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BMW
20 AASTAT
EESTIS
UUED PÕNEVAD TEETÄHISED
TULEVIK ALGAB TÄNA
Istun autosse, vajutan nupule. Vaikus. Miks mootor ei urise tuttavalt? Pedaali vajutades sööstab auto hetkega kohalt. See on BMW
elektriauto i3 – võluv tegelane tulevikust, kes koputab nõudlikult
automaailma uksele. „Avage, ma olen kohal!“
Elegantne külaline tulevikust paistab pisut häbelik, ilmudes autoturu
uksele suurema kärata. Keegi ei tunne ju teda. Me tunneme ja
usaldame sisepõlemismootorit ja igati põhjusega. Eestis on hetkel
620 000 sisepõlemismootoriga autot ning umbes tuhat korda
vähem elektriautosid. Enamik meist ei oleks veel valmis mõnusalt
tuttava mootoriurinata teele asuma. Ega polegi veel põhjust!

BMW tähistab 2014. aastal Eestis oma 20. tegevusaastat
oluliste uuendustega nii töökorralduses kui ka klienditeeninduses, lisaks ilmestab juubeliaastat tõeline uudismudelite paraad.
Mõeldes tagasi aastale 1994, võib end avastada sirvimas
nostalgilisi ja naljakaid mälupilte taasiseseisvunud Eesti
elust. Mõeldes tulevikule, joonistuvad välja uued põnevad
teetähised.

Eesti oli esimene riik maailmas, mis rajas 2012. aastal üleriigilise
taastuvenergial toimiva elektriautode laadimisvõrgu. Paraku ei sobi
see Euroopas toodetud elektriautode laadimiseks ja nüüd tuleb riigil
kiiresti välja mõelda, kuidas kohandada kogu olemasolev süsteem
laadimistehnoloogia eristandardeid kasutavate autode jaoks. See
on siiski väike asi, puhtalt aja küsimus.
Olulisem küsimus on uue mõtteviisi omaksvõtmine. Mõtteviisi,
mille BMW on omalt poolt vorminud i-autode ehk elektriautode
kontseptsiooniks. Enam polegi tegu pelgalt kontseptsiooniga, vaid
laiema ja praktilise nägemusega säästva mobiilsuse arendamiseks.
BMW i pakub uut terviklikku lahendust, mis koosneb nii elektriautost, tugiteenustest kui ka elustiilist.

Elektriautode tulekuga muutub autode kasutamine senisest vajaduspõhisemaks – säästlikud linnaautod lühikeste vahemaade ja
kestvusautod pikemate distantside jaoks. Tekivad uued lahendused
rendiautodele: Eestiski pakub elektromobiilsuse programm ELMO
juba elektriautode lühirenditeenust. Mõistagi on see kõik alles
lapsekingades.

Kaljo Karilaid
AS United Motors
juhatuse liige
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Peetri esindus:
Reti tee 4, Peetri, 75312 Rae vald; tel: 663 0000
E-post: peetri@unitedmotors.ee
Tartu esindus:
Võru tn 242, 51013 Tartu; tel: 730 2870
E-post: tartu@unitedmotors.ee
Pärnu esindus:
Tallinna mnt 82, 80010 Pärnu; tel: 448 1740
E-post: parnu@unitedmotors.ee
Kohtla-Järve esindus:
Järveküla tee 22, 30328 Kohtla-Järve; tel: 336 4700
E-post: kohtlajarve@unitedmotors.ee
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Tänavu ka Eesti teedele jõudev BMW i3 annab mõista, et võluvad
tegelased tulevikust on kohale jõudmas. Kuid anname neile aega.
Kuni elektriautode laine alles kogub hoogu ja ootab oma õiget
hetke, muutub kogu autotööstus säästva mobiilsuse võtmes. BMW
on püsinud aastaid nende tootjate eesotsas, kes arendavad üha
võimsamaid, ent ökonoomsemaid autosid. Kui soovid osa saada
BMW visioonist ja aidata kaasa, et muuta maailm kestlikumaks, ole
meiega. Tulevik algab täna, parem maailm igaühe enda valikutest.
Inspireerivaid hetki ja jätkuvat sõidurõõmu!

Tallinna esindus:
Paldiski mnt 108, 13522 Tallinn; tel: 659 3700
E-post: unitedmotors@unitedmotors.ee
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BMW i-kontseptsioon tähendab mitte üksnes ökonoomset sõitu,
vaid ka keskkonnasõbralikku tootmistsüklit. Seda rakendab BMW
Grupp juba Leipzigi tehases BMW i-autode tootmisel: taastuvenergia kasutamine, tootmisjäätmetest valmistatud uudsed materjalid
jne. BMW i-autod loovad uut väärtust maailma ühele juhtivale kvaliteetautode kaubamärgile. BMW elektriautodest on saanud deﬁtsiit
juba enne tõelist turulejõudmist.
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Kuidas sai alguse koostöö BMW ja Eesti vahel, kes tänastest
tippettevõtjatest olid toona BMWga seotud ning mis väljakutseid
vastuoluline aeg pakkus, teab detailideni vaid üks mees, kes tõelise
raudvarana siiani BMW esinduses töötab – United Motorsi Tallinna
esinduse tegevjuht Toomas Pärna. Jäägu pikantsemad detailid siiski
ajalookroonikute välja uurida, kõige olulisem on läbi aastate märgata
BMW jätkuvat uuenduslikkust, kvaliteeti ja järjepidevust.
Eelleping BMW ametliku esinduse avamiseks Eestis sõlmiti AS ASC
ja BMW AG vahel 1992. aastal. Oli rahareformi aasta ja detsembris
alustas ASC endise „Automi“ majas juba BMW remondi- ja müügitöid. Esimene müüdud uus BMW sõiduauto anti kliendile üle 1993.
aasta jaanuaris. Ametlik importöörileping allkirjastati aga BMW
kontserniga 1994. aastal. Selleks ajaks oli ettevõte täitnud ametlikule maaletoojale esitatavad nõuded ja meeskond näidanud oma
jätkusuutlikkust. AS ASC tänane õigusjärglane United Motors võttis
BMW ja tol ajal veel BMW gruppi kuulunud Roveri ja Land Roveri
esindusõigused üle 2000. aastal.
„BMW kaubamärgi kohalolu näitas 1990ndatel ja näitab tänagi rahvusvahelist usaldust riigi ja selle majanduse suhtes. BMW esinduse
avamine Eestis tähendas ka meie, taasiseseisvunud väikeriigi jaoks
omalaadset kvaliteedimärki ja usku tuleviku suhtes, mis aitas kindlasti nii mõnelgi ettevõtjal käivitada ka oma rahvusvahelist koostööd,“
rääkis Toomas Pärna. Ta lisas, et pikkamööda hakkas tõusma tarbijate teadlikkus kvaliteedi tähtsusest ja BMW väärtustest.

EUROOPALIK AUTOTURG
Eesti autoturg on 20 aastaga muutunud euroopalikuks – oleme
küll väikese tarbijaskonnaga riik, ent ostja leidub iga mudeliklassi
sõidukitele. Ehkki Eesti majanduses on olnud paremaid ja halvemaid
aegu, on meil olemas keskklass, kes saab endale lubada kvaliteeti.
„Teadliku autohuviliseni on jõudnud ka Eestis arusaamine, et BMW
tuntud nime taga peitub veel midagi olulisemat: innovatsioon, turvalisus ja kvaliteet,“ lausus Pärna. „BMW eelistest saavad aru need, kes
oskavad autot juhtida, sest BMW ongi eelkõige juhile orienteeritud.“
United Motorsi jaoks tähendasid majandussurutise aastad tõsist
proovilepanekut, ent oskuslikult majandades jäi ettevõte püsima ja
kindlustas oma turupositsiooni. „2008-2009 elasime üle 70%-lise
turulanguse automüügis ja olime sunnitud tegema kardinaalseid
muudatusi, sh koondama rohkem kui pooled töötajatest. Kiire ja
oskuslik reageerimine andis tulemuse ning rajas aluse meie tänasele
tugevusele,“ selgitas Pärna. Vaatamata globaalsele majanduskriisile
ei kärpinud BMW Group investeeringuid arendustöös ja selle tulemus on praegu selgelt näha.

