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POŁĄCZENIE STYLÓW: KULTURALNA WYCIECZKA PO FRANKFURCIE
NAD MENEM W MINI COOPER SE.

Metropolia nad Menem ma do zaoferowania o wiele więcej niż tylko banki
i giełdę – dlatego szybko wsiadaj do elektrycznego MINI i ruszaj śladami
Goethego, Brentano i Chaplina.
Frankfurt. Podobnie jak słynna dzielnica Nowego Jorku również największe miasto Hesji,
Frankfurt nad Menem, ma do zaoferowania o wiele więcej niż tylko obrót pieniędzmi
i doradztwo inwestycyjne. Na przykład kulturę. I można ją świetnie poznawać w MINI Cooper
SE (zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 0,0 l/100 km; zużycie energii elektrycznej w cyklu
mieszanym: 17,6–15,2 kWh/100 km, emisja CO2 w cyklu mieszanym 0 g/km).

Wsiadaj więc do w pełni elektrycznego czteroosobowego samochodu i ciesz się nim – oraz
najbardziej przyjaznym do życia miastem w Niemczech według badania przeprowadzonego
przez Economist. Frankfurt jest uważany za najlepsze miejsce dla startupów po Monachium
i Berlinie. A jak jest z kulturą? Również doskonale – zwłaszcza w odniesieniu do wielkości
miasta.
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Ponad 700 tysięcy mieszkańców i ich gości ma do dyspozycji na 248,31 km2 powierzchni
miasta około 20 scen dla około 50 wolnych grup artystycznych. Miasto ma około 500 pomników,
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obiektów sztuki i miejsc pamięci. Oferta muzeów jest bardziej zróżnicowana niż w niemal
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każdym innym niemieckim mieście. Na tzw. Museumsufer (Wybrzeżu Muzeów) pomiędzy
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Eisernem Steg i Friedensbrücke każdy znajdzie coś dla siebie, od muzeów filmu po muzea
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architektury. Do klasyków należą Schirn, Städel i Muzeum Sztuki Nowoczesnej – a dobry humor
zapewni Muzeum Caricatura. Przez całą dobę można zwiedzać wiele zabytków – od
średniowiecznych krzyży przydrożnych po historyzujące pomniki z brązu, 14-metrowe
instalacje świetlne, sztukę graffiti czy „sztukę komiczną” „Nowej Szkoły Frankfurckiej"
umieszczoną w lasach i na łąkach z 15 obiektami we frankfurckim „GrünGürtel” (Pasie Zieleni).

Najlepiej więc zacząć od naładowania akumulatora.
Do 2030 r. w mieście ma być 350 punktów szybkiego
ładowania i 875 zwykłych punktów ładowania. To
świetna wiadomość dla MINI Cooper SE
z akumulatorem wysokonapięciowym o pojemności
pojemność 32,6 kWh brutto. Moc ładowania wynosi
do 50 kW. Na stacjach szybkiego ładowania
wystarczy 35 minut, aby całkowicie rozładowany
akumulator naładować do 80 procent.

Wjeżdżając MINI Cooperem SE do miasta od strony
Nordwestkreuz, aby odwiedzić kilka kulturalnych
atrakcji, już po chwili znajdujemy się w samym
środku artystycznego świata. Na przykład przy Kleine
Nelkenstraße 19 w dzielnicy Hausen mieści się Atelier 19. Prowadzone jest przez czwórkę
artystów tworzących kreatywne zabawowe formy ofert edukacyjnych, fotografie na temat
kultury przemysłowej, prace artystyczne na temat ambiwalencji ludzkiej wrażliwości
i uwarunkowań na styku natury i kultury, a także obrazy, których motywem przewodnim jest
biel, czerń i odcienie szarości.

Sporo poważnych tematów... Tak więc kolejnym przystankiem będzie sąsiednie Rödelheim, bo
przeniesie nas do bajkowego królestwa. Bezpośrednio nad rzeką Nidda znajduje się
Brentanopark, wiejska rezydencja Brentanów z lat 20. XIX wieku.

MINI
Corporate Communications
Data
Temat
Strona

Informacja prasowa
23 września 2021 r.
Połączenie stylów: kulturalna wycieczka po Frankfurcie nad Menem w MINI Cooper SE.
3

Petrihaus przy Rödelheimer Parkweg, odrestaurowany w 1998 roku, jest ostatnim zachowanym
we Frankfurcie domem szwajcarskim, tak popularnym w okresie romańskim. Jadąc drogą A 648,
docieramy do słynnego „Hammering Mana” przy wejściu na targi – 21,5-metrowej, 32-tonowej
ruchomej rzeźby Jonathana Borofsky’ego.

