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Informatywna, interaktywna i zawsze przy Tobie:
cyfrowe informacje o samochodzie w aplikacji na
smartfony.
Aplikacja BMW i MINI Driver’s Guide dostarcza informacji
o funkcjach i obsłudze obecnych i poprzednich modeli.
Objaśnienia funkcji obok tekstów i obrazów z wykorzystaniem
filmów, animacji i rzeczywistości rozszerzonej.

Monachium. Aplikacja Driver’s Guide oferuje klientom BMW i MINI
wyczerpujące i interaktywne informacje o ich samochodach na smartfonie lub
tablecie. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie do pobrania w ponad 30 językach i na
ponad 55 rynkach w sklepach Apple App Store i Google Play. Prawie 4 miliony
pobrań i ocena 4,6 na 5 gwiazdek w Apple App Store pokazują, że jest to jedna
z najbardziej udanych aplikacji BMW. Dla właścicieli starszych samochodów
używanych oprócz aktualnych informacji o samochodzie dostępne są również
instrukcje obsługi w formacie PDF.
Po pobraniu aplikacji i wprowadzeniu numeru VIN klienci otrzymują informacje
o samochodzie dopasowane do danego pojazdu. Połączenie z Internetem jest
wymagane tylko raz w celu pobrania, po czym treści są dostępne offline przez
nieograniczony czas. Klienci BMW i MINI, którzy zarejestrowali już swój
samochód w aplikacji My BMW lub w aplikacji MINI, mogą zalogować się do
aplikacji Driver’s Guide za pośrednictwem bezpośredniego linku i bez
ponownego wpisywania numeru VIN.
Doskonale zrozumiałe informacje dzięki animacjom, filmom
instruktażowym i funkcji Smart Scan
Oprócz krótkiego przewodnika i szczegółowych informacji o samochodzie
aplikacja Driver’s Guide zawiera również sekcję FAQ, funkcję wyszukiwania tekstu
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i obrazów oraz możliwość dodawania zakładek do często używanych funkcji.
Aplikacja objaśnia szczególnie innowacyjne funkcje pojazdu za pomocą
fotorealistycznych animacji. Link do sekcji poradników na kanale BMW w serwisie
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YouTube zawiera dalsze wyjaśnienia w postaci krótkich filmów w języku
angielskim z napisami.
Funkcja „360° View” z interaktywnymi punktami informacyjnymi pozwala ponadto
kierowcy poznać jego BMW lub MINI z zewnątrz i od wewnątrz. Użytkownicy
telefonów Apple iPhone mogą również korzystać z funkcji „Smart Scan”
w połączeniu z aparatem swojego smartfona. W ten sposób aplikacja Driver’s
Guide rozpoznaje symbole lub teksty klawiszy funkcyjnych we wnętrzu
samochodu i automatycznie wyświetla odpowiednie objaśnienia. Im lepiej
kierowca pozna swój samochód, tym pewniej będzie reagować w ruchu ulicznym.
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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 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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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.
www.bmwgroup.com
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/
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