„Kolm aastat pärast kriisi pole ühelgi teisel
autotootjal sellist uudismudelite sadu BMWle
vastu panna.“

kuse 2. korrusel ning esinduse täiesti uue üksusena luuakse BMW
i-autode ehk elektriautode teenindus.
Klienditeeninduse viimiseks veelgi paremale tasemele on United
Motors välja töötanud uued teenindusstandardid, mida hakkab
järgima kõikides oma esindustes. „Klientide rahulolu on meile väga
tähtis ja selle tõstmine on läbiviidavate muudatuste põhifookuses.
Me teenindame kliente ja remondime autosid!“ selgitas Tallinna
esinduse juhataja uut kliendikeskse teeninduse ﬁlosooﬁat kokku
võttes.
Senisest automüügist kõneldes tuleb rõhutada BMW X5 tähtsust,
mis põhjustas 2000. aastal müügile jõudes autoturul tõelise revolutsiooni. Eestiski hinnatakse väga kõrgelt BMW intelligentset nelikveosüsteemi xDrive, mis on osutunud üliedukaks kõikjal maailmas.

Eestis moodustasid xDrive mudelid 2013.
aastal müüdud BMW autodest lausa 80%.

Värskeimate mudeliuudiste seas peab taas esile tõstma menuka,
nüüd juba kolmanda põlvkonna uue BMW X5, samuti uue BMW X4,
uuenenud X3 ja teise põlvkonna BMW X6 turuletulekut. Müügile
jõuavad ka kolmanda põlvkonna uue MINI 3- ja 5-ukselised luukpäramudelid, BMW 4. seeria kupee, kabriolett ja Gran Coupé, uued
sportautod BMW M3 ja M4, samuti BMW 2. seeria kupee ning 2.
seeria Active Tourer, mis on ühtlasi BMW ajaloo esimene esiveoline kompaktne ja praktiline pereauto. Lisades sellele loetelule veel
elektriauto BMW i3 ja pistik-hübriidi BMW i8, saame kokku 15 täiesti
uut mudelit BMWlt ühe aasta jooksul!

PANUS ÜHISKONNA HEAKS
United Motors on aktiivselt kaasa aidanud Eesti ühiskonna arengule,
toetades kultuuri ja sporti ning tehes koostööd riigi- ja ametiasutustega. Praegu toetab BMW jätkuvalt kettaheitja Gerd Kanteri
ettevalmistust järgmiseks olümpiaks, aitab teoks saada suurepärasel muusikasündmusel Jazzkaar ning on õla alla pannud Eesti golﬁ
edendamisele.
BMW plaanib jätkuvalt mõjutada autoturu arenguid nii globaalses
plaanis kui kohalikul tasandil. BMW tugev visioon viia säästev mobiilsus uuele tasemele on saanud esimese jõulise väljenduse BMW
i-autode ehk elektriautode näol, mis hakkavad lähiaastatel kõnetama
ka eestimaalasi.
Niisiis, autondust ootavad ees suured muutused. Küsides Toomas
Pärnalt, kuidas ta on üle 20 aasta automüügi alal vastu pidanud,
vastab ta tõelise BMW veterani pilguga: „Mul pole hetkekski igav
hakanud.“ Igavaks ei paista minevat ka järgneva 20 aasta jooksul,
sest BMW on maha märkinud uued jõulised teetähised. BMW pakub
jätkuvalt põnevaid isiklikke väljakutseid eri vanuses ja erinevate
ootustega sõidurõõmu nautijatele.

BMW pikaajaline kasvustrateegia on välja töötatud keskkonnasõbraliku ja vastutustundliku tootmise põhimõtetest lähtuvalt. Igale
kliendigrupile on nüüdseks olemas oma tooteseeria: 1.-, 2.-, 3.-, 4.-,
5.-, 6.- ja 7.- seeria, X1, X3, X4, X5, X6 ja tulemas on X2. BMW innovatsioon rajaneb edukalt juurutatud efektiivse dünaamika kontseptsioonile, mis on esmapilgul silmale nähtamatu, kuid seda mõjusam:
autode võimsus, sõidumugavus ja turvalisus kasvavad, kütusekulu ja
keskkonnasaaste aga vähenevad!

TALLINNA ESINDUS LAIENEB
Üks olulisemaid uudised, mis puudutab sel aastal kõiki BMW ja MINI
kliente, on United Motorsi peamaja ehk Tallinna esinduse laiendamine. BMW Grupp kehtestas diileritele ja esindustele uued kvaliteedistandardid, mille United Motors viib ellu sel aastal kõigis oma
esindustes üle Eesti. Tallinna esinduses uueneb ja laieneb BMW
müügisaal ning luuakse eraldi müügisaalid MINIle ja BMW mootorratastele. Kasutatud autod saavad lisamüügipinna laieneva autokes-

Toomas Pärna
AS United Motors
Tallinna esinduse juhataja
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MATS SOOMRE
OSKUS LEIDA TASAKAAL,
MÄNGURÕÕM, SÕIDURÕÕM
Mats Soomre nimi ei vaja
tutvustamist golfiringkondades,
koolitusfirmade maastikul
ega fotograafide seas. Mats
Soomret teatakse kui kirglikku
golfimängijat ja hea silmaga
golfifotograafi, innustunud
tehnoloogiahuvilist ning tõelist
autogurmaani. Mats Soomre on
mees, kes jutlustab tasakaalu
leidmisest ja mängurõõmust,
unustamata hetkekski
sõidurõõmu.
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Enne kui räägime hobidest, kõneleme
tööst. Tegeled meeskonnakoolituse ja
-treeningutega – millega täpsemalt?

Oled öelnud, et meeskonnatreeningul
ja golﬁmängul on sarnasusi. Mida sellega mõtled?

Minu elu suurim karjäärimuutus toimus
1998. aastal, kui otsustasin ära tulla ITvaldkonnast, arvutitehase tegevjuhi kohalt.
Vaatasin ringi ja kandideerisin juhtimistreeneriks ning jäingi sellele teele, tänaseks juba
16 aastat.

Meeskonna ja inimese treenimise protsess
meeskonna ja käitumise teemadel sarnaneb
sellega, kuidas golﬁtreener golﬁmängijat
treenib. Kui sa tahad olla golﬁs parem ja
jõuda järgmisele tasemele, pead tegema
kaks korda rohkem tööd võrreldes sellega,
kuidas jõudsid senisele tasemele. Sellega
kaasneb väljatulek mugavustsoonist ja läbiminek ebamugavustsoonist.

IMG Koolituse baasiks on Belbini meeskonnarollide mudel, mis on maailmas üks tuntumaid inimeste ja meeskondade käitumise
analüüsimise mudeleid. Me koolitame ning
treenime inimesi ja meeskondi, et aidata
kaasa meeskonna sisemiste ja väliste kitsaskohtade lahendamisele ning nende tegeliku
potentsiaali leidmisele. Aitame inimestel oma
harjumusi muuta ning oma potentsiaali ka
mõistlikult kasutada. Me ei tee koolitusi päris
tavapärasel moel ja see on paljudele üllatav.

Nii nagu spordis, on ka meeskonnatöös vaja
õnnestumiseks kolme olulist komponenti:
professionaalset treenerit, ühist punti ning
isiklikku tahet ja sisemist motivatsiooni. Kui
üks neist on puudu, areng enamasti katkeb.
Golﬁmängu ja meeskonnatöö seos on tegelikult veelgi sügavam, kui pealtnäha paistab.

