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Accesorii originale BMW M Performance pentru Seria 6
Gran Turismo disponibile deja de la lansarea modelului
Accesoriile specifice inspirate din motorsport adaugă un
stil individual noului model din clasa superioară
Bucureşti/München. Accesoriile originale BMW M Performance pentru noul BMW
Seria 6 Gran Turismo vor fi deja disponibile la lansarea pe piaţă în noiembrie 2017.
Personalizate şi inspirate din motorsport, componentele - destinate montării
ulterioare, în service - pentru motor, suspensie, exterior şi cockpit îmbunătăţesc
dinamica suplimentar şi oferă noului BMW Seria 6 Gran Turismo un aspect individual,
cu un plus de sportivitate.
Experiența în motorsport pe care o are BMW M GmbH, utilizată în dezvoltarea
componentelor, se reflectă în stilul autentic al gamei de accesorii BMW M
Performance. Toate componentele respectă în totalitate standardele BMW Group în
ceea ce priveşte alegerea materialelor, designul şi calitatea manoperei. Montarea
ulterioare a acestor elemente nu are niciun impact asupra garanţiei aplicabile
automobilului în cauză.
Amortizorul BMW M Performance pentru sistemul de evacuare oferă noului BMW
Seria 6 Gran Turismo asigură o notă de sportivitate atât vizual, cât şi sonor. Acesta
oferă spatelui un aspect atractiv şi asigură un sunet sportiv, dar care este potrivit
pentru călătoriile pe distanţe lungi. Amortizorul este produs din oţel inoxidabil şi a fost
special dezvoltat pentru modelele cu motor pe benzină BMW 630i Gran Turismo,
BMW 640i Gran Turismo, BMW 640i xDrive Gran Turismo. În funcţie de tipul
motorului şi echipare, acesta dispune de decoraţiuni rotunde sau trapezoidale ale ţevi
de eşapament, din crom sau fibră de carbon. Ţevile de eşapament rotunde au logo
M gravat, iar cele trapezoidale poartă inscripţia M Performance.
Dinamica şi atracţia vizuală ale noului BMW Seria 6 Gran Turismo beneficiază şi ele
de pe urma jantelor BMW M Performance de 21 de ţoli, din aliaj uşor. Ele sunt
fabricate prin utilizarea metodelor de forjare, pentru a reduce masa şi dispun de
design double-spoke pe două niveluri, în compoziţie bicoloră. Vopseaua foarte
lucioasă este combinată cu suprafeţe lustruite pentru nivelul exterior al braţelor şi
inelul jantei. Jantele cu design exclusivist sunt echipate cu anvelope mixte în
dimensiune 245/35 R21 pe puntea faţă şi 275/30 R21 pe cea spate, completate cu
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proprietăţi de rulare în situaţie de urgenţă. Sistemul de frânare sport, care este şi el
disponibil pentru noul BMW Seria 6 Gran Turismo, optimizează atât experienţa
condusului dinamic, cât şi impactul vizual al automobilului. Chiar şi în cazul unui
condus foarte dinamic, noul BMW Seria 6 Gran Turismo realizează performanţe
constante de frânare prin intermediul discurilor de frână perforate, de construcţie
ultrauşoară şi ventilate interior, cu frâne cu etrier fix, cu patru pistoane şi realizat din
aluminiu, pe puntea faţă şi frâne cu etrier flotant, cu un piston, pe puntea spate.
Etrierele de culoare roşie ale frânelor reprezintă un indiciu vizual al faptului că
designul sistemului de frânare sport BMW M Performance este derivat din
motorsport.
Grila BMW M Performance a radiatorului, de culoare negru lucios, oferă părţii frontale
a noului BMW Seria 6 Gran Turismo un aspect foarte dinamic. În combinaţie cu
barele decorative de culoare neagră ale controlului clapetelor de aer, grila radiatorului
beneficiază de un aspect perfect armonizat coloristic.
Capacele BMW M Performance ale oglinzilor retrovizoare, din fibră de carbon, sunt
un alt punct de atracţie vizuală. Componentele realizate din plastic ranforsat cu fibră
de carbon (CFRP) sunt create manual special pentru noul BMW Seria 6 Gran
Turismo. Vopseaua multistrat şi finisarea foarte lucioasă oferă suprafeţelor
automobilului intensitatea sportivă. Autocolantul BMW M Performance Frozen Black
accentuează superb liniile sportive şi elegante şi proporţiile armonioase ale noului
BMW Seria 6 Gran Turismo. Benzile decorative negru mat şi gri se potrivesc perfect
cu geometria automobilului.
Volanul sport BMW M Performance (disponibil în mai multe versiuni) oferă noului
BMW Seria 6 Gran Turismo o amprentă specială de motorsport în interiorul
cockpitului. Zonele de aderenţă acoperite cu Alcantara, sprijinul pentru degetul mare
şi secţiunea inferioară uşor aplatizată fac o plăcere ţinerea volanului, oferă aderenţă
optimă şi asigură reacţie directă a direcţiei. Pielea Nappa moale din secţiunea
superioară şi cea inferioară, precum şi de la decoraţiunile volanului, cusătura
transversală de culoare gri-argintiu şi marcajul central roşu la ora 12 completează
designul foarte dinamic al volanului sport BMW M Performance. Acesta are şi clapete
de schimbare pentru selectare manuală a vitezelor în combinaţie cu transmisia sport
Steptronic cu opt trepte.
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Opţiunile de montare ulterioare specifice modelului din gama BMW M Performance
vor fi disponibile chiar de la lansarea noului BMW Seria 6 Gran Turismo. Toate
produsele fac parte din programul de Accesorii BMW Originale, vândut şi instalat prin
reţeaua de dealeri BMW, subsidiarele de vânzări BMW şi partenerii de service BMW.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
BMW Group România
Alexandru Şeremet
Tel.: +40-726-266-224
E-mail: alexandru.seremet@bmwgroup.com
BMW Group
Datorită celor patru mărci ale sale - BMW, MINI, Rolls-Royce şi BMW Motorrad -,
BMW Group este liderul mondial al constructorilor premium de automobile şi
motociclete şi oferă servicii financiare şi de mobilitate premium. În calitate de
companie ce operează la nivel global, BMW Group dispune de 31 de facilităţi de
producţie şi asamblare în 14 ţări şi are o reţea de vânzări în peste 140 de ţări.
În 2016, BMW Group a vândut, la nivel mondial, aproximativ 2,367 milioane de
automobile şi 145.000 motociclete. Profitul brut a fost de aproximativ 9,67 miliarde
de euro, iar veniturile au fost de 94,16 miliarde de euro. La 31 decembrie 2016,
BMW Group dispunea de o forţă de muncă de 124.729 de angajaţi.
Dintotdeauna, succesul BMW Group s-a bazat pe gândirea pe termen lung şi pe
acţiunea responsabilă. Astfel, compania a pus bazele unei dezvoltări durabile în plan
ecologic şi social prin lanţul de valori, responsabilitatea vastă a produselor şi un
angajament clar pentru conservarea resurselor ca parte integrantă a strategiei sale.
www.bmwgroup.com; www.bmw.ro
Facebook: http://www.facebook.com/BMW.Romania
Twitter: http://twitter.com/bmwromania
YouTube: http://www.youtube.com/bmwgroupromania
Site-uri de presă:
www.presa.bmw.ro
www.presa.mini.ro
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