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Štúdia MINI Concept Aceman: prvý plne
elektrický crossover z novej rodiny MINI
Automobilka MINI predstavuje štúdiu, ktorá je ukážkou nového
konceptu vozidla v segmente prémiových malých vozidiel: s čisto
elektrickým pohonom, bez chrómu a kože, s využitím úplne
nového dizajnového jazyku a s pokročilou digitalizáciou, čím
vytvára intenzívny používateľský zážitok.
Mníchov. Vzniká nová rodina vozidiel značky MINI. Britská automobilka
predstavuje štúdiu MINI Concept Aceman, úvodnú ukážku nového
dizajnu budúcej generácie svojich modelov. Automobil kladie dôraz na
dizajn a technologické inovácie, ktoré MINI považuje za dôležité pri
definovaní budúcnosti zábavy z jazdy typickej pre značku. Čisto
elektrický pohon, jasný a redukovaný dizajnový jazyk Charizmatic
Simplicity (Charizmatická jednoduchosť), nový digitálny zážitok z
interiéru a zodpovedný materiálový dizajn úplne bez použitia kože a
chrómových prvkov – automobilka MINI tieto vlastnosti vložila do
konceptu úplne prvého crossoveru v prémiovom segmente malých
vozidiel.
Prvýkrát sa k vozidlu MINI Cooper v ikonickom trojdverovom tvare
karosérie, ktorý sa počas svojej 60-ročnej histórie dokázal vždy dôsledne
prispôsobiť, pripojí v ďalšej modelovej generácii crossover, mimoriadne
všestranný a príťažlivo robustný model. „Štúdia MINI Concept Aceman
poskytuje prvý pohľad na úplne nové vozidlo, ktoré v budúcnosti
modelovej rodiny premostí priestor medzi MINI Cooper a MINI
Countryman,“ hovorí Stefanie Wurst, riaditeľka značky MINI. „Štúdia
odráža, ako sa automobilka MINI pretvára na čisto elektrickú budúcnosť a
čo možno od značky očakávať: pocit elektrifikovanej motokáry,
pohlcujúci digitálny zážitok a silné zameranie na minimálnu
ekologickú stopu.“
Úsvit novej éry dizajnu MINI
Dizajnový jazyk prvýkrát predstavený na štúdii MINI Concept Aceman
predstavuje úsvit novej éry dizajnu MINI. Princíp Charismatic Simplicity
ukazuje to podstatné, čo dáva typickým dizajnovým prvkom MINI ešte
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väčší význam. Nový dizajn MINI, ktorý zostáva verný tradičným
hodnotám značky, no s vášňou pre technologické inovácie, vytvára
charakter vozidla nabitý silnými emóciami, progresívnou príťažlivosťou a
nezameniteľným štýlom.
Spolu s jasným a zredukovaným dizajnom exteriéru a interiéru sa tento
štýl spája aj s celostným užívateľským zážitkom zo svetla, pohybu,
interakcie a zvuku. Povrchy vyrobené z pletenej recyklovanej textílie so
sviežimi farebnými kontrastmi sa spájajú s bezproblémovým digitálnym
ovládaním s novým OLED displejom, ktorý sa stáva centrálnym
rozhraním. To všetko vytvára jedinečný zážitok z interiéru, ktorý zostáva
nezameniteľne verný tradícii značky MINI. Plne elektrické modely ďalšej
generácie prvý raz dostávajú nezávislý zvukový prejav, ktorý poskytuje
emocionálne podmanivé zvuky pohonu a autentické pozadie pre nové
režimy Experience Modes.
Nový pohľad na kreatívne využitie priestoru
Všetko na vzhľade štúdie MINI Concept Aceman vyjadruje agilitu a
sebavedomé vyžarovanie. To spája charakteristické črty dvoch
najúspešnejších modelov značky, MINI Cooper a MINI Countryman, a
vytvára tak moderný pohľad na model z kategórie crossoverov.
„Štúdia čisto elektrického vozidla umožňuje nasmerovať dizajn viac k
tradičným základným hodnotám MINI v súlade s tradičným princípom
kreatívneho využitia priestoru,“ hovorí Oliver Heilmer, riaditeľ dizajnu
značky MINI. „Vznikajú tak modely, ktoré na ceste zaberajú málo miesta
a zároveň vo vnútri ponúkajú ešte viac pohodlia, viac všestrannosti a viac
emócií ako kedykoľvek predtým.“
Funkčný dvojpriestorový dizajn s krátkymi prevismi vytvára na
minimálnej ploche maximum priestoru pre cestujúcich a batožinu. MINI
Concept Aceman má štyri dvere, veľké veko batožinového priestoru a v
interiéri sedadlá pre piatich.
