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Prvních deset BMW 540i xDrive Touring ve speciálním provedení
pro dopravní policii.
Předání vozů proběhlo 15. července 2022 u BMW Autorizovaného
Dealera, společnosti Stratos Auto v Praze.
Praha. Předání prvních deseti vozů BMW 540i xDrive Touring v rámci uzavřených dvou rámcových
dohod na dodávku 70 automobilů proběhlo 15. července v showroomu BMW Stratos Auto, v Praze na
Proseku. Polovina vozů je v provedení pro dohled na dálnicích v barvách policie a druhá pro
vysokorychlostní pronásledování bez označení a se skrytým výstražným zvukovým a rozhlasovým
zařízením. Všechny vozy disponují například speciální výbavou pro užití práva přednosti v jízdě,
zvláštním výstražným zvukovým zařízením, speciální zástavbou (úložný prostor a pracovní deska) pro
službu dopravní policie, nezávislým kamerovým systémem a měřičem rychlosti.
Vozy BMW 540i xDrive Touring jsou vybavené mild hybridními zážehovými 6válci o výkonu 245 kW
(333 k), pohonem všech kol xDrive, osmistupňovou samočinnou převodovkou Steptronic a adaptivním
podvozkem.
„Velmi mě těší, že jsme uspěli ve výběrovém řízení s vozy prémiové značky za výhodnější cenu než
konkurence. Dálniční policisté dostávají speciálně vybavená vozidla se špičkovými jízdními vlastnosti a
vysokou úrovní aktivní i pasivní bezpečnosti, jak je u značky BMW standardem. Věřím, že nová vozidla
přispějí ke zvýšení bezpečnosti provozu na našich dálnicích,“ uvedl jednatel společnosti STRATOS AUTO
Martin Strakoš.
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BMW Group
BMW Group je se svými značkami BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad vedoucím výrobcem prémiových
automobilů a motocyklů, stejně tak jako poskytovatelem prémiových finančních produktů a služeb mobility. BMW
Group je globální společností s 31 výrobními a montážními závody v 15 zemích a celosvětovou prodejní sítí se
zastoupením ve více než 140 zemích.
V roce 2021 společnost BMW Group prodala po celém světě více než 2,5 milionu osobních vozů a více než 194 000
motocyklů. Zisk před zdaněním ve finančním roce 2021 činil 16,1 miliardy Euro, příjmy dosáhly 111,2 miliardy Euro. K
31. prosinci 2021 pracovalo pro BMW Group 118 909 zaměstnanců.
Úspěchy společnosti BMW Group se vždy opíraly o dlouhodobé strategie a odpovědnost. Společnost již ve svých
počátcích určila směr, kterým se bude ubírat, a důsledně se zaměřuje na udržitelnost a ochranu zdrojů, a to od
dodavatelského řetězce přes výrobu až po fázi konce životního cyklu všech produktů.
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