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BMW Seria 8 Gran Coupé - eleganţă sublimă şi un lux
modern
Ofensiva de modele a BMW în segmentul de lux continuă
cu apariţia unei a treia variante de model în gama Seria 8;
premiera mondială la evenimentul #NextGen al BMW
Group de la München, în iunie 2019; lansarea în
septembrie 2019.
Bucureşti/München. BMW Group dezvăluie un nou model din gama BMW Seria 8
odată cu continuarea ofensivei sale de modele în segmentul de lux. După lansarea cu
succes a modelelor BMW Seria 8 Coupé şi BMW Seria 8 Cabriolet, producătorul de
automobile oferă acum o primă imagine a noului BMW Seria 8 Gran Coupé. Acest
automobil sport cu patru uşi, de o eleganţă sublimă, cu un interior ce este simbolul
luxului modern, se află în prezent în faza finală de dezvoltare pentru producţia de
serie. Evenimentul #NextGen pe care BMW Group îl va organiza la BMW Welt din
München în perioada 25-27 iunie 2019 va reprezenta scena pe care va avea loc
premiera mondială a noului model.
Noul BMW Seria 8 Gran Coupé asociază performanţele deosebite cu un design plin
de emoţie şi un compartiment spate spaţios. Cele două uşi suplimentare şi spaţiul
generos pentru pasagerii din spate se îmbină cu ampatamentul extins şi confortul
sportiv pentru a face ca noul BMW Seria 8 Gran Coupé să fie remarcabil atât pentru
condusul zilnic, cât şi pentru călătoriile mai lungi.
Extinderea portofoliului său de modele în segmentul de lux estre unul din domeniile
principale de acţiune identificate de BMW Group - ca parte a strategiei sale
NUMBER ONE > NEXT - pentru a asigura o creştere susţinută a companiei. Gama
largă de calităţi ale BMW Seria 8 Gran Coupé îi oferă tot ce are nevoie pentru a
stimula apetitul unui nou public pentru plăcerea de a conduce caracteristică BMW
într-un model de lux. Premiera mondială a automobilului va fi unul dintre punctele de
atracţie ale evenimentului inaugural BMW Group #NextGen de la München.
Lansarea mondială a noului BMW Seria 8 Gran Coupé va începe câteva luni mai
târziu, în septembrie 2019.
*Ca urmare a statutului de prototip al automobilului, detaliile tehnice precum
consumul de combustibil, emisiile CO2 etc. vor fi comunicate în cursul acestui an.

BMW
Corporate Communications
Data
Titlu
Pagina

3 mai 2019
BMW Seria 8 Gran Coupé - eleganţă sublimă şi un lux modern
2

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 30 de facilităţi de producţie şi asamblare în 14 ţări;
compania are o reţea globală de vânzări în peste 140 de ţări.
În 2018, BMW Group a vândut, la nivel mondial, peste 2.490.000 de automobile şi
peste 165.000 de motociclete. În anul fiscal 2018, profitul brut a fost de 9,815
miliarde de euro, iar veniturile au fost de 97,480 miliarde de euro. La 31 decembrie
2018, BMW Group dispunea de o forţă de muncă de 134.682 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:
press.bmwgroup.com/romania

