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BMW M4 cu numărul 40 în România, livrat de BMW XCARS
Tîrgu Mureş în cadrul lansării circuitului Transilvania
Motor Ring
Cel mai nou circuit din România a fost inaugurat în acest week-end în cadrul unui
eveniment care a beneficiat de participarea multor piloţi români şi a multor mărci
sportive. În cadrul evenimentului, dealerul BMW XCARS a livrat oficial al 40-lea BMW
M4 în România.
Tîrgu Mureş. Primul BMW M4 din istorie, prezentat oficial la final de 2013 şi cu
debutul pe piaţă în 2014, a continuat tradiţia specială a patru modele BMW M3
Coupé ca referinţă de sportivitate şi dinamică. În această perioadă au fost livrate în
România 39 de modele BMW M4 Coupé şi Cabriolet.
Modelul BMW M4 cu numărul 40 livrat în România a fost prezentat clientului
sâmbătă, 10 noiembrie, cu ocazia inaugurării Transilvania Motor Ring, chiar la circuit.
Este vorba de un BMW M4 Competion, cu un propulsor de 450 CP. Modelul este
echipat cu frâne ceramice M, M Driver Package (care oferă un training BMW M
Driving Experince şi ridicarea limitării de viteză la 280 km/h). Modelul impresionează
printr-un design sportiv care beneficiază de culoarea individuală Grigio Telesto Pearl
şi spectaculoasele jantele de 20 ţoli în design 666M. Imaginea sportivă este
completată de o gamă extinsă de accesorii originale de tuning BMW M Performance,
care include un pachet complet de componente din fibră de carbon, volan M
Performance şi evacuare BMW M Performance. Acest model este al patrulea BMW
M pe care XCARS Tîrgu Mureş îl livrează.
Inaugurat oficial în mai 2017, BMW XCARS Tîrgu Mureş este cel mai nou dealer al
mărcii. Proiectul ultramodern a fost dezvoltat în urma unei investiţii de greenfield de
2,5 milioane de euro. Se remarcă investiţiile importante în echiparea de service. În
total au fost cheltuiţi 450 000 de euro într-un spaţiu ultramodern, utilizându-se numai
echipamente de la mărci de cea mai bună calitate - precum Schaefer si Maha. Un
exemplu în acest sens este standul de test pentru faruri, pregătit pentru cele mai
avansate tehnologii de pe piaţă, aşa cum sunt farurile LED şi Laser. Acest model este
al patrulea BMW M pe care XCARS Tîrgu Mureş îl livrează.
Circuitul Transilvania Motor Ring, cu o lungime 3708m şi lăţime cuprinsă între 11m şi
14m, beneficiază de toate facilităţile pentru a susţine competiţii internaţionale. Alături
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de boxe şi clădire administrativă, circuitul dispune de tribună, restaurant, hotel, dar şi
de un bloc medical complet echipat pentru a răspunde la eventuale urgenţe
medicale.
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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