Má proporcie, ktoré by ste od značky očakávali, s vonkajšou dĺžkou 4,05
metra, šírkou 1,99 metra a výškou 1,59 metra, a to všetko v mimoriadne
súčasnej podobe. Klasické trojité členenie karosérie, grafika okien po
celom obvode, ako aj vzhľad strechy dostali nové spracovanie. Rovný
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prechod medzi karosériou vozidla a sklenenými plochami naplno využíva
aerodynamické vlastnosti. Jasný a redukovaný dizajn vozidla MINI
Concept Aceman sa úplne zaobíde bez chrómových lemov okolo hrán,
ktoré boli bežné v predchádzajúcich generáciách modelov. Široké lemy na
spodnej hrane karosérie, výrazne tvarované podbehy kolies, veľké kolesá,
výrazný strešný nosič a predné a zadné bočné panely v štýle ochrany
proti podkĺznutiu zdôrazňujú solídne všestranné vlastnosti crossoveru
pre zábavu v meste.
Predná časť vozidla s magnetizujúcou príťažlivosťou a individuálnymi
akcentmi
Kolmá predná časť štúdie MINI Concept Aceman nápadne vyžaruje svoju
prítomnosť. Ikonické dizajnové prvky značky boli prepracované tak, aby
odrážali vlastnosti crossoveru a čisto elektrický pohon. Prvok masky
chladiča v strede prednej časti vozidla obklopujú číre plochy, tradične
šesťuholníkový obrys prešiel prepracovaním do osemuholníkového tvaru.
Nový dizajn zvýrazňuje osvetlený rámik. LED obrysové osvetlenie vo
svetlozelenom odtieni poskytuje výrazný svetelný podpis tak v denných
svetlách, ako aj v nočnom režime.
Centrálny prvok mriežky MINI Concept Aceman je úplne uzavretý.
Jednotky Matrix LED sú integrované v jeho hornej časti, aby vytvorili
pôsobivé svetelné efekty na privítanie cestujúcich.
Svetlomety vozidla MINI Concept Aceman získali svoje vlastné obrysy,
čím sa vzďaľujú od klasického okrúhleho tvaru. Nepretržité obrysové
osvetlenie denných svetiel podčiarkuje jeho nezávislosť. Obrys svetiel
prechádza až po povrchy vonkajších plôch kapoty. To ešte viac
zvýrazňuje prejav ich individuality.
Čisto navrhnuté povrchy s jasne definovanými hranami
Podľa vzoru kapoty majú aj podbehy kolies ploché a geometricky
tvarované povrchy. Aj to je výrazom čistoty v novom dizajnovom štýle
MINI. Štruktúru povrchov karosérie dotvárajú aj presné hrany. V
kombinácii s asertívnymi proporciami a vzpriamenou prednou časťou
MINI Concept Aceman znamená táto hranatosť progresívnu
interpretáciu robustnosti a všestrannosti charakteristickej pre model
crossover.
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Diagonálna kontúra pod A-stĺpikom vyvoláva spomienky na nápadný
zvar klasického modelu Mini. Modelovanie povrchu a línie vytvárajú
vzrušujúci skosený efekt medzi predným a zadným oblúkom, ktorý
dodáva bočnému pohľadu na MINI Concept Aceman dynamický výraz. To
intenzívne podčiarkuje mohutný profil podbehov zadných kolies. Tie ďalej
definujú výrazné obrysové línie, prvé svojho druhu na MINI. Obrysové
línie poskytujú pri pohľade zboku živú hru svetla a tieňa; dynamický
pohyb nahor v prednej časti, predĺžená stúpajúca línia a strmý zlom nadol.
Matná zelená bočná časť, výraznejšia v oblasti dverí, dodáva vozidlu
atletický vzhľad.
Charakteristické prvky s citom pre detail a typickým MINI twistom
Čistý dizajn povrchu exteriéru sa spája s charakteristickými prvkami,
ktoré zdôrazňujú pozornosť venovanú detailom a zároveň sa pýšia
typickým MINI twistom. Podlhovastý obrys je opakujúcim sa prvkom s
mnohými príkladmi, vrátane kľučiek dverí – prvýkrát v MINI
integrovaných v jednej rovine s povrchom – ako aj krytov vonkajších
spätných zrkadiel a loga MINI v spodnej časti dverí. Dizajn sa vyznačuje
aj mnohými detailmi v interiéri. Rovnako výrazný prvok britskej vlajky
Union Jack, ktorý podčiarkuje britské korene značky, sa opakuje na
grafike zadných svetiel aj na robustnom strešnom nosiči.