Sąsiednie stare miasto nie jest tym razem celem podróży – ale tak czy inaczej bez Goethego się
nie obejdzie. Po minięciu Gallusanlage obowiązkowo zatrzymujemy się przy Grosser
Hirschgraben 23 – tu urodził się wielki poeta, tu mieszkał do 1795 roku i tu można zanurzyć się
w jego świecie. I podziwiać między innymi zegar astronomiczny, który w 1746 roku zbudował
przyjaciel Goethego, Wilhelm Friedrich Hüsgen. Bez obaw: dzięki kompaktowej długości MINI
Cooper SE wynoszącej 3,845 m zawsze znajdziesz miejsce do zaparkowania.

Po krótkim posileniu się
typowymi frankfurckimi
przysmakami, takimi jak
„Ebbelwoi” (wino jabłkowe –
dla pasażerów), Handkäs mit
Musik (ser z kwaśnego
mleka w pikantnej
marynacie) i jajka
w słynnym „Grie Soß”
(zielonym sosie ziołowym),
jedziemy dalej na północ. Następny przystanek to Centrum Alberta Schweitzera przy
Wolfsgangstraße 109. Tu na stałej wystawie można podziwiać liczne oryginały z majątku
Schweitzera i z czasów jego pracy jako lekarza w Afryce Równikowej – zwłaszcza dzieciom
i młodzieży spodobają się filmy, zajęcia praktyczne i różne wystawy pozwalające poznać cele
i filozofię laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Schweitzera powiedział kiedyś, że Frankfurt go
zauroczył. Po tej wizycie udajemy się dalej na północ do Archiwum Chaplina przy Klarastraße 5.
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Otwarte dla zwiedzających
prywatne muzeum na dwóch
piętrach poświęcone jest legendzie
amerykańskiego kina. Kolekcja
obejmuje około 6000 eksponatów
dotyczących Charliego Chaplina.
Znajduje się tu również archiwum
filmowe z około 450 kopiami 80
filmów Chaplina.

Co Chaplin powiedziałby na MINI Cooper SE? Pewnie tylko uśmiechnąłby się pod wąsem
podczas przyspieszania od 0 do 60 w 3,9 s i od 0 do 100 km/h w 7,3 s dzięki żwawemu
silnikowi elektrycznemu o mocy 135 kW (184 KM). A potem poprosiłby o możliwość dłuższego
pozostania w samochodzie. Żaden problem! Po tylu atrakcjach kulturalnych i miejskich ruszamy
w góry Taunus, najlepiej na Feldberg. W tym celu kierujemy się na północny wschód,
krzyżujemy A5 i już na pierwszych serpentynach Taunusu cieszymy się komfortem małego
samochodu premium, który dzięki dopracowanemu układowi jezdnemu i niskiemu środkowi
ciężkości sprawia, że pokonywanie zakrętów jest prawdziwą frajdą. Droga prowadzi na
Feldberg, szczyt o wysokości 881 m n.p.m. ze zbudowanym w 1973 r. charakterystycznym 50metrowym masztem transmisyjnym.

Droga powrotna z górki to doskonała okazja do wykorzystania dwustopniowej rekuperacji MINI
Cooper SE. Silnik przejmuje funkcję generatora, który wytworzoną w trybie hamowania
silnikiem energię przekazuje do akumulatora wysokonapięciowego. Kierowca może aktywować
przełącznikiem bardzo intensywną rekuperację dającą wrażenie jazdy „na jednym pedale”. MINI
Cooper SE doskonale hamuje wtedy nawet bez użycia hamulca. I nawet gdy pedał hamulca nie
jest używany, światła stop nadal sygnalizują mocną redukcję prędkości.
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Na koniec wracamy do Frankfurtu – na czas po pracy. We Frankfurcie nad Menem oferta
spędzenia czasu jest bardziej ugruntowana niż w jakimkolwiek innym mieście. Nigdy nie jest
nudna, zawsze wyjątkowa. Prawie jak MINI Cooper SE.

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.com/wltp.
Więcej informacji dotyczących oficjalnego zużycia paliwa oraz specyficznej emisji CO 2 nowych samochodów
osobowych można uzyskać we wszystkich salonach sprzedaży.

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 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/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/

