
BMW:n uusi luksuskonsepti näyttää suunnan
BMW Vision Future Luxury edustaa BMW:n visiota modernista ylellisyydestä. Auton tekniikassa yhdistyvät uraauurtava keveiden
materiaalien käyttö, LED-ajovalot ja kosketusnäyttöjärjestelmä. Upea muotoilu ja sisustus henkivät innovatiivisuutta ja ajamisen
iloa.

”BMW Vision Future Luxury näyttää suunnan sille, mihin tähtäämme tulevaisuudessa. Malli vie innovatiivisen tekniikkansa ja laatunsa ansiosta
käsityksemme modernista luksuksesta seuraavalle tasolle,” BMW:n muotoilusta vastaava johtaja Adrian Van Hooydonk sanoo.

Älykästä huipputeknologiaa BMW Vision Future Luxury -konseptiautossa edustaa muun muassa auton alumiinia ja hiilikuitua hyödyntävä
kerroksittainen rakenne. Hiilikuidun avulla istuimet ja ovet on integroitu kantavaan rakenteeseen ja B-pilari on huomaamaton. Uudistunut BMW
Vision Head Up Display -kosketusnäyttöjärjestelmä on kuljettajan lisäksi myös matkustajien käytettävissä erillisten näyttöjen kautta. Head Up
Display laajentaa kuljettajan kokonaiskuvaa ajettaessa ja sen avulla huomion saa kiinnitettyä myös valikoituihin tietoihin.

BMW Vision Future Luxuryn muotoilu tukee osaltaan aerodynaamisuutta ja uutta kevytteknologiaa. Pidennetty siluetti, coupé-tyylinen kattolinja
ja kalteva takaluukku korostavat auton hienostunutta dynaamisuutta. Sisätilat ovat väljät ja tunnelmaa luovat niin tarkoin valikoidut materiaalit
kuin valaistuskin.

Pyöreät LED-laserajovalot ja täysin uudella orgaanisella LED-teknologialla toimivat takavalot mahdollistavat paremman näkyvyyden ja
pienemmän energiankulutuksen. Valojen kirkkaus, kantomatka ja voimakkuus ovat omaa luokkaansa.
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BMW Group
BMW Group on yksi maailman menestyneimmistä autojen ja moottoripyörien valmistajista, jonka brändejä ovat BMW, MINI ja Rolls-Royce. BMW Groupilla
on 28 tuotantolaitosta 13 eri maassa, ja yhtiön myyntiverkosto kattaa yli 140 maata.

BMW Group myi kaikkiaan noin 1.963 miljoonaa autoa ja 115 215 moottoripyörää vuonna 2013. BMW Groupin liikevaihto tilivuonna 2012 oli 76,85 miljardia
euroa ja voitto ennen veroja 7,82 miljardia euroa. Vuoden 2012 lopussa yhtiöllä oli noin 105 876 työntekijää.

BMW Groupin menestys pohjautuu pitkäjänteiseen ja vastuulliseen toimintaan. Yhtiö onkin ottanut strategiaansa olennaisina osina ekologisesti ja
sosiaalisesti kestävät toimintatavat koko arvoketjussaan, kattavan tuotevastuun ja luonnonvarojen säästämisen. 
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