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Team L'Espace Bienvenue încheie un sezon foarte bun în
GT4 Franța cu două titluri - BMW M4 GT4 în acțiune în
Macao
Bucureşti. Nu contează că vorbim de DTM, de IMSA WeatherTech
SportsCar Championship, de Campionatul FIA Formula E ABB sau de
nenumăratele alte campionate: săptămână după săptămână, echipele şi
piloţii BMW de pretutindeni se luptă pentru puncte, victorii şi titluri. Şi în
afara circuitelor, membrii familiei BMW Motorsport sunt protagoniştii
ştirilor principale. "BMW Motorsport News" ne permite să rezumăm
constant acţiunea într-o manieră compactă şi informativă. Aşa vei fi mereu
la curent cu toate informaţiile.
GT4 Franța: titlu pentru Team L'Espace Bienvenue
Team L'Espace Bienvenue a încheiat un sezon foarte bun în GT4 Franța cu două
titluri. În ultimul week-end de cursă desfășurat la Le Castellet (Franța), echipa a
câștigat campionatul la categoria Silver - atât la piloți, cât și la constructori. În cursa
de sâmbătă, care s-a desfășurat la lumina reflectoarelor, cei doi piloți din cockpitul
#17 BMW M4 GT4 - Ricardo van der Ende (Olanda) și Benjamin Lessennes (Belgia)
- au terminat pe locul al cincilea în categoria Silver. Duminică, ei au trecut linia de
sosire pe poziția a treia a categoriei lor, după o cursă palpitantă, și au sărbătorit
câștigarea celor două titluri.
Cupa GT Macao: podiumuri pentru BMW M4 GT4 pe "Guia Circuit"
În pofida anulării Cupei Mondiale FIA GT de la Macao (Mcao), legendarul "Guia

M4 GT4 ce au reprezentat echipe de client din Asia. Atât în cursa de calificare de
sâmbătă, cât și în cursa principală de duminică, Kwai Wah Wong (Hong Kong), pilot al
Son Veng Racing Team, a obținut locul al treilea în categoria GT4. Cu modelul BMW
M4 GT4 înscris de Team Toro Racing, Zungcheng Chen (China) a trecut linia de
sosire pe poziția a patra la clasa GT4 în manșa de sâmbătă, respectiv a șasea în cea
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Circuit" a găzduit un week-end de cursă pentru diferite categorii. Acestea au inclus
Cupa GT Macao pentru mașini GT3 și GT4, în care au concurat și trei modele BMW
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de duminică. Chi Hou Lai (Macao), tot pilot al Son Veng Racing Team, a terminat al
optulea, respectiv al cincilea în clasamentul GT4.
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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 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: http://www.linkedin.com/company/bmwromania
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