Golﬁ mängides pead sa pallile avaldama
jõudu, et pall auku jõuaks. Palli loomulik
seisund on aga seista ühe koha peal paigal.
Kui rakendad jõudu liiga vähe, ei liigu pall
suurt kuhugi. Kui rakendad jõudu liiga palju,
lendab pall küll kaugele, aga teeb seda omasoodu ja üldsegi mitte sinu tahtmise järgi.
Seega, mida kaugemale ja täpsemalt tahad
palli lüüa, seda targemalt ja täpsemalt pead
lööma.
Mida tähendab Sinu jaoks golf?
Golf on minu jaoks mõttelaad. Golf pakub
tasakaalu elu eri aspektide vahel: sportlik
väljakutse enda ja teistega, tervis, loodus,
seltskond, sõbrad, uued tuttavad, grupitunne. Golf ongi tasakaalu leidmise võimalus:
vahel soovid rohkem võistlust, vahel rohkem
seltskonda. Golf õpetab ühtlasi, kuidas hoida
end kontrolli all, kui pole kõige parem päev.
Golf õpetab sihikindlust ja kannatlikkust. Ja
mis siin salata – kui ikka pärast korralikku
talvist ja suvist trenni saad sügisel kokku viis
karikat, on hea tunne küll!
Golﬁga hakkasin tegelema 1995.-96. aastal,
kui sõber Arvi ütles, et nüüd lähme golﬁ
koolitusele Green Cardi tegema.
Golﬁmäng nii annab kui võtab: võtab aega
ja annab naudingut. Golf annab mulle siiski
palju rohkem: võimaluse ennast proovile
panna ja teistega mõõtu võtta, samuti piisava
füüsilise pingutuse ning sisukad hetked aja
mahavõtmiseks.
Minu eelmise aasta parim löök oli 109 meetri
pealt sisse – võimas tunne! Aga hole-inone oleks minu jaoks nagu lotovõit – kui ei
mängi, ei saa seda kunagi, kui mängid, võid
saada.
Täna on minu jaoks eriti oluline, et mu noorem poeg Mikk (12) on golﬁst ja ka fotograaﬁast innustunud. Absoluutselt vaimustav on
näha, kui asjalik, viisakas, toimekas, suhtlev
ja tähelepanelik võib olla sinu rüblik, mängides koos täiskasvanutega nagu võrdne
võrdsega.
Golf seostub ka Sinu hobi, pildistamisega. Kuidas jõudsid pildistamise
juurde?
Isa andis mulle esimese fotokaamera Smena 1
kusagil 1970ndate keskel. Pildistamine meeldis. Tõsisemalt hakkasin fotografeerima, kui
digikaamerad muutusid asisemaks. Olen
ülikoolihariduselt infotehnoloog ja kasutan
arvutit töövahendina 1987. aastast alates. Ka
fotograaﬁa sai sellega siduda.
Mulle meeldib teha fotosid nii, nagu mulle
neid teha meeldib. Kui see teistele ka meeldib, on tore. Golﬁfotograaﬁa avastasin 2007.
aastal, kui selgus, et Eestis keegi eriti ei
teegi golﬁfotosid. Ja seal ma nüüd olen – igal
aastal kokku umbes 20 päeva kaameraga
golﬁväljakul…

Millest on alguse saanud Su tehnikahuvi, kuidas sai Sinust autogurmaan?
Tehnikahuvi on pärit maast madalast isa
käest. Alates sellest, et lapsepõlves mängisin
6000 voldiste trafode vahel isa töö juures.
Isa tegi mulle väga hästi selgeks, mida
võib ja mida mitte. Mind on alati huvitanud
elekter, masinad, seadmed, sääreväristajad,
mootorid, bensiin, õli, hammasrattad… Olen
tahtnud aru saada, kuidas üks või teine vidin
ja seade töötab – mis seda liikuma paneb,
kuidas selle leiutamiseni on jõutud, kuidas
seda täiendada ja parandada. Ma tahan aru
saada, miks ja kuidas tehnika toimib!
Autoroolis olen olnud 1989. aastast ja
enamasti soovinud midagi erilist, kus pleki
all olev tehnika suudab üllatada. Auto on
mul alati olnud tavapäratu, kuid see kiiks on
pigem varjatud – vaid minu teada. Sõidan
autoga 40 000 km aastas. Päris tihti tuleb
ette, et veedan autoroolis enam kui 15-20
tundi nädalas, lisaks siis veel igapäevatöö.
Auto on minu jaoks kaugelt enam kui lihtsalt
sõiduvahend punktist A punkti B. See on
tunne, et ma tahan tagasi rooli minna, sealt
mõnuga lahkuda ja uuesti tagasi minna, teades, et auto on turvaline, hea ja ei vea mind
alt. Auto peab olema minu jaoks ning minu
maitsele ja tujudele alluma – see on minu
jaoks kui minu teine mina.
Miks otsustasid auto valikul BMW
kasuks?
Hea tuttav tõi mind BMW juurde just sellega,
et näitas, mis on autopleki alla peidus, kuidas
see töötab ja mida annab. Sain palju tehnilist
taustinfot ja avastasin, et BMW insenerid on
maailma parimad. Nad on suutnud ideaalselt
kokku panna vägagi vastandlikud kriteeriumid.
Ma naudin sedagi, kuidas United Motorsi
poisid tööd teevad – ka siis, kui midagi juhtub. BMW on just selline auto, mille ma saan
teha selliseks, nagu mulle sobib ja meeldib.
Ja sõidurõõm on tõesti sõidurõõm!
BMW puhul tuuakse sageli esile erakordset inseneritööd, innovatsiooni ja
kvaliteeti. Mis teeb Sinu jaoks autost
Auto?
Auto peabki olema suurepärase kapotialusega inseneritöö saavutus, millest saad aru
siis, kui seda kasutad. See on tunne, mis
tekib roolis olles: vajadusel särtsakas ja võimas, kuid ökonoomne ja rahulik. Väljast väike
aga seest suur. Vajadusel mugavalt sportlik, vajadusel sportlikult mugav. Väga ilus,
aga tähelepandamatu. Kokkuvõttes väga
vastandlike omadustega, mis sobivalt kokku
pandud – BMW seda juba oskab! BMW
Efﬁcient Dynamics strateegia on andnud
muljetavaldava tulemuse.
Loe intervjuu täisteksti:
www.unitedmotors.ee/sõidurõõm2014

BMW GOLF CUP
INTERNATIONAL 2014
BMW on toetanud läbi aegade
golﬁvõistlusi ning United Motors
plaanib sel aastal korralda Eestis
taas golﬁklubide ﬁnaalvõistluse
BMW Golf Cup International 2014,
mille võitja pääseb esindama
Eestit 2015. aastal BMW Golf Cup
International rahvusvahelises
ﬁnaalis.
BMW Golf Cup International 2014 Eesti
ﬁnaalvõistlus peetakse 19. juulil Jõelähtmel, võõrustajaks Estonian Golf & Country
Club. Mängitakse 18 rada Stableford
mänguvormis ja osaleda saab 108 võistlejat kolmes võistlusklassis (mehed HCP
0-12,0 / mehed HCP 12,1-28,0 / naised
HCP 0-28).
Igas riigis toimuval lõppvõistlusel selgitatakse võitjad kolmes kategoorias ning
võidukas kolmik saab autasuks sõidu
maailma ﬁnaalturniirile. BMW Golf Cup
International rahvusvaheline lõppvõistlus
peetakse reeglina alati mõnel maailma
kauneimal golﬁväljakul.
BMW seos golﬁga algas juba 1982. aastal,
mil BMW edasimüüjad korraldasid Inglismaal esmakordselt amatööride golﬁturniiri
BMW Invitation Tournament. Viie aasta
pärast alustati Saksamaal proﬁturniiriga
BMW World Cup International ning 1992.
aastal sai BMW Invitation Tournament
osaks BMW golﬁ maailma karikaturniirist. Tänaseks võistleb BMW golﬁturniiri
kvaliﬁkatsioonivõistlustel omavahel üle
100 000 amatööri rohkem kui 50 riigist.

Viis nõuannet ehk „Matsi edu
valem“
• Õpi usaldama oma valdkonna asjatundjaid ja õpi neilt abi küsima. Alati on
mõtet otsida endast targemaid inimesi,
kellega koos arutada. Kõik sõltub sellest, kui palju te üksteist usaldate.
• Kuula oma kolleege, peret, sõpru, eksperte, aga lõplik otsus langeta ise. Teised võivad isegi otsuse ette valmistada,
aga otsusta ise ning tee seda kindlalt!
• Pööra jonnimisele kuluv energia järjekindlusele.
• Otsi tasakaalu ja mõistmist vastandite
vahel. Hoia oma meeskonnas endast
erinevaid inimesi, kes sind kõige
rohkem täiendavad isegi siis, kui see
alguses tundub keeruline.
• Ole leidlik ja hullult järjekindel. Aja oma
joont, aga tee seda nii, et inimestele
meeldiks sinuga taas kokku saada.
Vaata Mats Soomre golﬁfotosid
http://blogi.soomre.com/
https://www.facebook.com/GolﬁFoto
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ÄRIKLASSI PAKKUMINE.
BMW BUSINESS EDITION
ERIMUDELID.
BMW Business Edition erimudelid on valik BMW sõiduautosid, mis on
spetsiaalselt väljatöötatud Eestis registreeritud ettevõtetele. Siinjuures
on tähelepanu pööratud võimalikult madalatele ülalpidamiskuludele,
sh. väike kütusekulu ning 0 € hooldus- ja remondikulud 5-aastase
kasutusperioodi jooksul (läbisõit kuni 100 000 km). BMW Business

Edition erimudelid on keskkonnasäästlikud ning valikus on ka
BMW intelligentse xDrive nelikveoga mudelid.
BMW Business Edition erimudelid on ainulaadne võimalus
soetada ettevõttele ökonoomne ning tipptasemel esindusauto
minimaalsete kulutustega.

