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BMW anuncia el Serie 8 Gran
Coupé: esportivitat i excel·lència
bavareses
La nova Serie 8 estarà conformada per tres integrants: el Coupé, el Cabrio i nou
el Gran Coupé

El nou Gran Coupé serà presentat a finals del pròxim mes de juny | BMW

BMW està rellançant el Serie 8 a base de luxe i esportivitat, sense escatimar en costos i amb
qualitats i prestacions del més alt nivell. El Serie 8 Coupé, primer successor de la Serie 8
després de quasi vint anys deserta, i el Serie 8 Cabrio, que tal com indica el seu nom és una
variant descapotable del Coupé, rebran pròximament un nou integrant a la família: el nou Serie 8
Gran Coupé.
Presentació a finals de juny, llançament després de l'estiu
Després de l'èxit amb el que va ser rebut el Coupé i amb el llançament pròxim del Cabrio, BMW ha
decidit a oferir un avançament del proper Sèrie 8 Gran Coupé abans de la presentació oficial, que
tindrà lloc a finals de juny al BMW Welt de Munic.
El nou Sèrie 8 Gran Coupé fusionarà rendiment i disseny, buscant les cotes i qualitats del Serie 7
i el rendiment del Coupé. El resultat, tan elegant com extravagant, proposa proporcions
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atlètiques a la vegada que una aura d'exclusivitat pròpia dels vehicles del seu segment.
Precisament el que busca BMW és posicionar el nou model per sobre del Serie 6, que ja
comença a mostrar senyals d'edat, per intentar reunir confort de marxa amb practicitat suficient
com per poder ser utilitzat diàriament, i sense renunciar a l'esportivitat, com el Serie 7.

S'esperen els motors V8 de gasolina i L6 dièsel, però res confirmat
Tot i que les característiques del nou Gran Coupé encara no es coneixen, el més probable és
que utilitzi els mateixos motors que els seus germans: un V8 de gasolina de 530 CV i un L6
dièsel de 340 CV, vinculats al sistema XDrive de la casa. Tampoc es descarta una versió M.
La 'world premiere' del Gran Coupé serà un dels plats forts de l'esdeveniment #NextGen del Grup
BMW a Munic del pròxim mes de juny, mentre que el llançament al mercat es situa al setembre
d'aquest mateix any, amb un preu base que no baixarà dels 120.000?.
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