Veľkoryso dimenzované podbehy kolies vozidla MINI Concept Aceman
vypĺňajú 20-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny. Trojuholníkový obrys
v strede ráfika, ktorý dodáva lúčom vizuálnu hĺbku a dynamiku, je
špeciálnym grafickým prvkom, ktorý si vo všeobecnosti všimnete až na
druhý pohľad.
Atletická línia ramien, mohutná zadná časť
Veľkoryso navrhnuté plochy a horizontálne línie dodávajú zadnej časti
vozidla MINI Concept Aceman výrazný a moderný vzhľad, ktorý jasne
zdôrazňuje šírku vozidla. Tento efekt podporuje výrazný prelis na
prechode medzi karosériou a grafikou okien, ktorý maximálne využíva
aerodynamické vlastnosti vozidla a prepožičiava mu výraznú, atletickú
líniu ramien. V zadnej časti to vytvára kaskádovitý obrys MINI, ktorý sa
smerom k vozovke postupne rozširuje. Tmavý strešný spojler a sklenená
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plocha zadného okna tento dojem umocňujú tým, že vizuálne ustupujú do
pozadia.
Výrazné vertikálne zadné svetlá MINI poskytujú podmanivý kontrast k
čistým, horizontálnym plochám. Sú tiež vybavené Matrix LED
jednotkami, rovnako ako prvok masky chladiča v prednej časti vozidla
a vnútorná časť svetlometov, čo, v závislosti od situácie, umožňuje rôzne
svetelné efekty. Na všestranné vlastnosti tohto modelu z kategórie
crossover odkazuje široký rám v tmavej farbe na spodnom okraji zadného
krytu a ochranný prvok spodnej časti integrovaný v jeho strede.
Expresívne farby exteriéru pre živý charakter vozidla
Charakter štúdie MINI Concept Aceman podčiarkuje výrazný lak
karosérie a štýlovo zladená kontrastná farba strechy. Lak karosérie Icy
Sunglow Green, svetlo tyrkysový odtieň prechádzajúci do zlatista, má
odtieň, ktorý, v závislosti od svetla a uhla pohľadu, prichádza s rôznymi
úrovňami intenzity. To znamená, že pôsobivo sleduje jemnú
trojrozmernosť povrchov a línií v exteriéri. Strecha štúdie MINI Concept
Aceman je lakovaná v tradičnej zelenej metalickej farbe British Racing
Green. Tmavozelené lemovanie na spodnej hrane karosérie a na
podbehoch, podobne ako farebná schéma na streche, dodáva svetlej farbe
exteriéru atraktívny kontrast. Kvapky neónovej zelenej farby vytvárajú
živý efekt hĺbky.
Strešný nosič má zelené upevňovacie popruhy a dúhový povlak, ktorý
vytvára kovový lesk pokrývajúci široké farebné spektrum modrej,
tyrkysovej, zelenej a fialovej. Základná námornícka modrá sa na diskoch
kolies z ľahkých zliatin spája s modro-sivými lakovanými lúčmi. Prvky
ochrany podvozka v prednej a zadnej časti štúdie MINI Concept Aceman
pre daný model, majú pútavý ružovo-oranžový lak a sú v kráľovskej
modrej farbe. Predné a zadné bočnice sú vybavené dvoma výraznými
reproduktormi, ktoré upútajú pozornosť – nielen akusticky, ale aj
vizuálne. Reproduktory, ktoré sprevádzajú uvítacie predstavenie s
výrazným zvukom špecifickým pre daný model, majú pútavý ružovooranžový lak.
Interiér: Nový pohľad na minimalizmusInteriéru štúdie MINI Concept
Aceman dominuje aj zredukovaný dizajn s jasnými kontúrami a
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starostlivo vyhotovenými detailmi. Spája inovatívnu technológiu s novo
interpretovanými, no typickými dizajnovými prvkami automobilky
MINI.
Kokpit štúdie sa dôsledne zredukoval na to najnutnejšie, presne tak, ako
to mal na mysli dizajnér klasického vozidla Mini v roku 1959. Alec
Issigonis navrhol interiér, ktorý na to, aby ste zažili bezkonkurenčnú
zábavu z jazdy, potreboval okrem sedadiel, volantu a radiacej páky len
centrálny okrúhly prístroj a lištu s prepínačmi.
