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Suusamaraton, valimismaraton, koosolekumaraton – kõigil meil on
sellest kevadtalvest selja taga mõni maraton… United Motors läbis
pika ehitusmaratoni, aga väsimuse asemel pakatab meie meeskond
energiast. Selleks on oma põhjus, mis puudutab otseselt ka sind,
hea Sõidurõõmu lugeja.
Esmalt aga taustalugu ja aus ülestunnistus. Umbes 15 aastat
tagasi, kui United Motorsi Tallinna uue autokeskuse projekt hakkas
ilmet võtma, palusime arhitektidel joonistada hoone ruumiplaan väikese varuga. Ehitamise käigus sai aga tehtud mõned kärped nagu
ikka ja hoone jäi paremate aegade ootuses osaliselt välja ehitamata.
Majandusbuumi eel avastasime, et Tallinna autokeskuse uus maja
on meile juba väikseks jäämas, kuid siis algas masu. Pidime uute
investeeringute tegemiseks ootama sobivamat aega. Mullu, kui
BMW tähistas Eestis 20. tegevusaastat, otsustasime ühiselt, et
nüüd on õige hetk Tallinnas kopp maasse lüüa. Täna võin hea tundega öelda, et ammune võlg eelkõige meie klientide, kuid ka töötajate ning partnerite ees on ära klaaritud: United Motorsi Tallinna
autokeskus on nüüd täismahus välja ehitatud ja valmis pakkuma
senisest veelgi enamat!
Majandusprognoosid ei ennusta Eestile tänavu ega ka lähiaastatel pudrumägesid ja piimajõgesid. Selles olukorras seisame kõik
oluliste valikute ees – nii ettevõtluses kui ka ühiskonnas laiemalt
– kuidas edasi? Meie tegime United Motorsis põhjalikke arvestusi
ning langetasime hästi kaalutletud ja teadliku valiku, et mitte jääda
nullimajanduse tingimustes kiratsema. Me otsustasime investeerida
laienemisse ja kvaliteeti, soovides jõuliselt arendada oma teenuste
valikut ja veelgi tugevdada tooteportfelli. Ikka selleks, et kaasata
United Motorsi kliendibaasi üha enam teadlikke autoomanikke, kes
mõistavad: kvaliteet ei ole täna enam privileeg vaid põhiõigus.
United Motorsi Tallinna autokeskuse laiendus on selle tulevikku
suunatud otsuse esimene nähtav tulemus. Tänu sellele sai BMW
endale Tallinnas oluliselt uuendatud müügisalongi, paremad
tingimused hoolduse ja remondi ning muude tugiteenuste pakkumiseks, samuti BMW mootorrataste ja kasutatud sõidukite müügiks. Lisaks sellele sai ka MINI endale päris oma kodu, avades seal
kõigile MINI sõpradele oma maailma.

Kaljo Karilaid
AS United Motors
juhatuse liige
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Tallinna autokeskuse laiendamine
valmistab ette meie uut turuhüpet.
United Motors otsustas vaatamata heitlikele arengutele Eesti
automüügiturul investeerida tegevuse laiendamisse, kuna selleks
on praegu õige aeg. Ettevõtte tugev tooteportfell ning hea kapitaliseeritus annavad Toomas Pärna sõnul kindluse, et arendusse
suunatud investeering õigustab end juba lähiaastatel. „BMW
Grupp panustab tugevalt tootearendusse. BMW ja MINI mudelivalik laieneb uutesse turusegmentidesse, mis aitab meil omakorda
pakkuda teenuseid senisest laiematele kliendigruppidele ning
kindlustada seeläbi oma turupositsiooni,“ selgitas Pärna. „Tallinna
autokeskuse laiendamine valmistab ette meie uut turuhüpet.“

