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Numeroase premii pentru modelele BMW în 2018
Seria de distincţii a apreciat standardele remarcabile de
calitate, inovaţie, conectivitate şi design
Bucureşti/München. BMW poate privi retrospectiv la un an 2018 de mare succes
în ceea ce priveşte premiile şi distincţiile primite. De-a lungului anului trecut,
automobilele BMW au reuşit să se impună nu doar în viziunea jurnaliştilor şi
specialiştilor auto din lume, dar şi în faţa cititorilor revistelor auto, a cercetătorilor de
piaţă şi a celor din IT. Mai mult, câştigătorii premiilor s-au distins într-o varietate de
domenii, de la calitatea produsului şi design la inovaţie tehnică, conectivitate
inteligentă şi dezvoltare durabilă. BMW a obţinut două dintre cele mai râvnite
distincţii, titlul de World Performance Car revenind BMW M5, iar premiul International
Engine of the Year fiind câştigat de BMW i8 pentru al patrulea an consecutiv. Seria
de succese a fost completată de modelele BMW M foarte sportive, care au ocupat
primul loc în mai multe rânduri, oferind alte ştiri bune. Iar constructorul auto a plecat
acasă şi cu un hat-trick de victorii ca cel mai inovator brand din segmentul premium.
BMW Seria 5, încă o dată în top
După seria de succese din precedentele 12 luni, 2018 s-a dovedit a fi un alt an de
mare succes pentru modele BMW Seria 5, atât în Germania, cât şi pe plan
internaţional. Premiile pentru Seria 5 au inclus Best Car în clasa medie superioară din
partea revistei germane auto motor und sport. La premiile Auto Trophy - World's
Best Cars, Seria 5 a primit din nou cele mai multe voturi în categoria business din
partea cititorilor revistei Auto Zeitung. La premiile acordate de revista Auto Test,
BMW 530d Touring a fost cel care a făcut cea mai bună impresie şi în cele din urmă
a fost desemnat câştigătorul general, în timp ce BMW 520d Touring a fost
considerat că oferă cel mai bun raport preţ-performanţe în segmentul media
superior. BMW Seria 5 a primit numeroase distincţii şi în Regatul Unit, unde a obţinut
nu unul, ci două premii UK Car of the Year - pentru cel mai bun automobil de
business şi cel mai bun break. Variantele Sedan şi Touring au fost desemnate Car of
the Year şi de alţi jurnalişti auto, inclusiv de What Car?, Company Car Today şi Car
Express. Totodată, BMW 520d xDrive Touring a fost câştigătorul general al Premiului
Tow Car decernat în comun de What Car?, Practical Caravan şi The Camping and
Caravanning Club.
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Clasări pe podium pentru modelele BMW M
În 2018, jurii de pretutindeni au considerat automobilele BMW ca reper de
sportivitate, modelele de la BMW M GmbH fiind lidere la acest capitol. Noul sedan de
înaltă performanţă BMW M5 s-a dovedit un succes imediat la World Car Awards,
primind titlul de World Performance Car. BMW M5 şi alte modele BMW M au fost
forţa dominantă pe lista de câştigători şi în Germania. BMW M5 Competition a fost
încoronat Sports Car of the Year de către revista Auto Bild Sportscars la categoria
sedanuri/breakuri, în timp ce BMW M2 Competition a fost premiat cu trofeul
corespunzător la clasa mică/compactă.
În sondajul efectuat în rândul cititorilor revistei sport auto pentru a afla cele mai
sportive automobile ale anului, modelele constructorului auto din München au fost
votat la opt categorii diferite. Aceasta înseamnă că BMW a adunat mai multe titluri
decât orice alt constructor la ediţia din acest an a sondajului. Între cele două capete
ale listei - BMW M140i (clasa automobilelor compacte) şi BMW M5 Sedan
(sedanuri/breakuri cu preţ de peste 100.000 de euro) - s-au aflat BMW M240i Coupé
(coupé-uri cu preţ de până la 50.000 de euro), BMW M550d xDrive (modele diesel),
BMW M3 cu pachet Competition (sedanuri/breakuri cu preţ de până la 100.000 de
euro) şi BMW M4 Coupé cu pachet Competition (coupé-uri cu preţ de până la
100.000 de euro). Alături de modelele M, BMW 230i Cabriolet (cabriolete/roadstere
cu preţ de până la 50.000 de euro) şi BMW 330i (sedanuri/breakuri cu preţ de până la
50.000 de euro) au fost votate şi ele ca fiind cele mai bune în clasa lor.
