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BMW la Goodwood Festival of Speed 2019
•

Premiera britanică a BMW M8 Competition şi BMW X4 M
Competition.

•

serie de automobile BMW clasice în acţiune pentru sărbătorirea
temei din acest an a festivalului.

•

"BMW Boulevard" şi "BMW M Town" prezintă luxul şi performanţa.

Bucureşti/Londra. BMW M8 Competition va putea fi văzut pentru prima dată în
Marea Britanie cu ocazia ediţie 2019 a Goodwood Festival of Speed. Noul automobil
sport de înaltă performanţă, echipat cu accesorii M Performance, va evolua pe colină
alături de un alt model atractiv de la BMW - BMW X4 M Competition, noul Sports
Activity Coupé creat de BMW M. Un trio de automobile din trecutul BMW va fi şi el
prezent pe faimosul traseu de 1,6 mile (2,57 km) de la Goodwood pentru a sărbători
tema ediţiei din acest an a festivalului: "Speed Kings - Motorsport's Record
Breakers" (Regii vitezei - recordmanii motorsportului).
Dispunând de cel mai puternic motor dezvoltat vreodată pentru un automobil BMW
M GmbH - un propulsor V8 cu tehnologie M TwinPower Turbo, care dezvoltă 625
CP -, BMW M8 Competition Coupé sprintează de la 0 la 100 km/h în 3,2 secunde şi
de la 0 la 200 km/h în 10,6 secunde. Vizitatorii festivalului vor vedea maşina evoluând
pe colină în categoria "Supercar", în timp ce partenerul său din portofoliul BMW M,
BMW X4 M Competition, va fi văzut şi auzit în categoria "First Glance". Propulsat de
cea mai recentă tehnologie M TwinPower Turbo, cu capul cilindrului produs în
principal prin imprimare 3D, motorul de 3,0 litri, pe benzină şi cu şase cilindri dispuşi
în linie, generează o putere maximă de 510 CP şi un vârf al cuplului de 600 Nm - cu
sistem de evacuare dublu care contribuie la livrarea unei acustici inconfundabile.
Coasta de la Goodwood va fi scena pe care vor evolua şi trei maşini faimoase din
colecţia BMW Group Classic. Câştigătoare a cursei de 24 de ore de la Le Mans în
1999, BMW V12 LMR - cu motor cu 12 cilindri ce dezvoltă 580 CP - va fi pilotată de
unul dintre cei mai buni piloţi britanici din cursele internaţionale - Steve Soper. Alături
de V12 va fi BMW M3 E30, cel mai de succes model de turisme înscris de BMW
Motorsport, şi BMW 328 Mille Miglia Touring Coupé. În 1940, această maşină a
obţinut victoria în clasamentul general al Mille Miglia, cu un timp record pentru acea
vreme.
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Participanţii la festival vor putea vedea modele BMW nu doar în acţiune, ci şi expuse
pe "BMW Boulevard", într-o zonă unică la Goodwood Stable Yard, din nou dedicată
BMW. Vor fi expuse cei mai noi reprezentanţi ai luxului de la BMW, inclusiv noul
BMW M8 Competition Cabriolet, BMW X7 M50i şi BMW M850i Gran Coupé.
Automobilele vor fi prezentat şi într-o defilare cu ghid, în timp ce vizitatorii vor putea
savura răcoritoare în zona de ospitalitate "Behind the Boulevard".
Informaţii preţioase despre noul limbaj de design al BMW Group vor fi oferite de
Matthias Junghanns, direct de design interior BMW i, dar şi responsabil pentru
conceptele de design BMW iX, Vision iNext şi Vision M Next. Junghanns, care a
condus lansarea BMW X7 şi a altor modele de lux în cadrul BMW Group, îşi va
prezenta filosofia şi direcţia de design într-o serie de interviuri la "BMW Boulevard",
organizate vineri (10.00, 14.00 şi 16.30) şi sâmbătă (11.30, 14.00 şi 15.30).
Sediul mărcii în timpul festivalului va fi "BMW M Town" - care va oferi o serie fără
egal de produse şi experienţe BMW şi va simboliza tema festivalului, "Speed Kings Motorsport's Record Breakers". Starurile standului vor fi legendarul BMW M1, dar şi
noile BMW M135i, BMW M340i şi BMW X3 M Competition - noul SUV de clasă
medie de la BMW M - alături de unicatul BMW M850i Night Sky.
Vizitatorii standului vor putea experimenta emoţia BMW Motorrad Rolling Road, iar
oaspeţii se pot relaxa în exclusivul "VIP ROAR Club" de lângă pistă. Cea mai nouă
colecţie BMW Motorsport va fi disponibilă, alături de şansa de a vedea noua BMW M
Bike şi un BMW M2 Competition Taxi echipat cu accesorii din carbon. Piloţii şi
oaspeţii speciali vor avea apariţii pe parcursul festivalului, cu interviuri live şi sesiuni de
autografe în fiecare zi - cu o serie de reprezentaţii live care vor da viaţă "BMW M
Town".
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
BMW Group România
Alexandru Şeremet
Tel.: +40-726-266-224
E-mail: alexandru.seremet@bmwgroup.com
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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 15 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
Instagram: http://www.instagram.com/bmwromania
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/bmwromania
Site-uri de presă:
press.bmwgroup.com/romania