Tallinna esindus:
Paldiski mnt 108, 13522 Tallinn; tel: 659 3700
E-post: unitedmotors@unitedmotors.ee
Peetri esindus:
Reti tee 4, 75312 Peetri, 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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Sarnaselt Tallinna autokeskuse arendamisele jätkame tööd ka Tartus, Pärnus, Kohtla-Järvel ning Peetri esinduses, et tõsta klienditeeninduse kvaliteedilatti üha kõrgemale. Meie meeskond pakatab
energiast, sest United Motorsil on olemas kindel missioon ja selge
visioon, kuidas olla kliendi jaoks alati olemas ja kättesaadav ning
pakkuda igakülgset nõu ja tuge auto või autopargiga seotud küsimuste lahendamisel. Just see ongi põhjus, kuidas meie äsja läbitud
maraton otseselt sind puudutab: me oleme tulnud pika plaaniga ja
panustame sinu heaks. Sisukaid kohtumisi ja puhast sõidurõõmu!

United Motorsi Tallinna esinduse juhataja Toomas Pärna ütles, et
BMW Grupp kehtestas oma ametlikele esindustele uued kvaliteedistandardid, millest lähtuvalt teeb United Motors uuenduskuuri
kõigis oma müügiesindustes ja teenindustes üle Eesti. „Kahtlemata olulisim uudis, mis BMW ja MINI kliente sel aastal puudutab,
on meie peamaja ehk Tallinna autokeskuse laienduse valmimine,“
lausus Pärna. Muuhulgas juurutab United Motors uusi teenindusstandardeid, pannes veelgi rohkem rõhku kliendikesksele teenindusele.
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BMW ja MINI esindaja Eestis AS United Motors laiendas oma
autokeskust Tallinnas, investeerides tegevuse arendusse 1,5 miljonit eurot. BMW ja MINI autokeskuse laiendustööde I etapp valmis
detsembri keskel ja II etapp 2015. aasta alguses. Kogu uuenenud
BMW ja MINI keskus avati klientidele valmiskujul märtsis.
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KLIENDIST LÄHTUDES
Tänu hoonelaienduse valmimisele suurenes BMW ja MINI Tallinna
esinduse kogupind 1500 ruutmeetri võrra. Tallinna autokeskuses
loodi omaette müügisalong nii BMW, MINI, BMW mootorrataste kui
ka kasutatud sõidukite kõrgemaid nõudeid arvestades. Uue üksusena alustas tööd BMW i-autode ehk elektriautode teenindus.
Otsene kasu kliendile väljendub mugavamas ja ruumikamas salongis
ning üha paremas teeninduse kvaliteedis, mille aluseks on United
Motorsi igapäevatöö kliendikesksem korraldus.
United Motorsi arendusse tehtav investeering ulatus 1,5 miljoni
euroni, mis rahastati 20% ulatuses ettevõtte omavahenditest ja
ülejäänud osas SEB laenu abil. Lisaks Tallinna esindusele on praeguseks lõppenud uuenduskuur ka United Motorsi Peetri esinduses.
Ettevõtte investeering lähtus BMW Grupi uuest rahvusvahelisest
standardist ning BMW ja MINI brändide arenguplaanidest.

Autotööstuses pööratakse säästva
mobiilsuse lahendustele üha
suuremat rõhku.
„Maailma autotööstuses pööratakse arendustööle ja eelkõige uute
säästva mobiilsuse lahenduste väljatöötamisele järjest suuremat
rõhku. Konkurents aina tiheneb,“ rääkis Pärna. „BMW Grupi kasvustrateegia aluseks on keskkonnasõbraliku ja vastutustundliku
tootmise põhimõtted. Kvaliteetsõidukite segmendi suunanäitajad
BMW ja MINI teevad läbi järjekordset epohhiloovat arenguhüpet,
mis aitab muuhulgas viia need kaubamärgid uute tarbijarühmadeni.
Mudelisadu, mida BMW ja MINI kahel järjestikusel aastal pakuvad,
on teinud meie konkurendid päris kadedaks.“

ühena vähestest autotootjatest toonud turule järjest keskkonnasõbralikumaid sõidukeid, tegemata järeleandmisi mootorite võimsuses,
sõidudünaamikas ega mugavuses.