Trenurile de rulare BMW electrificate continuă să impresioneze
Competenţa vastă a BMW în domeniul sistemele de propulsie alternativă a primit o
nouă recunoaştere, printr-o varietate de premii pentru modelul electric BMW i3,
automobilul sport plug-in hybrid BMW i8 şi sedanul plug-in hybrid BMW 330e.
Cititorii revistei Auto Zeitung au plasat două modele BMW i printre "World's Best
Cars" la categoriile automobile electrice cu preţ de până la 50.000 de euro şi
automobile electrice/hibrid de performanţă. În plus, BMW i8 a obţinut un premiu
International Engine of the Year pentru al patrulea an consecutiv după ce s-a impus
din nou la categoria 1,4-1,8 litri. Modelele BMW electrificate s-au dovedit foarte
populare şi în Regatul Unit, revista Auto Express declarând BMW i3 Rex ca fiind
"Best Hybrid Car", iar BMW i3 a primit titlul "Best Low Emissions Green Car". Victoria
pentru BMW 330e în clasamentul "Best Plug-in Hybrid of the Year" realizat de
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publicaţia auto Company Car Today a completat 12 luni pline de succese pentru
sistemele de propulsie alternative ale BMW.
Distincţii de top pentru designul BMW
Automobilele de la BMW au stabilit noi standarde şi pentru calitatea remarcabilă a
designului lor. O serie de premii acordate constructorului din München în 2018 ca
recunoaştere a realizărilor sale în design a confirmat acest lucru. Nu mai puţin de
cinci automobile BMW au primit Premiul de Design iF 2018, una dintre cele mai
prestigioase distincţii pentru excelenţă în design. Lista câştigătorilor de premii a
cuprins BMW M5, BMW Seria 6 Gran Turismo, BMW X2, BMW X3 şi BMW i3s.
Cititorii Auto Zeitung au oferit un verdict răsunător la premiile Auto Trophy - World's
Best Cars, alegând marca BMW ca favorit clar în categoria Best Design.
BMW Connected & Co. asigură conectivitate optimă acum şi în viitor
BMW continuă dezvoltarea de servicii digitalizate, integrarea perfectă a smartphoneurilor şi de noi concepte de operare/control digital pentru automobilele sale.
Performanţele remarcabile ale constructorului la Premiul Conectivitate Auto - unde
cititorii revistei auto motor und sport au fost rugaţi să voteze cele mai bune tehnologii
de conectivitate - au oferit o dovadă clară a competenţei sale în acest domeniu.
BMW a obţinut primul loc la trei categorii. Cititorii revistei au considerat că BMW
Connected este cea mai bună aplicaţie de smartphone, în timp ce preechiparea
Apple CarPlay a mărcii a fost votată ca fiind cel mai bun concept de integrare a
telefonului. Sistemul de operare BMW 7.0 a impresionat şi el cititorii publicaţiei,
rezultatul fiind un alt premiu în categoria concepte de operare/control. Noul sistem de
operare şi afişare şi-a făcut debutul la noul BMW X5 şi este orientat mai mult ca
niciodată spre nevoile conducătorului. Conţinutul este personalizat şi poate fi adaptat
de către utilizator în funcţie de nevoi. Este conceput să ofere conducătorului
informaţiile potrivite în orice situaţie şi să îmbunătăţească suplimentar interacţiunea
dintre conducător şi automobil.
În cele din urmă, capacitatea de inovaţie a mărcii BMW s-a bucurat de numeroase
recunoaşteri din partea specialiştilor independenţi. Centrul de Management Auto
(CAM) şi PricewaterhouseCoopers (PwC) au acordat BMW titlul "Most Innovative
Premium Brand", făcându-l câştigător general al Premiilor de Inovaţie Auto. Marca a
mai obţinut premii şi la categoriile Concepte Auto/Caroserie şi Interfaţă/Conectivitate
ca recunoaştere a calităţilor sale inovatoare.
