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MINI anunţă participarea X-raid MINI JCW Team
la Dakar 2019
•

Cyril Despres, Stéphane Peterhansel şi Carlos Sainz se alătură Familiei
MINI.

•

Trei legende ale raliurilor cross-country sunt pregătite să participe la
Dakar 2019 cu maşini MINI John Cooper Works Buggy.

•

Despres şi Sainz vor concura cu MINI John Cooper Works Buggy la Raliul
Marocului (3-9 octombrie 2018), ca parte a testelor dinaintea Raliului
Dakar 2019.

Bucureşti/München. X-raid, partenerul MINI Motorsport, a anunţat completarea
Familiei MINI cu trei legende ale raliurilor cross-country, pregătite să concureze
în ediţie 2019 a Raliului Dakar. Cyril Despres (Franţa), Stéphane Peterhansel
(Franţa) şi Carlos Sainz (Spania) totalizează un palmares incredibil: 20 de victorii
în Dakar. Acum, cei trei vor să crească acest palmares, fiecare dintre ei alegând să
piloteze un MINI John Cooper Works Buggy sub culorile X-raid MINI JCW Team.

Creat şi construit de X-raid, MINI John Cooper Works Buggy a debutat în competiţii
la ediţia 2018 a Dakarului. Acum, adus la cea mai nouă specificaţie, acesta este cel
mai nou instrument MINI Motorsport cu care Cyril Despres, Stéphane Peterhansel şi
Carlos Sainz vor concura cu dorinţa de a câştiga celebru Raliu Dakar.

Cyril Despres a câştigat Dakarul de cinci ori la categoria moto (2005, 2007, 2010,
2012, 2013) înainte de a trece în 2015 la volanul unei maşini. În mai puţin de trei ani,
el a obţinut succes şi în raliurile pe patru roţi, cel mai notabil fiind dubla victorie în
teribilul Raliul al Drumului Mătăsii (2016, 2017). Despres şi Carlos Sainz vor fi primii
dintre cei piloţi ai X-raid MINI JCW Team care vor concura cu MINI John Cooper
Works Buggy în Raliul Marocului (3-9 octombrie 2018), a zecea etapă a Cupei
Mondiale FIA de Raliuri Cross-Country 2018.
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Stéphane Peterhansel poartă apelativul "Mr Dakar" pentru 13 motive foarte serioase 13 este numărul total de victorii obţinute de francez în Dakar. Asemenea multor alte
legende ale Dakarului, Peterhansel şi-a început cariera pe două roţi şi a obţinut şase
victorii înainte de a trece la maşini, unde a reuşit alte şapte succese. Peterhansel nu
este străin pentru MINI. În 2012, el a câştigat Dakarul la comenzile unui MINI ALL4
Racing. Aceeaşi maşină legendară i-a permis să-şi apere trofeul în sezonul următor.

Carlos Sainz este campionul en-titre din Dakar. 2018 a fost al doilea an când "El
Matador" a reuşit să câştige prestigioasa competiţie şi, după toate opiniile,
sărbătorirea a fost la fel de plină de emoţie ca la primul succes din 2010. Apărarea
titlului în Dakar va începe cu prima apariţie competiţională la comenzile MINI John
Cooper Works Buggy în Marco, unde el şi Despres vor acumula informaţii pentru
dezvoltarea maşinii înaintea Dakarului 2019.

Cyril Despres: "Am o maşină nouă, o echipă nouă şi un navigator nou, dar pasiunea şi
motivaţia sunt aceleaşi. Aştept cu mare nerăbdare să concurez cu MINI John Cooper
Works Buggy. Cu ocazia Dakarului 2019 vom fi aproape numai pe nisip. O greşeală şi
totul poate fi încheiat. Sunt multe oportunităţi de a te bloca şi de a pierde timp.
Următorul Dakar va fi extrem de intens şi provocator."

Stéphane Peterhansel: "Am reuşit două victorii în Dakar cu X-raid - sunt amintiri
foarte plăcute. Mă bucur că revin alături de echipă, împreună cu Carlos şi Cyril. Am
fost foarte fericit când am urcat în cockpitul MINI John Cooper Works Buggy. Este
plăcut şi uşor de pilotat. Următorul Dakar are loc într-o singură ţară, dar consider că
Peru este o ţară foarte interesantă şi frumoasă. Sunt dune mari şi deşert deschis acestea fac raliul foarte interesant."

Carlos Sainz: "O nouă echipă, o maşină nouă, dar şi o provocare nouă alături de ei.
Sunt foarte optimist că vom rezolva această provocare. Suntem bine pregătiţi. Îmi
place provocarea de a lucra la dezvoltarea şi perfecţionarea unei maşini. Acest lucru
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este atractiv întotdeauna. Sunt mulţumit de MINI John Cooper Works Buggy şi avem
timp să-l dezvoltăm şi mai mult."

Sven Quandt (director executiv X-raid): "Acest trio este o distribuţie de vis, care
aduce multă experienţă. Susţinerea lui Carlos în timpul dezvoltării MINI John Cooper
Works Buggy ne-a ajutat să evoluăm mult în ceea ce priveşte reglajul. Stéphane este
un vechi prieten şi mă bucur să avem din nou în echipă. Cyril a demonstrat ce poate
şi sunt curios cum îşi va pune în practică aceste calităţi alături de X-raid. În orice
caz, el a acumulat deja mulţi kilometri alături de maşina noastră."

"MINI John Cooper Works Buggy a parcurs fără probleme mulţi kilometri în testele
din ultimele luni şi suntem nerăbdători să avem prima apariţie competiţională în
Maroc, alături de Cyril şi Carlos."

Pentru mai multe informaţii despre Dakar 2019, accesaţi pagina evenimentului.

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. Reţeaua de producţia a BMW Group cuprinde 31 de facilităţi de producţie şi
asamblare în 14 ţări; compania are o reţea globală de vânzări în peste 140 de ţări.
În 2017, BMW Group a vândut, la nivel mondial, peste 2.463.500 de automobile şi peste 164.000 de
motociclete. În anul fiscal 2017, profitul brut a fost de 10,655 miliarde de euro, iar veniturile au fost de
98,678 miliarde de euro. La 31 decembrie 2017, BMW Group dispunea de o forţă de muncă de 129.932
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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www.mini.ro
Facebook: https://www.facebook.com/MINI.Romania
Instagram: https://www.instagram.com/mini.romania
YouTube: https://www.youtube.com/MINIromania
Site-uri de presă:
press.bmwgroup.com/romania