Kõrge kvaliteet ja madalad
kasutuskulud muutuvad esmaseks
kriteeriumiks sõiduki valikul.
Seejuures on igale kliendigrupile pakkuda oma tooteseeria: 1., 2.,
3., 4., 5., 6. ja 7. seeria, X1, X3, X4, X5, X6. Iga tooteseeria sisaldab
omakorda erinevaid keremudeleid ja mootorite variatsioone.

ERAKORDNE MUDELISADU
BMW uudismudelite loetelus domineerivad intelligentse xDrive
nelikveosüsteemiga varustatud mudelid, millest Eestis peetakse
väga lugu: teiste seas kolmanda põlvkonna uus BMW X5, uus BMW
X4, teise põlvkonna BMW X3 ja BMW X6 ning peagi turule jõudev
järgmise põlvkonna X1. Eestis moodustasid nelikveolised xDrive
mudelid 2014. aastal müüdud BMW autodest 83%.
Müügile on jõudnud ka kolmanda põlvkonna uue MINI 3- ja 5-ukselised luukpäramudelid, BMW 4. seeria kupee, kabriolett ja Gran
Coupé, uued sportautod BMW M3 ja M4, lisaks veel BMW 2. seeria
kupee ja kabriolett. Üllatusmudelina on kohal ja hästi vastu võetud ka
ruumikas ning funktsionaalne pereauto – BMW 2. seeria Active
Tourer, mis on saadaval ka nelikveolise xDrive mudelina.
Oma elu elab juba ka rohkelt auhindu võitnud elektriauto BMW i3
ning peagi võib Eesti teedel näha esimesi pistik-hübriid sportautosid BMW i8. Käesolevale aastale paneb BMW väärika punkti oma
lipulaeva, uue 7. seeria turuletulekuga. Selle luksusliku sõiduvahendi
innovaatilised lahendused ületavad kohati ulmeﬁlmides nähtut!

KOGEMUS LOOB USALDUSE
BMW rohkem kui 20 aasta pikkune kogemus Eesti turul kinnitab, et
kõrge kvaliteet ja madalad kasutuskulud muutuvad tarbijate jaoks
üha olulisemaks kriteeriumiks sõiduki valikul. BMW innovatsioon
tugineb edukalt juurutatud efektiivse dünaamika kontseptsioonile.
BMW on oskuslikult ühendanud ökonoomsuse ja võimsuse ning

Toomas Pärna
AS United Motors
Tallinna esinduse juhataja

3

KATRIN KULDMA
MOEMAAILMA AUTODISAINERI
TEADLIKUD VALIKUD
Silmapaistev disain,
kvaliteetsed materjalid,
innovaatiline tehnoloogia,
esmaklassiline
kasutusmugavus…
Moe- ja autotööstuses leidub
üllatavalt palju sarnast.
Seepärast pole ime, et
ajame juttu „moemaailma
autodisaineri“ ehk
Eesti ühe tunnustatuma
moekunstniku Katrin
Kuldmaga, märksõnadeks elu
ja inimesed, mood ja autod
ning kaubamärgid Amanjeda
ja BMW.