„V interiéri vozidla MINI Concept Aceman sa zameriavame na
redukovaný vzhľad v kombinácii s kvalitnými materiálmi a priateľskými
farbami. Digitalizácia nám umožňuje prichádzať s minimalistickým
konceptom ovládania a zároveň pre značku MINI typickým spôsobom
maximalizovať zážitok,“ vysvetľuje Oliver Heilmer. „Celý dizajn je úplne
zameraný na to, aby v interiéri poskytol cestujúcim komplexný zážitok."
Doširoka otvorené a jemne zakrivené plochy v oblasti výplní dverí a
palubnej dosky poskytujú veľkorysý pocit priestoru. Veľká
panoramatická sklenená strecha štúdie MINI Concept Aceman vytvára
atmosféru zaliatu svetlom. Na jej sklenenom povrchu vzniká priečnymi a
diagonálnymi vzperami strešného nosiča vzor, ktorého štruktúra
nadväzuje na motív britskej vlajky Union Jack, ktorý pri pohľade z
interiéru na oblohu pripomína pôvod značky.
Palubná doska je vytvára dizajnový prvok v štýle pozdĺžneho
reproduktora, ktorá sa pred sedadlami vodiča a spolujazdca tiahne po
celej šírke interiéru. Jej mäkké pletené textilné povrchy vytvárajú v
interiéri vozidla MINI Concept Aceman modernú a domácu atmosféru.
Palubná doska je prepojená pomocou nosnej konštrukcie, ktorá, podobne
ako strešný nosič, zobrazuje vzor Union Jack, čím opätovne zdôrazňuje
harmóniu medzi dizajnom exteriéru a interiéru.
Centrálne rozhranie a prepínače: typická MINI harmónia digitálneho a
analógového ovládania
Palubná doska, siahajúca v centrálnej oblasti obzvlášť hlboko do interiéru,
tvorí dokonalý podklad pre centrálne rozhranie, ktoré v podobe okrúhleho
OLED displeja spája všetky funkcie prístrojovej dosky a stredovej
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obrazovky. Podľa tradícií značky sa pod veľkou obrazovkou nachádza lišta
s prepínačmi. Dotykové ovládanie využívajúce najmodernejšiu
digitalizáciu a analógové funkcie s fyzickými spínačmi sú jedinečne a
typicky kombinované spôsobom, ktorý je nezameniteľne vlastný značke
MINI.
Prepracované prepínače ovládajú parkovaciu brzdu, radia prevodové
stupne, aktivujú a deaktivujú pohon, vyberajú režimy Experience Modes a
upravujú hlasitosť audio systému. Každý prepínač je pre čo
najintuitívnejšie ovládanie individuálne navrhnutý ako otočný gombík,
alebo prepínač.
Inovatívne používateľské rozhranie v podobe kruhového OLED displeja
Charakteristický MINI displej a zážitok z ovládania dosahujú vďaka novej
interpretácii známeho centrálneho rozhrania netušenú úroveň. MINI je
prvým výrobcom automobilov na svete, ktorý predstavuje kruhový OLED
displej, ktorý zaberá celú plochu centrálneho rozhrania. Technológia
OLED dodáva displeju mimoriadne kvalitný vzhľad a dokáže zobraziť
výrazné kontrasty, ako aj hlboké odtiene čiernej. Užívateľské rozhranie
má tiež úplne nové grafické zobrazenie, moderné usporiadanie a
atraktívne navrhnuté widgety. Zobrazovací a riadiaci systém v sériovom
vozidle bude založený na najnovšej generácii operačného systému MINI,
ktorý prvýkrát využíva softvérový balík Android Open Source Project
(AOSP). To umožňuje doteraz netušené a obzvlášť komplexné rozšírenie
digitálnych funkcií vo vozidle.
Ďalšou zaujímavosťou je oblasť displeja, ktorá presahuje centrálne
rozhranie. Pohyblivé obrazové projekcie dokážu preniesť obsah
riadiaceho systému na celú palubnú dosku a vytvoriť tak jedinečný
digitálny zážitok siahajúci až do výplní dverí. Projekcia otvára nekonečnú
škálu zobrazení – od ostro načrtnutej mapy, až po rozptýlené obrázky
oblakov. Farebnú schému a svetelnú náladu projekcie dopĺňajú vhodné
zvukové sekvencie.
