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Pierwsza prezentacja w pełni elektrycznego BMW i4
podczas dorocznej konferencji BMW Group.
Monachium. Podczas ostatniej konferencji rocznej BMW Group po raz pierwszy
pokazano nowe BMW i4, już bez kamuflażu. — Dzięki sportowej stylistyce,
najlepszej w swojej klasie dynamice jazdy i bezemisyjnemu układowi
napędowemu BMW i4 materializuje to, co najlepsze w BMW. Dzięki niemu
mobilność elektryczna dotarła do samego serca marki BMW — powiedział Pieter
Nota, członek zarządu BMW AG odpowiedzialny za klientów, markę i sprzedaż.
BMW i4 to w pełni elektryczne, 4-drzwiowe Gran Coupé, którego premiera
planowana jest na 2021 rok wraz z modelem BMW M Performance. Idealna
równowaga między typową dla BMW sportową charakterystyką, komfortem na
długich dystansach, dobrymi osiągami i lokalną bezemisyjnością jest w tym
segmencie wyjątkowa. Seria modelowa BMW i4 będzie dostępna w różnych
wersjach, pozwalających na osiągnięcie zasięgu do 590 km (WLTP). BMW i4
rozpędza się od 0 do 100 km/h w 4 sekundy i dysponuje mocą do 390 kW (530
KM).
Pierwsze zdjęcia, ilustracje i filmy można znaleźć w załączniku do niniejszej
informacji prasowej.
Szczegółowe informacje na temat BMW i4 zostaną opublikowane w najbliższych
tygodniach.

BMW Group Polska
Adres:
ul. Wołoska 22A
02-675 Warszawa
Telefon
*48 (0)22 279 71 00
Faks
+48 (0)22 331 82 05
www.bmw.pl

BMW
Corporate Communications

Data
Temat
Strona

Informacja prasowa
17 marca 2021 r.
Pierwsza prezentacja w pełni elektrycznego BMW i4 podczas dorocznej konferencji BMW Group.
2

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 715/2007 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. Dotyczą one pojazdów w Niemczech. Podane zakresy uwzględniają różnice
wynikające z wybranych rozmiarów kół i opon oraz ewentualnego wyposażenia dodatkowego.
Wszystkie wartości zostały już ustalone zgodnie z nowym cyklem testowym WLTP. Podatki i inne
opłaty samochodowe uwzględniające (również) emisję CO2 oraz ewentualne bonifikaty obliczane
są na podstawie wartości WLTP. Więcej informacji o procedurze pomiarowej WLTP można znaleźć
na stronie www.bmw.de/wltp.
Więcej informacji dotyczących oficjalnego zużycia paliwa oraz specyficznej emisji CO 2 nowych
samochodów osobowych można uzyskać we wszystkich salonach sprzedaży.
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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 2020 firma BMW Group sprzedała ponad 2,3 miliona samochodów oraz ponad 169 tysięcy
motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2020 wyniósł
5,222 mld euro przy obrotach wynoszących 98,990 mld euro. Według stanu na dzień 31 grudnia
2020 r. w BMW Group było zatrudnionych 120 726 pracowników.
Podstawą sukcesu ekonomicznego BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania
i perspektywiczne myślenie. Firma już na wczesnym etapie wyznaczyła kierunek na przyszłość
i konsekwentnie koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i ochronie zasobów, począwszy od
łańcucha dostaw poprzez produkcję aż po końcową fazę użytkowania wszystkich produktów.
Facebook: https://www.facebook.com/BMW.Polska
Twitter: https://twitter.com/BMW_Polska
YouTube: http://www.youtube.com/BMWPolska
Instagram: https://www.instagram.com/bmwpolska
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group-polska/