Kuidas sattusite moealale, miks valisite disain on aeganõudev kombinatsioon, mis
just selle eriala ja elukutse?
annab tulemuseks kvaliteetsed ja stiilsed
garderoobipärlid pikkadeks aastateks.
Moe juurde sattumine oli minu jaoks lihtsalt
loomulik asjade kulg – joonistamine oli mulle Kas peate end moekunstnikuks,
rõivadisaineriks, kõrgklassi isiklikuks
lapsena sama iseenesestmõistetav tegevus
rätsepaks või määratlete end
kui šokolaadi söömine. Moedisaini õpinguteks avanesid parimate koolide uksed justkui moemaastikul kuidagi hoopis teisiti?
iseenesest: Tartu Ülikooli ajaloo teaduskonda
Olen rõivadisainer, tunnen selle ala tehnilist
astumine ei õnnestunud, seevastu Kunstiakadeemiasse sissesaamine käis imelihtsalt. ja loovat poolt, pakun oma visiooni moest ja
Enne Kunstiakadeemiat sain väga hea põhja disainist ideest teostuseni. Disain on funktsionaalsus ja esteetika ühendus parimal viisil.
lõigete konstruktori erialal, ülikooli teine
Kunst ei ole ja ei saagi olla funktsionaalne.
kursus õnnestus teha USAs Rhode Island
“Moekunst” mõistena on pigem kasutusel
School of Design’is.
Ida-Euroopa keeltes, päris moeriikides sellist
mõistet pole – mood on alati olnud üks disaiMida tähendab teile mood ja mis teid
nivaldkondadest.
moe juures tõeliselt võlub?
Mood on minu jaoks täna avanud uksed
Itaalia erakordselt rikka kultuuri juurde, nii
otseselt moega seotud valdkondades kui
laiemalt. Mood pole üksnes glamuurne
modellide ja moeetenduste maailm, vaid
väga pühendunud elu- ja ärivaldkond.
Paralleelina “slow food” mõistele, mis on
samuti alguse saanud Põhja-Itaalia Piemonte
piirkonnast, meeldibki mulle nn “aeglane
mood”.
Slow fashion tähendab põhjalikkust igal
tasandil, väga tähtsal kohal on inimestevaheline usaldus ja koostöö, austus ja lugupidamine ümbritseva keskkonna vastu. Väärtuslikud materjalid, oskuslik töö ja läbimõeldud
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Kujutlege näiteks autokunstnikku. Auto on
selgelt disainiobjekt, vähemalt seni kuni
eesmärgiks on toimiv ja funktsionaalne
sõiduk. Hinnatud autode puhul on lisaks
funktsionaalsusele väga oluline esteetika. Nii
on ka rõivad mõeldud eelkõige kandmiseks,
enesetunde loomiseks, inimese olemuse
esitajaks ja kiireks visiitkaardiks.
Mida on mood teile aja ja elu kohta
õpetanud?
Kõik kordub siiski kordumatult. Mood on looming tegijale ja kandjale, mood on inimesele
kõige lähemal seisev disainivorm. Ilu annab
olemisele mõtte – mõtlen ilu nii vormis kui
inimsuhetes!

Kuidas näeb välja rõivadisaineri tööpäev?
Tihti alustan päeva õmblusvabrikust läbi põigates, arutlen ja kooskõlastan tehnoloogiga
olulised küsimused mudelite valmimisprotsessis. Siis juba Kentmanni tänava butiigis
koos esimese hommikukohviga vaatame
tootejuhiga üle mudelite ja tellimuste ajakavad. Reeglina on päeva jooksul paar kokku
lepitud kliendikohtumist, ehk siis loome taas
mõne kauni osa kellegi isiklikust garderoobist, valime juurde sobivad kingad või muud
lisandid. Seejärel õnnestub mõneks ajaks
istuda arvuti taha ja teha ära vajalikud joonised. Pärast seda kõike ongi õhtu käes. Vahel
võtan ka rahuliku kodupäeva, et keskenduda
ja süveneda uue kollektsiooni visiooni ja
kavanditesse.
Millised on teie tähtsaimad töövahendid – pliiats, paber ja kangas?
Minu iMac ja vana hea graaﬁkaprogramm
Freehand on tähtsaimad. Ilma arvutigraaﬁkata ei kujutaks oma tööd ette. Jooniste
valmimine digitaalsete joonistena annab
meeletult loomingulist vabadust. Enam ei
suuda ette kujutada, kui peaks iga ideed
algusest peale käsitsi lahti joonistama.
Kas peate end innovaatiliseks moeloojaks või olete pigem konservatiivsema
ja klassikalisema käekirjaga?
Olen kindlasti innovaatiline, aga ka konservatiivne. Minu jaoks ei välista üks mõiste
teist. Mulle meeldib tehniline innovatsioon.
See annab võimaluse vabaneda rutiinsetest
toimingutest ja keskenduda loovusele.

