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Prvi BMW iX v
zgodovini. Izjave.

»Skupina BMW vselej teži k napredku. To je osrednji element naše
korporativne strategije. BMW iX uteleša ta pristop v izjemno zgoščeni
obliki.«
Oliver Zipse
predsednik upravnega odbora BMW AG

»Tehnologija poganja napredek, ki ga potrebujemo za spopadanje z
največjimi izzivi. To velja zlasti za varovanje podnebja. Tukaj ni dvoma:
mobilnost mora biti trajnostna, če želimo predstaviti rešitev, ki dejansko
šteje. Za skupino BMW premijska mobilnost brez odgovornosti ni
mogoča.«
Oliver Zipse
predsednik upravnega odbora BMW AG

»S tehnologijo BMW iX postavljamo nove industrijske standarde. Model iX
ima na voljo več računalniške moči za obdelavo podatkov in zmogljivejšo
senzorsko tehnologijo kot najnovejša vozila v naši trenutni ponudbi, podpira
5G, imel bo nove in izboljšane funkcije samodejne vožnje ter parkiranja,
poleg tega pa bo uporabljal visokozmogljivo peto generacijo našega
električnega pogonskega sistema.«
Frank Weber
član upravnega odbora BMW AG, razvoj

»Vse novosti so impresivne na individualni ravni. Toda le njihova
kombinacija lahko resnično spremeni stvari. Tehnološki napredek – v vsej
svoji zapletenosti in soodvisnosti – vključujemo v trajnostne in navdihujoče
produkte.«
Oliver Zipse
predsednik upravnega odbora BMW AG
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»BMW iX prikazuje, kako lahko nove tehnologije predstavimo v zelo
sodobni in privlačni obliki. Avtomobil je sicer tehnološko zapleten, toda
njegova uporaba je zelo jasna in nezapletena. BMW iX ponuja mobilno
domovanje, v katerem bodo ljudje lahko sproščeni, inteligentne
funkcije avtomobila pa bodo vedno na voljo, ne da bi postale vsiljive.«
Adrian van Hooydonk
senior podpredsednik BMW Group Design

»BMW iX utira pot do samodejne vožnje in je prvo vozilo BMW
Group, ki z naborom novih tehnologij omogoča funkcije samodejne
vožnje in parkiranja. Ta komplet orodij ima s svojo računalniško
močjo in vrhunskimi sistemi senzorjev izjemen potencial ter nam bo
omogočal nenehno nadgrajevanje funkcionalnosti avtomobila.«
Frank Weber
član upravnega odbora BMW AG, razvoj

»Model BMW iX smo oblikovali od znotraj navzven. Pri tem smo se
še s posebno pozornostjo lotili ustvarjanja moderne, tople in
minimalistične notranjosti, ki dalje občutek prostornosti.«
Domagoj Dukec
podpredsednik BMW Design

»Monolitna oblika z majhnim številom natančnih linij daje vozilu edinstven
značaj in sodoben videz. BMW iX je drzen, a hkrati čist in eleganten.«
Domagoj Dukec
podpredsednik BMW Design

»BMW iX je prvi model skupine BMW, ki ima impresiven ukrivljeni zaslon z
visoko ločljivostjo, ki je veliko večji in ostrejši od zaslonov v naših trenutnih
modelih. S tem notranjost BMW iX utira pot oblikovanju kokpitov prihodnjih
modelov BMW.«
Frank Weber
Član upravnega odbora BMW AG, razvoj
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»V avtomobilski industriji ni uporabniškega vmesnika, ki bi ga bilo mogoče
upravljati tako preprosto in varno kot našega. V BMW iX smo ga z novo
digitalno platformo in novo generacijo operacijskega sistema BMW
dvignili na povsem novo raven.«
Frank Weber
Član upravnega odbora BMW AG, razvoj

