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Nech je váš december jasný a MINI –
Sviatočné vozidlo Festive MINI Electric
vyráža na charitatívne turné.
Brit Nicholas Nico Martin vytvoril veľmi netradičný
charitatívny projekt, keď so svojím elektrickým MINI
pokrytým špeciálnymi svetielkami roznáša v predvianočnom
čase radosť ľuďom v Británii.
Nicholas Nico Martin precestuje od 25. novembra celé Spojené kráľovstvo,
aby so svojím MINI Electric pokrytým 2 000 LED svetielkami šíril radosť.
Jeho cesta má aj charitatívny rozmer. Chce počas nej vyzbierať čo najviac
peňazí pre organizácie MS Trust a Duchenne UK, ktoré sa venujú
pacientom so sklerózou multiplex a so svalovou dystrofiou. Treťou
organizáciou, pre ktorú bude získavať podporu, je britská Alzheimerova
spoločnosť.
Nico povedal: „Som veľmi rád, že som po roku späť a už na treťom
charitatívnom turné Festive MINI. Minulý rok som rozveselil ľudí a získal
finančné prostriedky pre MS Trust a Duchenne UK. Obe charitatívne
organizácie pre mňa znamenajú veľa – bohužiaľ mojej mame
diagnostikovali sklerózu multiplex pred šiestimi rokmi a v roku 2019 som
bol požiadaný, aby som vzal Festive MINI a prekvapil neuveriteľného
mladého chlapca, Marcusa Rooksa, ktorému diagnostikovali Duchennovu
svalovú dystrofiu. Keď som videl, ako sa jeho tvár rozžiarila toľkou
radosťou a vzrušením, uvedomil som si, že som vytvoril niečo skutočne
výnimočné. Odkedy som ho stretol a dozvedel som sa o jeho stave, chcel
som ho podporovať akýmkoľvek spôsobom.“
Tento rok získal Nico nových partnerov a vďaka tomu dokáže pripraviť
zaujímavejší program. Pomohli mu k tomu aj špeciálne inteligentné
svetielka Twinkly. Nico dodal: „Som veľmi vďačný za neuveriteľnú
podporu zapojených tímov, ktorá stála v tomto roku za projektom. Jazda v
MINI Electric je ešte vzrušujúcejšia a navyše to znamená, že všetky moje
výlety sú šetrné k životnému prostrediu a pomocou aplikácie ovládané
svetlá Twinkly s ich úžasnými prispôsobiteľnými animáciami dodávajú
autu trochu extra mágie. Nemôžem sa dočkať, až vyrazím na cestu, aby
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som šíril sviatočného ducha a vyzbieral veľa peňazí pre tri charitatívne
organizácie!“
David George, riaditeľ MINI UK povedal: „Sme nesmierne poctení, že
môžeme byť súčasťou Nicovho fundraisingového projektu s Festive MINI
Electric. Je to úžasný nápad, ktorý spojí ľudí, rozosmeje ich a zároveň
získa financie pre úžasné charitatívne organizácie.“
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Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú
stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase
typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC)
1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt
zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je
určený výlučne na porovnanie. Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje
údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v
každom predajnom mieste.

BMW Group
BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad
najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka
aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31
výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac
ako 140 krajinách.
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BMW Group zaznamenal v roku 2020 celosvetový predaj viac než 2,3 mil. osobných
automobilov a viac než 169 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2020 činil zisk pred
zdanením 5,222 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 98,990 miliardy eur. BMW
Group k 31. decembru 2020 zamestnával po celom svete 120 726 spolupracovníkov.

Úspech BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a zodpovednom konaní.
Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie
spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval
komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.
BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku
15 rokov BMW na Slovensku. Priamy zástupca spoločnosti BMW Group, spoločnosť
BMW Slovenská republika, vznikla pred 15 rokmi pod názvom BMW Group Slovakia. Jej
vznikom vstúpil na slovenský trh priamo výrobca BMW AG prostredníctvom priameho
zastúpenia a ukončil dovtedy existujúcu formu importu vozidiel prémiovej nemeckej
značky. Pre zákazníkov to znamenalo vyššiu kvalitu služieb
BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v
Mníchove, sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a
servisnú sieť. BMW Slovenská republika ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily,
motocykle a prémiové služby. Sieť partnerov tvorí:
Desať autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a
Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija
Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave, MD Bavaria v Žiline, Regnum
Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.
Jeden autorizovaný Servis-only servisný zástupca značky BMW, spoločnosť Auto Motiv, v
Bratislave.
Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky v Bratislave a v Košiciach a dve samostatné
servisné prevádzky v Bratislave a Banskej Bystrici.
Štyria autorizovaní predajcovia motocyklov BMW so servisom v Bratislave, Banskej
Bystrici, Košiciach a v Žiline.
BMW Financial Services Slovakia, s.r.o., je priamy zástupca celosvetovej divízie BMW
Financial Services poskytujúcej finančné a poistné produkty v rámci skupiny BMW Group.

