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X Force: Συνεργασία του BMW Group Hellas με την Nordic
Marina.
Συνδυασμός πολυτέλειας, ασφάλειας και οδηγικής απόλαυσης των
μοντέλων BMW X και της Hydrolift X-Series.
Αθήνα. Το BMW Group Hellas, ως κυρίαρχος στην Ελληνική αγορά των πολυτελών
SAV (Sports Activity Vehicles) προχωράει σε συνεργασία με την Nordic Marina,
αποκλειστικό αντιπρόσωπο των πολυτελών μηχανοκίνητων σκαφών της Hydrolift AS.
Σκοπός της συνεργασίας είναι να φέρει το αγοραστικό κοινό των δύο εταιρειών σε
επαφή με ένα lifestyle που ταιριάζει στη χώρα μας, και να τους παρακινήσει να βρεθούν
πίσω από το τιμόνι ενός SAV των μοντέλων BMW X και ενός powerboat της Σειράς X
της Hydrolift, και να εξερευνήσουν μέρη που δεν αποτελούν επιλογή με άλλα οχήματα.
Κοινό χαρακτηριστικό των μοντέλων BMW X και Hydrolift X-Series είναι η ικανότητα τους
να συνδυάζουν το πολυτελές design με την πρακτικότητα και την ασφάλεια, χωρίς να
βγάζουν από την προτεραιότητα την οδηγική απόλαυση, την αμεσότητα των χειρισμών
και τις υψηλές επιδόσεις.
Η πρεμιέρα της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε με κοινή φωτογράφιση της νέας Plug-in
υβριδικής BMW X3 (xDrive30e) και του Hydrolift X-26 S στο Grand Resort Lagonissi.
Η νέα BMW X3 xDrive30e συνδυάζει την ευελιξία ενός πολυτελούς μεσαίου SAV με την
προηγμένη τεχνολογία του συστήματος BMW eDrive. Ο στιβαρός χαρακτήρας, οι σπορ
επιδόσεις και το σύστημα τετρακίνησης BMW xDrive – που είναι ενεργό και στο
πρόγραμμα αμιγούς ηλεκτροκίνησης – συνδυάζονται με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα
κατανάλωσης και εκπομπών ρύπων. Χάρη στη νέας γενιάς τεχνολογία μπαταρίας, η
BMW X3 xDrive30e πετυχαίνει ηλεκτρική αυτονομία έως 58 km*.
Η Hydrolift AS ξεκίνησε το 1985 με τον σχεδιασμό και την κατασκευή σκαφών υψηλών
επιδόσεων στο Fredrikstad της Νορβηγίας, και κατά την πορεία της έθεσε αρκετές φορές
νέα ρεκόρ ταχύτητας σε αγώνες σκαφών. Πλέον υπό την διοίκηση του διάσημου
σχεδιαστή Bard Eker έχει αναπτύξει μια νέα γενιά σκαφών, την Σειρά X, με στόχο να
συνδυάσει την πρακτικότητα με το premium supersport.
Το best-seller Χ-26s είναι ένα σκάφος 8 μέτρων σχεδιασμένο να αναπτύσσει ταχύτητες
μέχρι και 74 κόμβους με άνεση και ασφάλεια, ενώ μπορεί να φιλοξενήσει 8 επιβάτες και
παρέχει την δυνατότητα διανυκτέρευσης για 3 άτομα στην κλειστή καμπίνα. Το μέγεθος

του σκάφους, του επιτρέπει να μεταφερθεί με την χρήση τρέιλερ από ένα SAV της
Σειράς BMW X.
Περισσότερες πληροφορίες για τα Plug-in υβριδικά μοντέλα BMW Χ θα βρείτε εδώ:
https://www.bmw.gr/el/topics/fascination-bmw/electromobility2020/electromobility.html
Περισσότερες πληροφορίες για τα μηχανοκίνητα σκάφη της Hydrolift θα βρείτε εδώ:
https://nordic-marina.gr/boats/hydrolift/

-Τέλος Δελτίου Τύπου-

*Οι τιμές έχουν υπολογιστεί με βάση το νέο κύκλο δοκιμών WLTP και έχει γίνει αναγωγή στις αντίστοιχες τιμές NEDC για λόγους σύγκρισης. Στα οχήματα αυτά,
ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικές τιμές από αυτές που δημοσιεύονται εδώ για την επιβολή φόρων και λοιπών ειδικών τελών που βασίζονται (επίσης) σε
εκπομπές CO2.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επίσημες τιμές κατανάλωσης, ειδικές τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος των νέων επιβατικών
αυτοκινήτων παρακαλούμε ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο "Guideline for fuel consumption, CO2 emissions and electric power consumption of new passenger
cars", που διατίθεται δωρεάν σε όλο το δίκτυο εμπόρων και στο https://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.html
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