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NOWE IMPULSY DLA EKSTREMALNEJ
FRAJDY Z JAZDY: MINI OPRACOWUJE
KONCEPCJE MODELI JOHN COOPER
WORKS Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM.

Nowe konstrukcje pojazdów oferują dodatkową swobodę
w planowanym rozszerzeniu asortymentu modeli – typowe osiągi przy
braku lokalnej emisji spalin podkreślają niezależny profil marki John
Cooper Works.
Monachium. Głównym celem reorientacji programu modelowego MINI
jest konsekwentna promocja elektromobilności i tworzenie dodatkowych
możliwości doświadczania typowej dla MINI frajdy z jazdy. Oznacza to
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również nowe perspektywy dla marki John Cooper Works. Przyszła
konstrukcja pojazdów MINI pozwoli na osiągnięcie ekstremalnej frajdy
z jazdy oraz charakteru konsekwentnie ukierunkowanego na osiągi nie
tylko w połączeniu z silnikami spalinowymi, ale również z napędami
hybrydowymi i elektrycznymi.
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Elektromobilność w stylu MINI już teraz nabiera tempa. Już sam model
hybrydowy plug-in MINI Cooper SE Countryman ALL4 (zużycie paliwa
w cyklu mieszanym: 2,0-1,7 l/100 km; zużycie energii w cyklu
mieszanym: 14,0-13,1 kWh/100 km; emisja CO2 w cyklu mieszanym:
45-40 g/km) sprawił, że pojazdy ze zelektryfikowanym napędem
stanowiły pięć procent łącznej sprzedaży marki. Po niezwykle udanym
starcie sprzedaży w pełni elektrycznego MINI Cooper SE (zużycie paliwa
w cyklu mieszanym: 0,0 l/100 km; zużycie energii w cyklu mieszanym:
16,8–14,8 kWh/100 km; emisja CO2 w cyklu mieszanym: 0 g/km)
wskaźnik ten podwoił się w ciągu kilku miesięcy do dziesięciu procent.
Na bazie tych doświadczeń i wobec perspektywy nowych rozwiązań
technologicznych w przyszłości MINI już teraz pracuje nad modelami
John Cooper Works ze zelektryfikowanym napędem.
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— Poprzez MINI Electric pokazaliśmy, że frajda z jazdy
i elektromobilność doskonale do siebie pasują — mówi Bernd Körber, szef
marki MINI. — Nadszedł czas, aby nastawiony na osiągi charakter marki
John Cooper Works przenieść też do świata elektromobilności. Dlatego
bardzo intensywnie pracujemy nad koncepcjami modeli John Cooper
Works z napędem elektrycznym.

Obecne impulsy rozwoju MINI John Cooper Works Electric jasno
pokazują, że elektromobilność ma kluczowe znaczenie dla przyszłej
orientacji marki. Zrównoważony rozwój i ekstremalnie sportowy
charakter łączą się w wyjątkowy sposób. — Modele John Cooper Works
z konwencjonalnymi silnikami spalinowymi będą nadal odgrywać ważną
rolę, spełniając życzenia i potrzeby naszych zorientowanych na osiągi
miłośników marki na całym świecie — mówi Bernd Körber. — Nowe
ukierunkowanie na „elektryczne” osiągi jeszcze bardziej podkreśla
niezależny profil marki John Cooper Works.
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Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie
nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r.
w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 2007/715 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących
z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących
naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.
Podane wartości dotyczą samochodów z wyposażeniem standardowym oferowanym w Niemczech,
a zakresy uwzględniają różnice wynikające z wybranego rozmiaru kół, opon oraz wyposażenia
dodatkowego i mogą się zmienić w trakcie konfiguracji.
Wartości zostały już ustalone zgodnie z nowym cyklem testowym WLTP i przeliczone na NEDC, aby
umożliwić ich porównanie. W tych pojazdach podatki i inne opłaty samochodowe uwzględniające
(również) emisję CO2 mogą być obliczane na podstawie innych wartości niż podane.
Więcej informacji dotyczących oficjalnego zużycia paliwa oraz specyficznej emisji CO2 nowych
samochodów osobowych można uzyskać we wszystkich salonach sprzedaży.
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W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager
Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl

BMW Group
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 15 krajach; firma dysponuje międzynarodową siecią dystrybucji
w ponad 140 krajach.
W roku 2019 firma BMW Group sprzedała ponad 2,5 miliona samochodów oraz ponad 175 tysięcy
motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2019 wyniósł
7,118 mld euro przy obrotach wynoszących 104,210 mld euro. Według stanu na dzień poniedziałek,
31 grudnia 2019 r. w BMW Group było zatrudnionych 133 778 pracowników.
Podstawą sukcesu ekonomicznego 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 dostaw,
promowanie całościowej odpowiedzialności za produkty oraz aktywne angażowanie się w ochronę
zasobów naturalnych.
Facebook: https://www.facebook.com/MINI.polska
Twitter: https://twitter.com/MINI_Polska
YouTube: https://www.youtube.com/user/MINIPolska
Instagram: https://www.instagram.com/mini_polska/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group-polska/

