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Acum, modelul tău BMW poate participa la sărbătorile
festive!
BMW transmite urări de Crăciun şi Anul Nou
conducătorilor în automobilele lor
Bucureşti/München. BMW are la dispoziţie o surpriză cu totul specială pentru
clienţii săi pe măsură ce se apropie Anul Nou. Începând cu 31 decembrie, o animaţie
poate fi redată pe afişajul automobilului - un mesaj de Anul Nou însoţit de o muzică
festivă adecvată şi o secvenţă de iluminare ambientală orchestrată spectaculos.
Animaţia festivă de Anul Nou va fi disponibilă (pe pieţele participante) în perioada 1-7
ianuarie pentru toţi clienţii cu automobile echipate corespunzător. Pornirea maşinii
afişează un banner special pe displayul central. Printr-un click pe acesta se activează
programul de Anul Nou, care cuprinde o animaţie festivă pe displayul central cu
muzică de fundal aleasă în mod corespunzător şi un spectacol de lumină însoţitor
datorită sistemului de iluminare ambientală. De asemenea, clienţii au opţiunea de a
declanşa manual secvenţa de felicitări de Anul Nou, fie cu ajutorul Asistentului
Personal Inteligent BMW - "Hei, BMW! Un An Nou Fericit" - sau folosind aplicaţia din
meniul Vehicul, care va fi disponibilă şi ea pentru o săptămână. Bannerul de Anul Nou
va apărea automat de până la trei ori la pornirea maşinii şi va fi accesibil oricând în
meniul Mesaje după prima activare.
Începând cu 24 decembrie, pe anumite pieţe, va fi oferită o funcţie similară pentru
Crăciun. În acest caz, urarea festivă poate fi lansată din nou prin Asistentul Personal
Inteligent BMW folosind comanda "Hei, BMW! Crăciun Fericit" sau aplicaţia din
meniul Vehicul. Pe pieţele relevante - inclusiv România - va putea fi redat mesajul
video în maşină pe o perioadă de şapte zile, începând cu 24 decembrie. Animaţia de
Crăciun nu va fi oferită în Germania.
Aceste animaţii festive vor fi disponibile în 41 de ţări din întreaga lume pentru
automobilele echipate cu sistemul de operare BMW 7.0 (starea software 07/2020
sau ulterior).

Echipa BMW Group Digital Innovations doreşte să vă ureze tuturor
Crăciun Fericit şi An Nou Fericit! Rămâneţi sănătoşi şi ne revedem în
2021.
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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
producţie 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 2,5 milioane 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
2019, BMW Group dispunea de o forţă de muncă de 126.016 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
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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