tema loodud luksuslike valduste püsikliente.
Mulle sööbis see artikkel millegipärast mällu.
Tundus, et selline unistuste maailmas rändaja olen nii ise kui ka minu kliendid – inimesed, kes julgevad unistada, tegutseda ning
oskavad hinnata autentset esteetikat ja sisulist luksust. Aastal 2008, kui oli oma brändi
loomise hetk, tuligi mõte just selle nimega
alustada. Veebidomeenid olid vabad, keegi
moevaldkonnas Amanjeda nimega ei tegutsenud. Küsisime Amanresorts’i nõusolekut
nime kasutamiseks moebrändina, neile see
sobis. Nii on Amanjeda täna Euroopa Liidus
registreeritud kaubamärk.

KATRIN KULDMA

Milline on teie eesmärk, kuhu soovite
Amanjedaga välja jõuda?

2008. aastal lõi ta luksuskaubamärgi
Amanjeda. 2014. aastal jõudis Amanjeda
kollektsioon moepealinna Milanosse
Dolce & Gabbana korporatsiooni kureeritavasse uute brändide butiiki. Detsembris
2014 avas Katrin Kuldma suurlinlikult
minimalistliku ja šiki Amanjeda galeriibutiigi Tallinnas Kentmanni tänaval.

Võtan suuri plaane kui mängu, kui õnnestub
on tore. Igapäevatöö koos mõnusate kolleegide ja klientidega on juba kujunenud väga
nauditavaks. Suurim moealane unistus on, et
suudaksin veelgi enam korraldada igapäevased toimetamised nii, et minu tööks jääb
ainult rõivadisaini loominguline pool.
Olete pärjatud Eesti parima moekunstniku auhinnaga „Kuldnõel“. Mida
tähendab teile tunnustus – aitab see
kaasa uute ideede teostamisele või
seab teid kui moekunstnikku hoopis
väliste ootuste raamidesse, mis võib
hakata loometööd takistama?
Oma ala kolleegide tunnustus on ikka tähtis,
see on inimlikult ja emotsionaalselt oluline.
Igapäeva elu ja tegutsemine sellest auhinnast ei sõltu, aga loomulikult on see Kuldnõel
uhkusega eksponeeritud Amanjeda galeriibutiigi seinal.

Minu moeﬁrma on väike, aga tõeliselt
moodne nii sisult kui vormilt. Võtsime
esimesena Eestis ja kogu Põhja-Euroopas
kasutusele made-to-measure ehk mõõdu
järgi valmistatud rõivaste loomiseks mõeldud
tarkvara. Mitmed aastad investeeringuid,
koolitusi ja lõputut katsetamist on jõudnud
etappi, kus täpsete lõigete valmimine tellija
isiklike mõõtude järgi on vaid sekundite
küsimus. Iga tellija jaoks käsitsi täpsete
lõigete tegemine võtaks aega päevi, tarkvara
lahenduste abil toimub see väga kiiresti. Nii
on meil vabadus keskenduda disainile ja
klientidele. Ühendan oma kollektsioonides
Itaalia pikki traditsioone, loovust ja põhjamaist kargust.

Mis teeb teid elus õnnelikuks?

Teid tuntakse nii Eestis kui rahvusvaheliselt kaubamärgi Amanjeda by
Katrin Kuldma järgi. Mida tähendab
Amanjeda – mis sõnumit see kannab ja
millistest väärtustest lähtub?