BMW 316d
Sõiduki hind kokku 38 970 €
Business Edition erimudeli hind 33 500 €
Soodustus koos KM 5470 €

BMW 520d xDrive
Sõiduki hind kokku 56 390 €
Business Edition erimudeli hind 49 490 €
Soodustus koos KM 6900 €

BMW 520d xDrive M-Sport
Sõiduki hind kokku 60 920 €
Business Edition erimudeli hind 52 900 €
Soodustus koos KM 8020 €

BMW X1 xDrive18d
Sõiduki hind kokku 39 500 €
Business Edition erimudeli hind 34 100 €
Soodustus koos KM 5400 €

BMW X3 xDrive20i
Sõiduki hind kokku 48 870 €
Business Edition erimudeli hind 42 790 €
Soodustus koos KM 6080 €

BMW X5 xDrive30d
Sõiduki hind kokku 74 670 €
Business Edition erimudeli hind 63 990 €
Soodustus koos KM 10 680 €
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UNITED MOTORS ANNAB
5-AASTASE TEHASEGARANTII
KÕIKIDELE BMW MUDELITELE

NÜÜD PAKUME KÕIKIDELE BMW MUDELITEL TEHASEGARANTII 5 AASTAT / 100 000 KM,
MIS SISALDAB BMW SERVICE INCLUSIVE + REPAIR TEENINDUSPAKETTI.
hooldatud nii sageli kui vaja ning Sulle ei kaasne sellega täiendavaid
Sõidurõõm algab vabaduse ja turvalisuse tundest. BMW ülemaakulusid. BMW Service Inclusive kehtib kõikides ametlikes BMW
ilmne teenindusprogramm BMW Service Inclusive on mõeldud
selleks, et Sa ei peaks ise muretsema auto tehnilise korrasoleku eest esindustes üle maailma (v.a. Venemaal).
ja saaksid täielikult nautida sõidurõõmu.
BMW Service Inclusive programm on koostatud Sinu vajadusi
arvestades ning Sinu parimaks teenindamiseks - et Sulle jääks
Eksklusiivne teenindusprogramm BMW Service Inclusive pakub
sõidurõõm!
suurimat mugavust autohoolduse korraldamisel. Sinu auto saab

BMW SERVICE INCLUSIVE + REPAIR TEENINDUSPAKETT SISALDAB:
• Mootoriõli vahetus koos õliﬁltriga, auto üldkontroll vastavalt BMW
mudelipõhisele hooldusjuhendile.

• Standardsed tööd, mis on ette nähtud BMW hooldusraamatu
põhjal (peatükk “Korrapärane hooldus”).

• Õhuﬁltri, kütuseﬁltri, salongiõhu mikroﬁltri, süüteküünalde hooldus
või vahetus, pidurivedeliku vahetus.

• Täiendav garantii - Sul on õigus teeninduspaketi raames ja selle
kehtivuse ajal lasta kõrvaldada autol tekkinud puudused ja rikked
vastavalt BMW garantiieeskirjades märgitud tingimustele.
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BMW X4
ISIKUPÄRANE PILGUPÜÜDJA
BMW X4 on BMW ülipopulaarse X-seeria uusim liige. Välise, silmatorkavalt eristuva ja kupeeliku disainikeele on BMW X4 “pärinud”
menukalt BMW X6-lt - automaailma esimeselt Sports Activity
Coupé-lt, olles samas veelgi dünaamilisem, jõulisem ja kaasaegsem.
Hoolimata kupeelikest geenidest üllatab BMW X4 salong oma
avarusega. Nii mahub tagaistmele mugavalt istuma koguni kolm
inimest, kellele jagub piisavalt ruumi nii pea kui ka põlvede jaoks.
Tagaistme seljatoe kolmes osas allalastava jaotuse 40:20:40 abil
saab auto pagasiruumi suurendada 500-lt liitrilt kuni 1400 liitrini.
Pagasiruum on varustatud ka erinevate tehniliste lahendustega
pagasi ﬁkseerimiseks ning mugavaks sorteerimiseks. BMW
võtmevaba uste avamissüsteem Comfort Access aga võimaldab

BMW X4 xDrive20d
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CO 131 g/km 5,0 l/100 km 8,0 s 0-100 km/h
²

tagaluuki täiesti kontaktivabalt avada – liigutades jalga tagumise
põrkeraua all, avaneb tagaluuk automaatselt.
BMW X4 juures on sportlik sõidurõõm ühendatud maksimaalse
säästlikkusega. BMW X4 xDrive35d TwinPower Turbo diiselmootor
suudab näiteks kiirendada 100-kilomeetrise tunnikiiruseni vaid 5,2
sekundiga. Kütusekulu sealjuures ulatub kõigest 6 liitrini 100 kilomeetri kohta. See on saavutatud kaheastmelise turbolaadimise ning
varieeruva turbiinigeomeetria abil. Oma rolli BMW X4 säästlikkuse
juures mängib kindlasti ka auto ehituse juures kasutatud kõrgtehnoloogilised materjalid nagu alumiinium koos kõrgtugevdatud terasega ning ülimoodsad plastid ja magneesium. Sõiduki kergem kaal
on oluline ka juhi ning reisijate passiivse ohutuse jaoks.

BMW X3

BMW X3 juures on väline elegants edukalt ühendatud sisemise
praktilisusega. Auto üllatab oma mahukusega – 550-liitrise
pagasiruumi võib mugavalt avardada kuni 1600 liitrini. Sellele
lisanduvad veel mitmed erinevad hoidikud ustes ning keskkonsoolis. Kõrgendatud istmed tagavad juhile parema väljavaate,
muutes sõidu mugavamaks ning turvalisemaks.

BMW FINANCIAL SERVICES

BMW X3
LIISINGU KUUMAKSE
ALATES 405 €
BMW X3 xDrive20i hind 39 850 €
kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%,
jääkväärtus 25%, intress 2,63%, krediidikulukuse määr 4,49%

BMW X1

BMW FINANCIAL SERVICES

BMW X4
LIISINGU KUUMAKSE
ALATES 461 €
BMW X4 xDrive20i hind 45 350 €
kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%,
jääkväärtus 25%, intress 2,63%, krediidikulukuse määr 4,45%

BMW X1 särtsakad, kuid säästlikud TwinPower Turbo
4-silindrilised mootorid koos võrratu manööverdamisvõime
ning Dynamic Cruise Control’iga pakuvad 100%-list
sõidunaudingut. BMW X1 on seest suurem kui väljast.
Tagasihoidlikest gabariitidest hoolimata on auto üllatavalt
mahukas. Väikesed mõõtmed pakuvad lisaks säästlikule
kütusekulule ka suurepärast manööverdusvõimet.