Tri nové režimy Experience Modes pre komplexný zážitok z vozidla
Inovatívne režimy Experience Modes vytvárajú v interiéri štúdie MINI
Concept Aceman nové možnosti individualizácie a personalizácie zážitku
z jazdy. Kombinujú špecifické displeje a farebné prostredia zobrazené na
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centrálnom paneli rozhrania a prostredníctvom interiérovej projekcie,
pričom k nim pridávajú aj presne vytvorené zvukové pozadie.
Režim Personal Mode umožňuje užívateľovi preniesť na OLED displej
obrazový motív podľa vlastného výberu. Túto novú formu personalizácie
dopĺňa pohyblivá obrazová projekcia na prístrojovej doske, ktorá môže
napríklad zobrazovať oblakové útvary, vlny oceánu a trblietavú hladinu
bazéna. Zvolenú projekciu dotvára vhodná zvuková kulisa.
Režim Pop-Up Mode v štúdii MINI Concept Aceman poskytne dôslednú
navigáciu a niekoľko prekvapivých momentov. Systém navrhne vhodné
ciele navigácie na základe kategórie zvolenej používateľom, pričom trasu
zobrazí na OLED displeji, ako aj prostredníctvom projekcie na palubnú
dosku. Môžete si napríklad vybrať atraktívnu voľnočasovú aktivitu v
kategórii Adventure, obľúbenú reštauráciu v ponuke Tasty, alebo
aktuálne podujatie ako destináciu z možností Trending. Pre každú
kategóriu sa prehrávajú špecifické zvuky, ktoré do zážitku, ktorý posádku
čaká, prinesú ešte väčší pocit očakávania.
Režim Vivid Mode prináša interaktívny dizajn zobrazovacej plochy na
OLED displeji a na priľahlých povrchoch. Ide o inovatívnu zábavnú
funkciu, ktorú možno využiť tak počas krátkych prestávok pri zastavení
na semaforoch, ako aj pri nabíjaní vysokonapäťovej batérie. Jednoducho
sa dotknite dotykového displeja v centrálnom rozhraní a vytvorte farebné
písmenové bubliny z komponentov nápisu Aceman a na palubnej doske
ich posúvajte doľava a doprava. Písmená majú svoj vlastný pohybový
algoritmus a pri projekcii sa navzájom ovplyvňujú prekrývaním a
vytváraním tekutých grafických tvarov a vzorov. Hravé prvky režimu
Vivid Mode podčiarkujú experimentálne zvuky, ktorých rytmus sa
neustále mení v závislosti od interakcie medzi užívateľom a vozidlom.
Uvítacia sekvencia s MINI Companion
Štúdia MINI Concept Aceman ponúka celostný zážitok z osvetlenia a
zvuku, ktorý umožňuje digitálna technológia s plynulým prechodom
medzi exteriérom a interiérom ešte pred začiatkom cesty. Zintenzívňuje
zážitok z rôznych stavov vozidla a interakciu s cestujúcimi. V presne
zladenej harmónii sa v sekvencii predstavia predné svetlomety a prvok
masky chladiča, centrálne rozhranie a projekcie.
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Exteriérová svetelná show zahŕňa zobrazenie MINI Companion ako
animácie založenej na senzoroch. Akonáhle sa niekto priblíži k vozidlu
MINI Concept Aceman, začne ho sledovať oblak svetla v prednej časti
vozidla, ktorý sa pri približovaní rozjasňuje. Súčasne z vonkajších
reproduktorov vychádza interaktívny zvuk, ktorého intenzita je založená
na vzdialenosti medzi vozidlom a používateľom. Keď je vozidlo
odomknuté, Matrix LED jednotky na povrchu mriežky zobrazia grafiku
britskej vlajky Union Jack. Súčasne sa rozsvieti lem mriežky a Matrix
LED pravého svetlometu priateľsky žmurkne. Svetelnú animáciu
sprevádza nezameniteľná zvuková sekvencia. Skladá sa zo štyroch tónov,
z ktorých každý predstavuje písmeno v názve značky MINI. Táto
sekvencia sa nazýva zvukový signál, ktorý, rovnako ako vizuálna ikona,
slúži ako pevný symbol pre určité udalosti alebo informácie.
Po otvorení dverí sa na podlahu vo vstupnej časti premietne farebný
grafický obraz. Na okrúhlom displeji centrálneho rozhrania súčasne vidieť
zodpovedajúci radiálny farebný prechod maximalizovaných pixelov,
sprevádzaný podobne viacfarebnou projekciou smerujúcou z obloženia
strechy na palubnú dosku a výplne dverí. Uvítací scenár dopĺňajú slová
Hey Friend zobrazené na displeji a odvíjajúci sa sférický zvuk, v ktorom
prekrývajúce sa štebotajúce hlasy a hudobné sekvencie vytvárajú dojem
príjemného stretnutia, ktoré sa bude ďalej rozvíjať jazdou vo vozidle MINI
Concept Aceman.