Soovin, et jätkub kõik see, mis seni loodud.
Teoks on juba saanud kunagi utoopilisena
näiv idee – Amanjedat müüakse peale
Tallinna ka Riias ja Milanos. Itaalias on vaid
„väike varvas pisikese ukse vahel“, aga
tore, et siin kõik edasi liigub. Mulle meeldib
Itaalias. Milano on täna mulle nagu kodulinn,
mille energeetika väga sobib.

AMANJEDA on disainigurmaan, unistustes
reisija, kelle jaoks pole miski võimatu. Amanjeda valib parima – diskreetse luksuse.
Nimi “amanjeda” jäi mind kummitama ajast,
kui lugesin hea sõbra toodud ajakirjast How
To Spend It lugu Amanresorts’i asutajast Mr.
Adrian Zechast. “Amanjedadeks” kutsutakse

Inimesed minu ümber, minu töö ja looming
ning kui mõtetel on tiivad. Mõtted hakkavad
lendama, kui kohtan hingesugulast, loomingulist partnerit, tunnetuse jagajat.
Milline on teie suur unistus, mille poole
sammute nii moemaailmas kui elus
laiemalt?
Kõige suurem moealane unistus on see, et
suudaksin veelgi enam korraldada igapäevased toimetamised nii, et minu tööks saab ainult
rõivadisaini loominguline pool. Soovin oma
töös pakkuda elamust: see ei ole ainult rõivatükk, mille inimene Amanjeda butiigist saab.

Soovin ka, et järjest enam jääb aega pere ja
sõpradega koosolemiseks. Ühised hetked
toidavad ja laevad rohkem kui miski muu –
nende hetkede nimel on põhjust elada ja
pingutada.

Katrin Kuldma on õppinud
rõivadisaini Eestis ja Ameerika
Ühendriikides, omab
töökogemust New Yorgi
Fashion District'is ja Eesti
rõivatootjate juures.
Ta on oma moestuudio omanik alates
1993. aastast. Katrin Kuldma on raamatu
“Stiilist” kaasautor ja aastal 2006 Eesti
Moedisaini auhinna Kuldnõel võitja.

KATRIN KULDMA JA BMW
Miks peate oluliseks koostööd
United Motorsiga?
United Motors on olnud meie mitmete
moeetenduste toetajaks. Koostöö on
olnud tavapärasest erinev: United Motorsi
turundus on väga loova ja delikaatse suhtumisega nii oma partnerisse kui seeläbi
mõlema poole klienti.
Meenub, et olete võrrelnud rõivamaailma automaailmaga – milles
näete sarnasust?
Mõlemas maailmas eksisteerivad odavad
ja hingetud masstooted ning ekslusiivsed
disainkollektsioonid.
Amanjeda Junior line ülikondade paralleeliks automaailmas on näiteks MINI Cooper
– šikk disain soodsamas hinnaklassis.
Classic line ülikondade puhul on valikus
sajad uusvillakangad itaalia ja inglismaa
tipptootjalt. Siin võiks paralleeli tuua
3.-5. seeria BMW-dega – ilus disain on
ühendatud suurepärase funktsionaalsusega. Aston Martin ja Ferrari on ühes klassis Amanjeda Platinum line ülikondadega,
kus materjaliks on unikaalsed väikese
tiraažiga luksuskangad ning mis valmistatakse sada protsenti käsitöööna.
Mida tähendab teie jaoks BMW kui
bränd?
BMW on väga tugeva imagoga auto, võimu
ja tugevuse sümbol, olles kohati lausa
koomiliseks noorte poiste kultusobjekt. Ehk
võrreldav Armani brändiga moemaailmas:
väga laiale publikule, sama selge ja jõulise
identiteediga.
Loe intervjuu täisteksti:
www.unitedmotors.ee
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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.
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Sõiduki hind
kokku, €

Business Edition
erimudeli hind, €

Soodustus
koos KM, €

BMW 216d Active Tourer

32 530

28 300

4230

BMW 316d

39 940

33 800

6140

BMW 428i xDrive Gran Coupé

56 240

49 580

6660

BMW 520d xDrive

56 700

49 800

6900

BMW 520d xDrive M-Sport

61 230

53 210

8020

BMW X1 xDrive18d

39 650

34 250

5400

BMW X3 xDrive20i

49 070

42 990

6080

BMW X5 xDrive30d

75 070

64 390

10 680

MAINTENANCE.
Covered.

