Sieć produkcyjna BMW Group obejmuje 31 zakładów produkcyjnych
i montażowych w 14 krajach; firma dysponuje międzynarodową siecią dystrybucji w ponad 140 krajach.
W roku 2017 firma BMW Group sprzedała ponad 2 463 500 samochodów oraz ponad 164 000 motocykli na
całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2016 wyniósł ok. 9,67 mld EUR przy
obrotach wynoszących 94,16 mld EUR. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w BMW Group było
zatrudnionych 124 729 pracowników.
Podstawą sukcesu BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania i perspektywiczne myślenie. Dlatego też
integralną część strategii firmy stanowią: zasady ekologicznego i społecznego zrównoważonego rozwoju
wdrożone w całym łańcuchu wartości, promowanie całościowej odpowiedzialności za produkty oraz aktywne
angażowanie się w ochronę zasobów naturalnych.
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