BMW FINANCIAL SERVICES

BMW X1
LIISINGU KUUMAKSE
ALATES 305 €
BMW X1 sDrive18i hind 29 950 €
kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%,
jääkväärtus 25%, intress 2,63%, krediidikulukuse määr 4,62%
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BMW X5
VÕIMAS JA VÄLJENDUSRIKAS
BMW X5 on Eestis enimmüüdud BMW mudel juba aastaid. Luksuslik välimus koos mugava, kuid sportliku sõiduelamuse ning
praktiliste kasutusomadustega on olnud BMW X5 edu tagatiseks
kogu maailmas. Kolmanda põlvkonna BMW X5 jätkab oma eelkäijate häid traditsioone, tõstes need taas kord uuele tasemele. Veelgi
maskuliinsem, veelgi aerodünaamilisem, veelgi võimsam, samas
säästlikum.
BMW X5 keredisain on vormi ja funktsiooni maitsekas sümbioos.
Esteetiline välimus on samas ülimalt aerodünaamiline, mis omakorda annab olulist kütusesäästu ning vähendab märkimisväärselt
sõidu ajal tekkivaid CO2 heitmeid.
Kui BMW X5 väliskujundust iseloomustab silmatorkav jõulisus, siis
salongis domineerib võrratu elegants ja luksuslikkus. Varasemast
rohkem on pööratud tähelepanu sõitjateruumi sisevalgustusele.
Saadaval on üheksa erinevat LED sisevalgustuse varianti, mille
poolt loodav atmosfäär on ühtlasi nii lõõgastav kui ka praktiline.
Maitsekat välimust täiendavad meeldivalt praktilised pisidetailid

BMW X5 sDrive25d
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CO 149 g/km 5,6 l/100 km 8,2 s 0-100 km/h
²

nagu kaheosaline tagaluuk. Avades luugi ülemise osa, on mugav
autosse paigutada või sealt võtta väiksemaid ja kergemaid esemeid.
Luugi avatud alaosa aga tekitab mugava platvormi, millel pagasit
enne pagasiruumi paigutamist hallata. Või näiteks haagisekonks,
mis kannab kuni 3,5-tonnist koormat, reageerib olukorrale, kus
järelveetav haagis hakkab ohtlikult kõikuma, aktiveerides stabiilsuse
saavutamiseks automaatselt auto pidurid.
Maksimaalse sõiduohutuse tagamiseks on BMW X5-l täiendatud
ja lisatud mitmeid innovatiivseid juhiabisüsteeme, mis parandavad
nähtavust, annavad märku ohuolukordadest või suurendavad auto
käsitlusmugavust. Värviline Head Up Display, kaamerad nähtavusega 360 kraadi ümber auto, Stop&Go funktsiooniga aktiivne
eessõitjaga distantsi hoidev tempomaat, kokkupõrke hoiatussüsteem, ummikuassistent, jalakäija või metslooma tuvastamisega
öönägemisseade, adaptiivsed LED esituled – need on vaid mõned
näited BMW X5 pikast varustusnimekirjast.

BMW X6

UNIKAALNE TEERAJAJA

Maailma esimese Sports Activity Coupé BMW X6 välimus on
vaieldamatult erakordne. BMW X6 juures on kasutatud ning edasi
arendatud maasturite ja kupeede parimaid omadusi, mis on
muutnud BMW X6 veelgi dünaamilisemaks, paindlikumaks ning
mõjuvamaks.
Sama muljetavaldav on ka salong, kus kupee sportlikkus on ühendatud küllusliku luksusega nii disaini kui koostematerjalide poolest.
Melomaanidele pakub kindlasti kordumatu elamuse salongi
täiuseni lihvitud tipptasemel audiosüsteem 9-kanalilise võimendi
ning 16 kõlari koguvõimsusega 825 W.
Samaväärseks briljantselt viimistletud maiuspalaks on BMW X6
TwinPower Turbo mootorid. Eriliselt silmapaistva meistriteosena
tõuseb nende seast esile BMW X6 xDrive 50i mudelit liikuma
panev ülivõimas BMW TwinPower Turbo V8. 407-hobujõuline
mootor kiirendab paigalt sajakilomeetrise tunnikiiruseni 5,4 sekundiga, kulutades kütust keskmiselt vaid 12 l/100 km.

BMW FINANCIAL SERVICES

BMW FINANCIAL SERVICES

BMW X5
LIISINGU KUUMAKSE
ALATES 669 €

BMW X6
LIISINGU KUUMAKSE
ALATES 677 €

BMW X5 xDrive30d hind 63 990 €
kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%,
jääkväärtus 23%, intress 2,6%, krediidikulukuse määr 4,6%

BMW X6 xDrive30d hind 64 600 €
kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%,
jääkväärtus 23%, intress 2,63%, krediidikulukuse määr 4,13%
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BMW 4. SEERIA GRAN COUPÉ
KÜLLUSLIK VIIMSE DETAILINI
BMW tutvustas eelmisel aastal esmakordselt oma 4. seeria Gran
Coupé’d. Nagu võib järeldada nimestki (gran – suur it.k) on eksklusiivsel coupé’l pakkuda palju enamat – rohkem ruumi, rohkem võimsust, rohkem silmatorkavust ning säästlikkust, rohkem sõidunaudingut. BMW 4. seeria Gran Coupé silmatorkav siluett eristub juba
kaugelt oma elegantsi ja ekspressiivsusega. Lai ja madal väliskuju
jätab temast juba esimesest pilgust ülimalt sportliku ja jõulise mulje.
Salong on muljetavaldavalt juhikeskne. Kõik vajalik on autojuhile
intuitiivselt käepärane ning mugav, asudes just seal, kus vaja.
Samas jagub külluslikult ruumi ka auto tagaistmele. Keskmise
käetoe abil võib muuta mõlemad aknapoolsed istmed mugavateks
“tugitoolideks” või kasutades 2+1 süsteemi, mahutada tagaistmele
vabalt ka kolmas sõitja. 40:20:40 istmete kokkuklappimissüsteemi
kasutades võib aga mahutada autosse kuni 1300 liitrit pagasit.
BMW 4. seeria Gran Coupé’le jätkub enam kui rikkalikult ka edasi-

BMW 418d Gran Coupé
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CO 119 g/km 4,5 l/100 km 9,1 s 0-100 km/h
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viivat jõudu - oma klassi parim BMW 435i kuuesilindriline bensiinimootor (306 hj) kiirendab stardist sajakilomeetrilise tunnikiiruseni
kõigest 5,5 sekundiga. Auto rikkalik energia on aga üliefektiivselt
hallatud. Nii näiteks lülitub auto mootor valgusfoori taga seistes
automaatselt välja, käivitudes samas kohe, kui vajutatakse sidurit
(manuaalkäigukast) või võetakse jalg pidurilt (automaatkäigukast).
ECO PRO sõidurežiimi kasutades on võimalik säästa kütust veel
kuni 20%. Nutika energiahalduse heaks näiteks on ka tehniline
lahendus, kus pidurdamisel tekkiv kineetiline energia laeb auto akut.
Olulist rolli nii sõidunaudingu kui ka säästlikkuse juures mängib
8-käiguline Steptronic käigukast, mis on osa BMW EfﬁcientDynamics
tehnoloogiast. Lihtsa lülituse abil võib juht valida nii tavalise kui
automaatkäigukasti vahel, eelistades kas mugavust või sportlikku
sõidurõõmu.

BMW 4. SEERIA COUPÉ

BMW 4. seeria Coupé n.ö voolav disain pole lihtsalt
pilkupüüdev, vaid osa BMW EfﬁcientDynamics ﬁlosooﬁa
aerodünaamilisest kontseptsioonist. Minimaalne õhutakistus
vähendab kütusekulu, parandades samas sõiduomadusi ja
juhitavust. Ergonoomiline ning luksuslik on ka BMW
4. seeria Coupé sisemus – eksklusiivse Dakota nahaga
kaetud sportistmed pakuvad sõitjatele mugavat toetust, mida
omakorda täiendavad reguleeritavad pea- ja käetoed.

BMW 4. SEERIA CABRIO

Tänu nutikatele tehnilistele lahendustele lubab BMW 4. seeria
Cabrio nautida avatud katusega sõites tekkivat piiramatut
vabadusetunnet konkurentidest kauem. Õhukrae võimaldab juhil
ja kaassõitjal valida kolme erineva temperatuuritaseme vahel,
tuuletõrjuja aga minimeerib salongis tõmbetuule teket isegi
suurtel kiirustel.