Progresívne farebné a materiálové vyhotovenie interiéru
Puristický dizajn interiéru sa spája s farebnou a materiálovou schémou
špeciálne vyvinutou pre štúdiu MINI Concept Aceman. Atmosféru
umocňujú inovatívne, vysokokvalitné materiály vybrané s vedomým
ohľadom na trvalú udržateľnosť. Na minimalistických výplniach dverí a v
oblasti palubnej dosky upútajú pozornosť očarujúce farebné kontrasty.
Kaki zelená základná farba podkladových plôch sa spája s pleteným
textilný lemovaním zo svetlosivého recyklovaného polyesteru s jemným
modrým nádychom a s precízne umiestnenými ozdobnými švami.
Sedadlá štúdie MINI Concept Aceman sa vyznačujú diskrétnymi tvarmi s
integrovanými opierkami hlavy. Ich materiály, ako aj ich farebnosť a
grafické vzory, sa posúvajú do centra pozornosti. Sedacie plochy majú
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živý, trojrozmerný vzhľad dosiahnutý kombináciou textilného plochého
úpletu, zamatovej velúrovej a priestorovej väzby, nadrozmerného vzoru
kohútej stopy a vyšívanej grafiky písmen X a O. MINI Concept Aceman
inovatívne demonštruje veľký potenciál textilných povrchov pre moderné
formy vyjadrenia dizajnu.
Premiestnenie ovládacích prvkov voliča prevodovky a parkovacej brzdy
vytvára dodatočný voľný priestor medzi sedadlami vodiča a spolujazdca.
Tento priestor využíva v štúdii MINI Concept Aceman flexibilná stredová
konzola, ktorá sa priehľadne a zdanlivo voľne vznáša až do zadnej časti.
Plocha stredovej konzoly ponúka možnosť ľubovoľného umiestnenia
odkladacích priečinkov, bezdrôtovú nabíjaciu stanicu pre smartfón,
držiaky nápojov, alebo nespočetné množstvo ďalších využití.
Dôsledné upúšťanie od chrómu a kože
Pri konštrukcii exteriéru aj interiéru štúdie MINI Concept Aceman sa
konštruktérom úplne podarilo upustiť od chrómových prvkov. Nosná
konštrukcia palubnej dosky namiesto toho vytvára v interiéri svoj vlastný
vysokokvalitný, individuálny vzhľad, pričom jej dúhový povlak ladí
napríklad so stĺpikmi strechy.
Volant štúdie MINI Concept Aceman, rovnako ako sedadlá, výplne dverí a
všetky ostatné vnútorné povrchy, neobsahujú kožu. Veniec volantu je
laminovaný tmavozeleným zamatovým velúrom, vďaka čomu pôsobí
mimoriadne príjemne. Multifunkčné tlačidlá sú integrované pod
podsvietenými textilnými plochami. Lúč na šiestej hodine volantu tvoria
nápis Aceman a robustný pásik.
Prvé verejné predstavenie na podujatí gamescom 2022 v Kolíne nad
Rýnom
Verejnosť prvýkrát uvidí štúdiu MINI Concept Aceman na veľtrhu
počítačových hier a videohier gamescom 2022 v Kolíne nad Rýnom.
Medzinárodné stretnutie vývojárov, vydavateľov, expertov a fanúšikov
hernej a e-športovej scény sa začne 23. augusta 2022 priamym prenosom,
a potom bude na kolínskom výstavisku pokračovať do 28. augusta 2022.
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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
Spoločnosť 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.
Spoločnosť BMW Group zaznamenala v roku 2021 celosvetový predaj viac než 2,5 mil.
osobných automobilov a viac než 194 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2021 činil
zisk pred zdanením 16,1 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 111,2 miliardy eur.
Spoločnosť BMW Group zamestnávala k 31. decembru 2021 po celom svete 118 909
spolupracovníkov.
Úspech spoločnosti BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a na
zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili
integrálnu súčasť stratégie spoločnosti pri rozhodovaní smerom k budúcnosti v rámci
celého hodnotového reťazca a to od výroby až po záver fázy životnosti všetkých
produktov.
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BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku
BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v
Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť 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.

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.