REPAIR.

Embedded.

UNITED MOTORS ANNAB
5-AASTASE TEHASEGARANTII
KÕIKIDELE BMW MUDELITELE

NÜÜD PAKUME KÕIKIDELE BMW MUDELITELE TEHASEGARANTII 5 AASTAT / 100 000 KM,
MIS SISALDAB BMW SERVICE INCLUSIVE + REPAIR TEENINDUSPAKETTI.
Sõidurõõm algab vabaduse ja turvalisuse tundest. BMW ülemaailmne teenindusprogramm BMW Service Inclusive on mõeldud
selleks, et sa ei peaks ise muretsema auto tehnilise korrasoleku eest
ja saaksid täielikult nautida sõidurõõmu.
Eksklusiivne teenindusprogramm BMW Service Inclusive pakub
suurimat mugavust autohoolduse korraldamisel. Sinu auto saab

hooldatud nii sageli kui vaja ning sulle ei kaasne sellega täiendavaid
kulusid. BMW Service Inclusive kehtib kõikides ametlikes BMW
esindustes üle maailma (v.a Venemaal).
BMW Service Inclusive programm on koostatud sinu vajadusi arvestades ning sinu parimaks teenindamiseks - et sulle jääks sõidurõõm!

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 1. SEERIA
NUTIKAS DÜNAAMIKA
Kompaktklassi autod teevad võidukäiku kõikjal maailmas ning
erandiks pole ka BMW “pesamuna” 1. seeria. BMW 1. seeria on
sündinud linnaauto - enesekindel ja silmatorkava disainiga, samas
sportlik ning nutikas.
Arvestades ruumikuselt ja mugavuselt pigem keskklassile lähenevat salongi, on BMW 1. seeriat väikeautoks isegi raske nimetada.
Samas aga ületab 1. seeria märgatavalt keskklassi sõidukeid oma
kompaktsuses, säästlikkuses ja manööverdusvõimes. BMW 1. seeria on Eestis saadaval 5-ukselisena.
Urbanistliku iseloomuga 1. seeria on oma välimuselt BMW-likult
jõuline, valida on Urban Line, Sport Line ja M Sport disainipaket-

BMW 116i
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CO 123 g/km
²

5,3 l/100 km 10,9 s 0-100 km/h

tide vahel. Lisaks muudab lai lisavarustuse ja värvide valik nii auto
interjööri kui eksterjööri isikupärastamise variandid praktiliselt piiramatuks. Disainipaketid pole vaid pinnapealsed, lisaks välimusele
vastavad need ka autode sõiduomadustele. Nii näiteks pakub M
Sport-pakett lisaks sportlikule välimusele ka erakordselt dünaamilist
ja adrenaliiniküllast sõidurõõmu.
Sõidurõõmu garanteerivad ka võimsad ent säästlikud ja keskkonnasõbralikud BMW TwinPower Turbo mootorid koos 8-käigulise
Steptronic käigukastiga. Nende omavaheline veatu ja efektiivne
koostöö tõstab efektiivselt kütusesäästu. Nii näiteks kulutab BMW
116d keskmiselt vaid 3,9 l/100km ning CO2 heitmed on seejuures
kõigest 103 g/km.

BMW 4. SEERIA COUPÉ

Sportliku välimuse ja kolmes osas kokkuklapitavate tagaistmete
seljatugedega varustatud BMW 4. seeria Coupé on samas
üllatavalt praktiline ja mahukas. Nii näiteks mahutab auto lisaks
neljale sõitjale ka neli paari suuski ilma spetsiaalset katuseboksi
kasutamata.