BMW M4
BMW FINANCIAL SERVICES

BMW 4. SEERIA
GRAN COUPÉ
LIISINGU KUUMAKSE
ALATES 406 €
BMW 420i Gran Coupé hind 39 900 €
kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%,
jääkväärtus 25%, intress 2,63%, krediidikulukuse määr 4,49%

BMW M4 uhkuseks on vaieldamatult selle 431-hobujõuline
6-silindriline mootor, mis kiirendab nullist sajani kõigest
4,1 sekundiga, kulutades sealjuures keskmiselt 8,8l/100 km.
See on silmapaistvalt sportlik saavutus.
Tänu Bi-Turbo kütuse sissepritsele ning M-tuuning
peenhäälestusele reageerib BMW M4 äärmiselt erksalt
gaasipedaali vähimalegi liikumisele. Suurte kiiruste juures
pakuvad meeldivat ja pidevat turvatunnet salongi ülitugevast
mitmefaasilisest terasest konstruktsioonid. Auto kaalu aitavad
vähendada selle ehitusel kasutatud magneesium, alumiinium,
süsinikuga tugevdatud plastid ning teised kõrgtehnoloogilised
materjalid.
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BMW M3
MOMENTAANNE REAKTSIOON
Sportlikkus on geenides kõigil BMW poolt toodetud sõidukitel, kuid
BMW M-tooteperekonna juures on see eriti silmatorkav nii välimuse
kui ka sõiduomaduste poolest. BMW M3 jõuline siluett, ülisuured
õhuavad esimese põrkeraua all, neli summutitoru ning isegi mootorimürin räägivad valjuhäälselt SPORDIST ja KIIRUSEST.
BMW M3 on M-tooteperekonna liikmetest kõige kättesaadavam s.o
soodsam, mis aga ei tähenda vähimatki järeleandmist auto kvaliteedis, sõidunaudingus ega kiiruses. Launch Control annab BMW
M3-le eelise juba paigalt startides ning võimas 3-liitrine ja 6-silindriline M TwinPower Turbo bensiinimootor kiirendab 100-kilomeetrise
tunnikiiruseni kõigest 4,1 sekundiga, reageerides uskumatult erksalt
gaasipedaali vähimalegi liikumisele.
7-käiguline M topeltsiduriga Drivelogic käigukast võimaldab ülikiiret
käiguvahetust ning optimaalse käiguvahetuse indikaator kuvab
armatuurlaual igal hetkel sõiduoludega kõige sobivama käigu, aida-

BMW 320d
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7,9 s 0-100 km/h

tes nii näiteks linnaliikluses säästa arvestatavas koguses kütust.
Kaalu ja kiiruse optimaalset suhet arvestades on BMW M3 jaoks
valitud ka ultrakerged koostematerjalid nagu alumiinium, magneesium ja CFPR ehk süsinikkiuga tugevdatud plast. Kergusest
hoolimata pole tehtud mingeid kompromisse turvalisuses – auto
salongi kaitsmiseks on kasutatud ülitugevat multifaasilist teraskonstruktsiooni, mis kindlustab sõitjate julgeoleku, suurendamata
sealjuures oluliselt auto kaalu. Avarii korral suunatakse tekkiv
energia spetsiaalsesse tsooni auto esiosas, katusesse ja külgedesse, jättes sõitjad puutumata. Jalakäijate kaitseks on esimese
põrkeraua ja selle katte vahele paigutatud löögisummutaja, mis
vähendab jalgadele osaks saavaid kahjustusi. Lisaks tunneb BMW
M3 elektroonika erinevate andurite abil ära, kui juht on väsinud ning
hoiatab teda.

BMW 3. SEERIA SEDAAN

BMW 3. seeria Sedaan on õigustatult üks BMW
populaarsemaid mudeleid, pakkudes oma hinnaklassi kohta
konkurentsitut luksust ning sõidunaudingut. Sportlik sõidurõõm
on siin moodustanud harmoonilise koosluse säästlike BMW
TwinPower Turbo mootoritega. Nii pakub näiteks 6-silindriline
313-hobujõuline diiselmootor 4,8 s/100km kiirenduse juures
vaid 5,4 l/100km kütusekulu.

BMW 3. SEERIA TOURING

BMW 3. seeria Touring tõestab, et ilu ja praktilisus sobivad
ideaalselt kokku. Elegantse välimusega BMW 3. seeria Touring
on hämmastavalt mahukas. Tänu 40:20:40 tagaistmete kokkuklappimissüsteemile suureneb näiteks pagasiruum kuni 1600
liitrini, võimaldades vedada suuremõõtmelisi esemeid isegi siis,
kui tagaistmetel on kuni kaks reisijat. Mugavust lisab standardvarustusse kuuluv automaatne tagaluuk.

BMW FINANCIAL SERVICES

BMW 3. SEERIA SEDAAN
LIISINGU KUUMAKSE
ALATES 321 €

BMW 3. SEERIA
GRAN TURISMO

BMW 316i hind 31 600 €
kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%,
jääkväärtus 25%, intress 2,63%, krediidikulukuse määr 4,59%
BMW 3. seeria Gran Turismo on väärikas “sissejuhatus” BMW
GT-maailma. Tema jõulised TwinPower Turbo mootorid ning luksuslikult avar salong muudavad igakülgselt nauditavaks ka pikad
teekonnad. Turvalisuse eest kannavad hoolt erakordselt vastupidavatest ülitugevatest multifaasilistest terastest konstruktsioonid.
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BMW 5. SEERIA SEDAAN
EMOTSIOON ENERGIAST
Raske on jääda ükskõikseks vaadates BMW 5. seeria LCI sedaani silmapaistvalt stiilset siluetti. Tahanihutatud sõitjateruum, lai teljevahe
ja uuenenud esi- ning tagatuled deklareerivad jõuliselt enesekindlust
ja kohalolekut. Tehniline täius koos ülima estetismiga häälestavad
täiuslikuks naudinguks. 100%-liseks emotsiooniks. Hinnalistest
materjalidest siseviimistlus meenutab tipptasemel valmistatud rätsepaülikonda või -kostüümi – kõik istub nagu valatult. Salongi isikupära
saab kombineerida peaaegu lõputult, kasutades Luxury Line või
Modern Line disainipakette ning kombineerides erinevaid materjale ning värvitoone. Lõpliku lihvi annab maitsekas ning praktiline
sisevalgustuse lahendus ning tipptasemel Bang & Olufsen Surround
Sound audiosüsteem, mille 16 aktiivkõlarit pakuvad kuni 1200-vatise
võimsuse juures briljantselt säravat helikvaliteeti.
Perfektne sõiduelamus koosneb aga mitmetest eri komponentidest.
Nii näiteks aitab BMW Dynamic Damper Control auto veermikul
“kohaneda” erinevate pinnakatete ja sõidustiilidega, muutes sõidu

BMW 518d
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niiviisi sujuvaks ja meeldivaks. Dynamic Damper Control Comfort+
režiim aga minimeerib ebatasase teega kaasnevad ebamugavused
täielikult.
Sõiduelamust isikupärastada aitab Driving Experience Control sõidurežiimide valik, mis võimaldab lihtsa nupuvajutusega valida erinevate sõidustiilide vahel - olgu selleks siis ülimugav Comfort, adrenaliiniküllane Sport või säästlik ECO PRO, kusjuures viimase abil saab
vähendada kütusekulu kuni 20%. Lisaks suurendab intelligentne
BMW xDrive nelikvedu turvalisust ja läbivusvõimet ka kõige karmimates ilmastikutingimustes. BMW TwinPower Turbo diiselmootorid
BMW 5. seeria sedaani jaoks on samavõrra võimsad kui säästlikud.
Nii näiteks on 313-hobujõulise BMW 535d kiirendus paigalt kuni
sajakilomeetrise tunnikiiruseni 5,3 sekundit (koos xDrive’iga 5,1 sek),
kulutades samas kütust vaid keskmiselt 5,3-5,6 l/100 km.

BMW 5. SEERIA TOURING

BMW 5. seeria LCI Touring pakub praktilist luksust. Piisab
vajutusest võtmel asuvale nupule, kui avaneb auto tagaluugi
ülaosa ning pagasiruumi kate, et mugavalt mahutada ära
ka kõige väiksemad sisseostud. Teistkordne nupuvajutus
avab täielikult pagasiruumi, mida saab tagaistmete 40:20:40
kokkuklappimissüsteemi abil suurendada hämmastava 1670
liitrini. Tagaistmete seljatugede nurka võib sättida seitsmesse
eri asendisse ning nii nende asendit reguleerida 11 kraadi võrra.