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Principalele premii decernate BMW în 2018, pe scurt:
Premiile World Car
World Performance Car:
BMW M5
Premii acordate de auto motor und sport
Best Car:
BMW X1 (categoria: SUV-uri compacte)
BMW Seria 5 (categoria: clasa medie superioară)
Autonis:
BMW Seria 2 Active Tourer/BMW Seria 2 Gran Tourer (categoria: MPV-uri)
Premii acordate de Engine Technology International
Motorul Internaţional al Anului:
BMW i8 (categoria: 1,4-1,8 litri)
Premii acordate de auto motor und sport şi Moove
Premiul Conectivitate Auto 2018:
preechiparea BMW Apple CarPlay (categoria: integrarea telefonului)
BMW Connected (categoria: aplicaţii de smartphone)
sistemul de operare BMW 7.0 (categoria: Concepte de control &
operare/afişare)
Premii acordate de Auto Bild Sportscars
Automobile sport 2018:
BMW M2 Competition (categoria: automobile mici/compacte)
BMW M5 Competition (categoria: sedanuri/breakuri)
Premii acordate de Auto Bild Allrad
Allradautos des Jahres (Automobile cu tracţiune integrală ale anului):
BMW Seria 3 (categoria: automobile cu tracţiune integrală, cu preţ de până la
40.000 €)
BMW X3 (categoria: modele off-road şi SUV cu preţuri între 30.000 şi 50.000 €)
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Premii acordate de Auto Zeitung
Auto Trophy - Cele mai bune automobile din lume:
BMW Seria 3 (categoria: clasa medie)
BMW Seria 5 (categoria: business)
BMW X5 (categoria: SUV-uri de lux)
BMW i3 (categoria: automobile electrice, cu preţ de până la 50.000 €)
BMW i8 (categoria: automobile electrice/hibrid de performanţă)
marca BMW (categoria: cel mai bun design)
Premii acordate de sport auto
Premiul sport auto:
BMW M140i (categoria: automobile compacte)
BMW M240i Coupé (categoria: coupé-uri cu preţ de până la 50.000 €)
BMW 230i Cabriolet (categoria: cabriolete/roadstere cu preţ de până la 50.000
€)
BMW 330i (categoria: sedanuri/breakuri cu preţ de până la 50.000 €)
BMW M550d xDrive (categoria: modele diesel)
BMW M3 cu pachet Competition (categoria: sedanuri/breakuri cu preţ de până
la 100.000 €)
BMW M4 Coupé cu pachet Competition. (categoria: coupé-uri cu preţ de până
la 100.000 €)
BMW M5 (categoria: sedanuri/breakuri cu preţ de peste 100.000 €)
Premii acordate de PwC / Centrul de Management Auto
Premii pentru Inovaţie Auto:
BMW ca cea mai inovatoare marcă premium
BMW ca cea mai inovatoare marcă premium - concepte auto/caroserii
BMW ca cea mai inovatoare marcă premium - interfaţă/conectivitate
Premii acordare de iF Forumul Internaţional de Design
Premiul de design iF:
BMW M5
BMW Seria 6 Gran Turismo
BMW X2
BMW X3
BMW i3s
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Premii acordate de Auto Test
Câştigător Auto Test:
BMW 530d Touring (câştigător general)
BMW 520d Touring (categoria: raport preţ-performanţe)
Premii acordate de What Car? (Marea Britanie)
Maşina Anului:
BMW Seria 5 (categoria: automobile de lux)
Premii acordate de What Car?, Practical Caravan şi The Camping and
Caravanning Club (Marea Britanie)
Premiile Tow Car:
BMW 520d xDrive Touring (câştigător general)
Premii acordate de Maşina Anului în Regatul Unit (Marea Britanie)
Maşina Anului în Regatul Unit:
BMW Seria 5 (cel mai bun automobil business)
BMW Seria 5 Touring (cel mai bun break)
Premii acordate de Company Car Today (Marea Britanie)
Premiul Company Car Today:
BMW 330e (cel mai bun plug-in hybrid al anului)
BMW Seria 5 (maşina anului)
BMW Seria 5 (automobilul de business al anului)
BMW X1 (crossoverul premiul al anului)
Premii acordate de Auto Express (Marea Britanie)
Best Cars:
BMW i3 Rex (cel mai bun automobil hibrid)
BMW i3 (cel mai bun automobil ecologic cu emisii reduse)
Premiile New Car:
BMW Seria 5 (automobilul de business al anului)
BMW X3 (SUV-ul premium de clasă medie al anului)
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Premii acordate de Car and Driver (SUA)
Cele mai bune camionete şi SUV-uri:
BMW X1 (categoria: SUV-uri de lux subcompacte)
Premii acordate de JD Power (SUA)
Studiul de Calitate Iniţială:
BMW Seria 4 (categoria: automobil premium de clasă compactă)
BMW X1 (categoria: SUV premium de clasă mică)
BMW X6 (categoria: SUV premium de clasă medie)
Premii acordate de Car Magazine (Africa de Sud)
Best Buys:
BMW Seria 3 (categoria: automobil premium de clasă medie)
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
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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:
press.bmwgroup.com/romania

