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Cinci milioane de automobile BMW produse în SUA
BMW Manufacturing a atins pragul istoric la 4 iunie
Bucureşti/München. BMW Manufacturing a atins un nou reper la 4 iunie prin
producţia modelului BMW cu numărul cinci milioane construit în SUA. Automobilul
aniversar este un BMW X5 M Competition, de culoare Toronto Red metalizat,
echipat cu motor V8 cu tehnologie M TwinPower Turbo ce dezvoltă 617 CP, interior
integral cu piele Merino în nuanţă Silverstone şi jante bicolore de 21/22 ţoli în design
M Star-spoke. Datorită semnificaţiei istorice, acest X5 M Competition va rămâne la
uzină şi va deveni parte a colecţiei istorice BMW.
"Nu poţi avea succes în afaceri dacă nu ai şi produse deosebite şi oameni deosebiţi.
Acest BMW X5 M Competition este un simbol al succesului produselor noastre şi al
angajamentului şi dedicaţiei angajaţilor noştri şi reţelei noastre de furnizori", a declarat
Knudt Flor, preşedinte şi director executiv al BMW Manufacturing. "Fiecare BMW X5
de pe mapamond vine de la uzina din Spartanburg. Suntem mândri să considerăm
Carolina de Sud ca fiind casa noastră!"
"Peste o jumătate dintre automobilele BMW pe care le vindem în SUA sunt produse
chiar aici în SUA, aşa că nu putem exagera importanţa uzinei din Spartanburg pentru
reţeua noastră de vânzări", a declarat Bernhard Kuhnt, preşedinte şi director executiv
al BMW of North America. "BMW Group a considerat SUA ca fiind a doua noastră
casă şi suntem mândri să spunem că SUA este, de fapt, casa celei mai mari uzine
BMW din lume. Îi felicităm pe colegii noştri pentru această realizare istorică."
"BMW a schimbat structura economiei statului nostru atunci când a decis să se
localizeze în Carolina de Sud în urmă cu aproape trei decenii", a spus guvernatorul
Henry McMaster. "Faptul că această companie mare a construit automobilul său cu
numărul cinci milioane produs în SUA la Spartanburg ar trebui să fie o sursă de mare
mândrie pentru poporul nostru şi un motiv de sărbătoare. Este încă un exemplu de
participare a locuitorilor Carolinei de Sud la succesul unei companii care a devenit
parte integrantă a statului nostru datorită dedicării sale faţă de poporul nostru."
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Punctele de referinţă în producţia BMW Manufacturing:
•

BMW cu numărul 1.000.000 - 28 februarie 2006 - Z4 M Roadster
o

•

BMW cu numărul 2.000.000 - 12 ianuarie 2012 - BMW X3 xDrive35i
o

•

BMW cu numărul 2.500.000 - 17 septembrie 2013 - BMW X5 xDrive50i

BMW cu numărul 3.000.000 - 24 martie 2015 - BMW X5 M
o

•

BMW cu numărul 1.500.000 - 28 septembrie 2009 - BMW X6 xDrive35i

BMW cu numărul 3.500.000 – May 18, 2016 – BMW X4 xDrive20i

BMW cu numărul 4.000.000 - 8 septembrie 2017 - BMW X3 xDrive
M40i
o

•

BMW cu numărul 4.500.000 - 7 martie 2019 - BMW X7 xDrive40

BMW cu numărul 5.000.000 - 4 iunie 2020 - BMW X5 M Competition

Anul trecut, uzina din Carolina de Sud a sărbătorit alte două repere importante - 25
de ani de producţie şi un an-record cu 411.620 de automobile produse. În 2019,
pentru al şaselea an consecutiv, uzina din Spartanburg a fost lider naţional ca valoare
a exporturilor de automobile, totalul fiind de aproximativ 9,6 miliarde de dolari.
Aproape 70% din producţia totală a uzinei a fost exportată în perioada 2010-2019.
BMW Manufacturing este centrul global de competenţă pentru modele BMW Sports
Activity Vehicle şi Sports Activity Coupé. De-a lungul anilor, prin investiţii continue
care acum totalizează peste 10,6 miliarde de dolari, fabrica a fost extinsă de şase ori
la peste 650.000 de metri pătraţi. Uzina are peste 11.000 de angajaţi care produc
modele BMW X3, X4, X5, X6 şi X7 pentru piaţa din SUA şi pentru mapamond.
BMW Manufacturing Co., LLC
BMW Manufacturing Co., LLC este o subsidiară a BMW AG din München (Germania)
şi este producătorul global al modelelor Sports Activity Vehicle BMW X3, X3 M, X5,
X5 M şi X7 şi Sports Activity Coupé BMW X4, X4 M, X6 şi X6 M. Pe lângă unitatea de
producţie din Carolina de Sud, subsidiarele BMW Group din America de Nord includ
operaţiuni de vânzări, marketing şi servicii financiare în SUA, Canada şi în toată
America Latină; o uzină de producţie la San Luis Potosi (Mexic); şi o companie de
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design şi un birou de tehnologie în California. Pentru mai multe informaţii despre
BMW Manufacturing, accesaţi www.bmwusfactory.com.
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 15 ţări;
compania are o reţea globală de vânzări în peste 140 de ţări.
În 2019, BMW Group a vândut, la nivel mondial, peste 2.520.000 de automobile şi
peste 175.000 de motociclete. În anul fiscal 2019, profitul brut a fost de 7,118
miliarde de euro, iar veniturile au fost de 104,210 miliarde de euro. La 31 decembrie
2018, BMW Group dispunea de o forţă de muncă de 133.778 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: https://www.linkedin.com/company/bmwromania

Corporate Communications

Titlu
Pagina

Comunicat de presă
Cinci milioane de automobile BMW produse în SUA
4
Site-uri de presă:
press.bmwgroup.com/romania