BMW 5. SEERIA GT

BMW 5. seeria GT-lt saadavat sõiduelamust võib ka kõige
kriitilisema suhtumise juures nimetada maksimaalseks – veelgi
võimsamad ent säästlikumad TwinPower Turbo bensiini- ja
diiselmootorid, uskumatult avar salong ning pagasiruum
ja erakordselt palju erinevaid mugavuslahendusi nagu
Comfort Access (n.ö handsfree juurdepääs pagasiruumile),
võtmevaba auto avamis- ja käivitusfunktsioon Start/Stop,
multifunktsionaalne näidikulaud jpm, mis kindlustavad nii juhile
kui ka kaasreisijatele naudingu kõige kõrgemal tasemel.

BMW FINANCIAL SERVICES

BMW M5

BMW 5. SEERIA SEDAAN
LIISINGU KUUMAKSE
ALATES 428 €
BMW 518d hind 42 100 €
kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%,
jääkväärtus 25%, intress 2,63%, krediidikulukuse määr 4,48%
BMW M5 on vaieldamatult üks sportlikumaid ning kiiremaid
BMW mudelivalikus. Tegu on ülimalt adrenaliiniküllase
sõiduvahendiga, mille täiuseni lihvitud 8-silindriline
bensiinimootor arendab kuni 560-hobujõulist võimsust.
Suurte kiirustega kaasnevat kõrget ohufaktorit aitavad tõhusalt
leevendada nii esiistmetesse sisseehitatud turvavööde pingutid
kui ka ülitugevast mitmefaasilisest terasest konstruktsioonid, mis
suunavad kokkupõrkel tekkiva energia ohutult sõitjatest eemale.
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BMW 2. SEERIA COUPÉ
ADRENALIIN KOOS SÄÄSTLIKKUSEGA
Särtsakas BMW 2. seeria Coupé rõõmustab oma omanikku samaväärselt nii ülimalt sportlike sõiduomaduste kui ka madalate ülalpidamiskuludega.
Kui BMW 8-käiguline automaatkäigukast koos spetsiaalse Launch
Control’iga võimaldab 100%-liselt sportautoliku kiirendusega
paigaltstarti, siis näiteks diiselmootoriga BMW 218d vajab kütust
kõigest 4,3 l/100km. ECO PRO sõidurežiimi kasutades on võimalik
säästa kütusekuludelt veel ekstra 20%.

BMW 218d
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CO 111 g/km
²

4,2 l/100 km

8,6 s 0-100 km/h

Auto sportlikust ning säästlikust olemusest on lähtutud ka BMW
2. seeria Coupé väliskuju juures. Aerodünaamiline lahendus minimeerib õhutakistust, muutes masina samas visuaalselt maadligi
hoidvaks nagu võidusõiduautodele kohane.
Liiklemisel lisavad turvalisust ja mugavust adaptiivsed esituled koos
High-Beam Assistant’iga, mis reguleerivad esitulede valguskiire kõrgust vastavalt liiklussituatsioonile. Servotronic roolivõimendi lubab
säilitada kontrolli auto üle ka suurtel kiirustel.

BMW 6. SEERIA
COUPÉ JA CABRIO

BMW 6. seeria Coupé ja Cabrio juures kasutatud eksklusiivsed Dakota või Nappa nahad, väärispuit ja lihvitud alumiinium
loovad auto salongis ülimalt hedonistliku terviku. BMW 6. seeria
tehniline täius koos kompromissitu luksusega sobivad ideaalselt
inimestele, kellele kõlbab vaid parim.

BMW M6

BMW M6 näeb sportlikkuse skaalal välja nagu olümpiavõitja või
vähemalt maailmarekordi omanik. Jõuliselt maadligi hoidvat keret
liigendavad silmatorkavad kuid maitsekad 20-tollised kergsulamist
veljed. Iga joon, iga sentimeeter on detailselt läbi mõeldud ja välja
arvestatud maksimaalse tulemuse saavutamiseks.

BMW 7. SEERIA

BMW FINANCIAL SERVICES

BMW 2. SEERIA COUPÉ
LIISINGU KUUMAKSE
ALATES 323 €

BMW 7. seeria väjapeetud kuid karismaatiline välimus sisendab
enesekindlust ja rahulolu. See on auto inimestele, kes ei pea
ennast enam tõestama, kes on juba jõudnud tippu ning kellele
seal meeldib. BMW 7. seeria dikteerib oma tingimusi ilma häält
tõstmata. Vastuvaidlematult.

BMW 1. SEERIA

BMW 218d Coupé hind 31 750 €
kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%,
jääkväärtus 25%, intress 2,63%, krediidikulukuse määr 4,59%

BMW 1. seeria deklareerib kogu oma olemusega nutikust ja
dünaamilisust. Loodussõbralikud (CO2 heide 114 kuni 119g/km)
ning erksad 4-silindrilised TwinPower Turbo mootorid pakuvad
maksimaalselt sõidurõõmu minimaalse kütusekulu juures – kuni
4,1 l/100km. Suurepärane manööverdusvõime ning isikupärane
välimus muudavad BMW 1. seeria võrratuks kaaslaseks moodsale urbanistile või urbanistale.
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BMW VALUE SERVICE
Lisaks kõrgeimale kvaliteedile on BMW juures oluline ka mõistlik hind.
Selleks on United Motors järelmüügiosakond koostanud eeskätt just
vanematele mudelitele mõeldud ﬁkseeritud hinnaga remondi - ja
hoolduspaketid.

Vägagi atraktiivses hinnas on kokku liidetud tehnikute töö kogemused ning originaalosade ja kulumaterjalide hind.
BMW Value Service võimaldab soodsalt säilitada auto püsiv sõidurõõm ning väärtus läbi aastate.

BMW VALUE SERVICE
ÕLIVAHETUSPAKETID

BMW VALUE SERVICE
MIKROFILTRITE
VAHETUSPAKETID

Soodsad õlivahetuspaketid kõigile
vähemalt 4 aasta vanustele BMWdele.
Õlivahetuse soodushinnad

2003 - 2011

42 €

E46/E9x

1997 - 2011

45 €

E39
E60/E61

1995 - 2002
2002 - 2009

78 €
82 €

BMW 1. seeria

E87/E84

102 €
109 €

77 €
83 €

64 €
70 €

BMW 3. seeria
BMW 5. seeria

115 €
122 €

90 €
96 €

77 €
84 €

BMW 6. seeria

E63/E64

2004 - 2010

82 €

BMW 7. seeria

E65/66

2001 - 2008

98 €

140 €
147 €

115 €
122 €

101 €
108 €

BMW X3

E83

2003 – 2010

45 €

BMW X5

E53

2000 - 2007

49 €

BMW X5/X6

E70/E71
E70/E71 siseõhu
mikroﬁlter

2007 - 2013
2007 - 2013

99 €
35 €

12-silindrilised mootorid
Bensiin

Paketi
hind

10 aastat
või
vanem

8-silindrilised mootorid
Bensiin
Diisel

Tootmisaasta

6-9
aastat

6-silindrilised mootorid
Bensiin
Diisel

Mudel

4-5
aastat

4-silindrilised mootorid
Bensiin
Diisel

Mikroﬁltrite vahetuspaketid järgmistele mudelitele:

154 €

128 €

114 €

Kampaania ei kehti M seeria autodele!
Õlivahetuspakett sisaldab kõrgkvaliteedilist Castrol õli (SAE
5W-30 Longlife-04), BMW originaal õliﬁltrit ja -vahetust.
Hindadele lisandub keskkonnaohtlike jäätmete käitlemistasu 6 €.
Kõikidele autodele tehakse tasuta visuaalne kontroll.
Hinnad sisaldavad käibemaksu. United Motors AS jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Vaata ka teisi BMW Value Service pakkumisi www.bmw.ee ja www.unitedmotors.ee
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BMW M PERFORMANCE
BMW M PERFORMANCE LISAVARUSTUS – PUHAS ADRENALIIN
BMW M Performance lisavarustus on välja töötatud BMW M GmbH
võidusõiduosakonna poolt ja põhineb aastatepikkusel võidusõiduautode ehitamise kogemusel. Kõik komponendid on välja töötatud
just konkreetse mudeli omadusi arvestades ja tagavad raﬁneeritud
sportlikkuse. BMW M Performance lisavarustus annab sinu BMWle individuaalse väljanägemise ja veelgi parema dünaamika. Ei ole
vahet, kas tegemist on aerodünaamika, veermiku, jõuülekande või
salongidetailidega, iga toode on innovatiivne ja vastab kõrgeimatele
kvaliteedinõuetele.

