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MINI COUNTRYMAN PRIMEŞTE DISTINCŢIA «TOP
SAFETY PICK» DIN PARTEA INSTITUTULUI DE
ASIGURARE A SIGURANŢEI PE AUTOSTRĂZI
Bucureşti/Woodcliff Lake. MINI USA a anunţat că noul MINI Countryman - cel mai
mare şi mai aventuros MINI din istorie - a primit calificativul TOP SAFETY PICK din
partea Institutului de Asigurare a Siguranţei pe Autostrăzi (IIHS). Countryman a fost
recompensat cu acest calificativ când este echipat cu sistemul opţional de prevenire
a impactului frontal, care a primit un calificativ avansat din partea organizaţiei
educaţionale şi ştiinţifice independentă şi non-profit.

Versiunea 2017 a MINI Countryman a primit recunoaşterea datorită evaluărilor bune
de rezistenţă la diferite moduri de impact, inclusiv impact frontal redus, impact
frontal moderat, lateral, rezistenţa acoperişului şi protecţia capului. De asemenea,
MINI Countryman beneficiază de un sistem opţional de prevenire a impactului
frontal, care, în testele înregistrate de IIHS la viteze de 12 mph (19,30 km/h) şi 25
mph (40,23 km/h), a evitat coliziunea prin reducerea vitezei de impact cu 7 mph
(1,26 km/h) în ambele teste.

"Noul MINI Countryman este nu numai cel mai bine echipat MINI pe care l-am
vândut vreodată, dar este şi cel mai avansat din punct de vedere tehnologic şi cel
mai versatil model pe care l-am oferit vreodată", a declarat Thomas Felbermair,
vicepreşedinte MINI of the Americas. "Observăm o cerere ridicată pentru
Countryman încă de la lansarea pe piaţă în martie şi suntem încântaţi că am putut
adăuga calificativul IIHS TOP SAFETY PICK la lista tot mai mate de motive pentru
care oamenii vin la dealerii locali şi solicită un drive test."

Noul MINI Countryman a fost reproiectat şi modernizat complet - şi totuşi poate fi
identificat imediat ca fiind un MINI. Încorporând tehnologia motoarelor şi
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arhitectura automobilelor BMW Group, noul MINI Countryman oferă un portofoliu
de motoare turbo cu accelerare remarcabilă şi faimoasă dinamică go-kart - în special
când este experimentat cu tracţiunea suplimentară din partea cele mai noi generaţii
a sistemului de tracţiune integrală ALL4. În acelaşi timp, această nouă arhitectură
furnizează calitate excelentă a călătoriei şi permite cel mai spaţios interior MINI din
istorie.

Versiunea 2017 a MINI Countryman este disponibilă în variante Cooper, Cooper
ALL4, Cooper S, Cooper S ALL4, hybrid plug-in Cooper S E ALL4 şi de performanţă
John Cooper Works.

Noul MINI Countryman este disponibil pe piaţă, la dealerii autorizaţi MINI, din luna
martie 2017, versiunea hybrid plug-in MINI Cooper S E Countryman ALL4 intrând pe
piaţă în iunie 2017.

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.
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