BMW M Performance tootevalikus leiduvad: Carbonist peeglikatted, spoilerid, mustad iluvõred, katusetriibud, M Performance
pidurisüsteem, M Performance mootori Power Kit, lukustatav
differentsiaal, M Performance väljalaskesüsteem, M Performance
veljed, carbonist salongielemendid, alcantara nahaga kaetud rool ja
palju muud.

ERIPAKKUMINE:

BMW M PERFORMANCE ILUVÕRED

Anna oma BMW-le unikaalne võidusõidu karakter – küsi lisainfot
klienditeenindajalt.

Mudel

Tavahind
EUR/kompl.

Erihind
EUR/kompl.

1. seeria

E87
F20

118
150

80
90

3. seeria

E90/E91
E90/E91 LCI
F30

128
128
164

90
90
100

5. seeria

E60/E61
F10/F11

160
178

90
118

X5/X6

E70/E71

204

130

X5

F15

206

150

Hinnad vastavalt mudelile leiate tabelist.

NB! Pakkumine ei sisalda paigaldust!
Hinnad sisaldavad käibemaksu. United Motors AS jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Küsi lisainfot klienditaanindajalt tel: 6 593 760 või varuosa@bmw.ee
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BMW ORIGINAAL AKSESSUAARID
JA LASTEKAUBAD

BMW DVD Tablet - mobiilne meelelahutussüsteem
Komplektis kaks 7" monitori ja kahed infrapuna kõrvaklapid.
Seadmel lisaks USB ja AUX sisendid.
DVD 65 12 2 209 346. Erihind 475 €
Kõrvaklapid: 65 12 2 160 479. Erihind 60 €/tk

BMW päikeseprillide hoidja
Võimaldab hoida päikeseprillid alati turvaliselt käeulatuses.
51 16 0 422 717

Erihind: 595 €/kompl

BMW multifunktsionaalne seljatoe kaitse.
Erinevad taskud teevad mugavaks lastega reisimise. Eraldi
pestav. Sobib kõigile mudelitele v/a F30
52 12 0 410 752
Erihind: 75 €

BMW M Käekell
Kellal on harjatud roostevaba terasest korpus, sportlik BMW
M disain ja Šveitsis RONDA poolt valmistatud sisu. Tagaküljel
laseriga graveeritud BMW logo.
80 26 2 220 013

BMW multifunktsionaalne seljatoe
kaitse. Erinevad taskud teevad mugavaks
lastega reisimise. Eraldi pestav. Sobib
mudelitele F20 ja F30
52 12 2 219 889

Erihind: 25 €

Erihind: 90 €

BMW Travel & Comfort
Baaskinnitus 51 95 2 183 852;
1. iPad II hoidik 51 95 2 293 656; 2. keeratav laud 51 95 2 183 853;
3. kotihoidik 51 95 2 183 855; 4. eemaldatav riidepuu 51 95 2 183 854
Erihinnad: baaskinnitus 19 €; 1. 119 €; 2. 85 €; 3. 24 €; 4. 55 €

BMW Kidsbike
Esialgu ilma pedaalideta, esirattapiduriga varustatud innovaatiline laste jalgratas 2,5 kuni 6 aastastele lastele. Kolm värvi:
punane, sinine, oranz. Komplektis kaasas pedaalid ja kiiver.
Sinine 80 91 2 358 563; Punane 80 91 2 358 747;
Oranž 80 91 2 358 749

Erihind: 289 €

Erihind: 279 €

BMW turvaiste Junior
Must/Hall 82 22 2 348 234
Must/Sinine 82 22 2 348 236
Isoﬁx alus 82 22 2 348 233
Erihind toolile: 340 €/ Isoﬁx alus 275 €

BMW Baby Racer II
Laste lemmik tõeline väike BMW. Unikaalse disainiga, kvaliteetne ja ehedate BMW detailidega lasteauto. Pehme iste tagab sõidurõõmu tundideks. Autol on laiad kummiga kaetud ning
müra summutavad rattad ja ehtne signaal. Mugav, sportlik ja turvaline BMW lasteauto sobib lastele vanuses 1,5 kuni 3 aastat.

BMW Baby Racer II Sinine
80 93 0 006 909

BMW Baby Racer II Must
80 93 0 446 003
Erihind: 89 €

BMW Baby Racer II Oranž
80 93 2 296 563
Erihind: 89 €

Hinnad sisaldavad käibemaksu. United Motors AS jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Küsi lisainfot klienditaanindajalt tel: 6 593 760 või varuosa@bmw.ee
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Erihind: 89 €

LÖÖ OMA BMW SÄRAMA
Sõiduki eest hoolitsemine on midagi enamat kui vaid autopesulast
läbisõitmine. BMW Care autokeemia aitab säilitada Sinu BMW
väärtust ja kasvatab sõidurõõmu.
BMW Care autokeemia on loodud just Sinu BMW valmistamisel

kasutatud kvaliteetseid materjale silmas pidades.
Garanteerime Sulle, et mida paremini Sa oma BMW eest
hoolitsed, seda suuremat sõidunaudingut see Sulle pakub.

Salongipuhastusvahend, 250 ml
Kaitsev puhastusvahend kõigi
sõidukisiseste tekstiil- ja plastikpindade
(näiteks tekstiilistmete ja
siseviimistluselementide) puhastamiseks.
Värske lõhnaga.
83 12 2 298 212
Erihind: 5,90 €/tk

Aknapuhastusvahend, 500 ml
Eemaldab rasused ja õlised plekid,
putukajäänused ja muu mustuse
kõigilt sõiduki klaas- ja peegelpindadelt
sõiduki seest kui ka väljast. Kasutatav
ka värvitud ja kroomitud pindadel.
83 12 2 298 197

Kasutusvihjed:
Sõidukiakendelt erinevate
plekkide ja mustuse (näiteks tolmu) eemaldamiseks
ei tohiks kasutada tavalisi
majapidamiskemikaale.
Ainus võimalus täiusliku
ja pühkimisjälgedeta sära
saavutamiseks on kogu
mustuse täielik eemaldamine. BMW Window
Cleaner aknapuhastusvahend on just selleks
loodud.
Ära unusta ka esi- ja tagatulede puhastamist.

Erihind: 5,70 €/tk

Küsi ka teisi BMW Care autokeemia tooteid kõigist United Motorsi esindustest.
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UNITED MOTORS

AVASTAMISEKS LOODUD.
Uus BMW R 1200 GS Adventure on kaugeid paiku avastavale seiklejale konkurentsitult parim universaalne suur matkaratas.
Suure Adventure´iga sõitmine muudab nauditavaks pikkade vahemaade läbimise igasugustel teedel, kuid tema parimad omadused
tulevad välja alles teelt maha keerates. Uus 125 hj-line, veelgi täiuslikum 1200cc õhk-vesijahutusega boksermootor viib ratast
sujuvalt ja jõudsalt edasi igal pinnasel ka kõige raskemates oludes. Mahukas 30-liitrine alumiiniumist bensiinipaak muudab pikemaks
tankimiste vahed, võimaldades nii sõita asustatud paikadest kaugemale. „Rain”, „Road”, „Dynamic“, „Enduro“ ja „EnduroPro“ sõidureÛiimid
pakuvad viite erinevat mootorratta seadistust kõigest ühe lihtsa nupuvajutusega. Standardvarustusse kuuluvad veojõukontroll ASC ja
ABS pidurid, samuti e-gaas ja elektrooniline vedrustuse kontroll EDC kohanduvad vastavalt valitud sõidurHÛLLPLOHSDNNXGHVSDULmat
sõiduelamust koos maksimaalse turvalisusega. Lisavarustusena paigaldatav ja pardakompuutriga integreeritav navigatsiooniseade
BMW Motorrad Navigator V aitab valida kõige põnevamaid teekondi ja muretult maailma avastama sõita.

UUS BMW R 1200 GS ADVENTURE.

United Motors AS Tallinn, Paldiski mnt 108, tel 659 3700; Peetri, Reti tee 4, Rae vald, tel 663 0000; Tartu, Võru tn 242, tel 730 2870;
Pärnu, Tallinna mnt 82, tel 448 1740; Kohtla-Järve, Järveküla tee 22, tel 336 4700
www.bmw.ee www.unitedmotors.ee

STANDARD ON
ALL MODELS.