BMW 4. SEERIA
GRAN COUPÉ

BMW 4. seeria Gran Coupé elegantset ja sportlikku välimust
aitavad rõhutada ilma raamideta ukseaknad. M Sport lisapakett
muudab auto välimuse veelgi atleetlikumaks ning atraktiivsemaks.

BMW 4. SEERIA CABRIO

BMW FINANCIAL SERVICES

BMW 1. SEERIA
LIISINGU KUUMAKSE
ALATES 266 €

Nutikad tehnilised lahendused lubavad BMW 4. seeria Cabrio
hardtop-katust kas paigaldada või eemaldada mugavalt ilma
autot peatamata. Spetsiaalselt vooderdatud katus isoleerib
välismüra, luues salongis meeldiva vaikuse.

BMW M4

BMW 116i hind 26 630 €

kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%,
jääkväärtus 25%, intress 2,16%, krediidikulukuse määr 2,07%

BMW M4 veelgi parema juhitavuse ja teelpüsivuse tagab võimalikult madal raskuskese, mis saavutatakse süsinikkiu kasutamisega mitmetes keredetailides.
9

BMW X6
ERAKORDSUS ON GEENIDES
BMW X6 puhul on ülivõrretest raske hoiduda. Ühendades omavahel
BMW kupeede elegantsi ja dünaamika BMW maasturite võimsuse
ning luksuslikkusega saabki tulemust pidada vaid erakordseks.
Samas ongi maailma esimese Sports Activity Coupé uus mudel
eeskätt mõeldud inimesele, kellele tavalisest ei piisa. Just selliste isiksuste jaoks on ka Pure Extravagance disainipakett, milles
sisalduvad 20-tollised kergmetallveljed, naturaalsest väärispuidust,
harjatud alumiiniumist ning eksklusiivsest Nappa nahast sisekujundusdetailid jms annavad autole eriliselt luksusliku ilme nii seest kui
väljast.
Viimase lihvi täiuslikule üldmuljele annab Pearl Chrome-kattega
süütevõti. Maksimaalse elamuse saavutamiseks võib Pure
Extravagance’i kombineerida kokku M Sport paketiga. Imposantne
ning jõuliselt enda kohalolekut dikteeriv välimus on harmoonilises

BMW X6 xDrive30d
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CO 157 g/km 6,0 l/100 km 6,7 s 0-100 km/h
²

seoses BMW erakordselt võimsate TwinPower Turbo mootoritega
ehk atleetlikule välimusele akompaneerivad võrdväärsed musklid.
Nii kiirendab BMW X6 xDrive50i sajakilomeetrise tunnikiiruseni vaid
4,8 sekundi jooksul.
Luksuse ja võimsuse juures pole unustatud ka praktilisust. Kasutades BMW X6 tagaistme seljatoe allaklappimise 40:20:40 jaotust,
suureneb muidu 580-liitrine pagasiruum rekordilise 1525 liitrini.
Kuni 3500 kg veovõimega auto järelhaagise konks on elektriliselt
seadistatav ning see on varustatud haagise stabiilsuskontrolliga.
Turvalisust tõstavad kõrgtehnoloogilised adaptiivsed LED-esituled,
mille eristuv ja ergas valgus sarnaneb päevavalgusega ning valgustab nii teid kui võimalikke ohte teeservas vastusõitvaid autojuhte
pimestamata.

BMW X4

VAOSHOITUD ENERGIA

BMW X4-s kohtuvad BMW X-seeria taltsutamatu jõud ja BMW
kupeede dünaamiline elegants. Sportlik kerekuju, erakordselt
jõuliselt väljaeenduvad rattakoopad ning agressiivselt avarad
õhuavad auto esiotsas ei jäta kahtlust BMW X4 liidrirollist.
Välimust saab muuta veelgi muljetavaldavamaks ning isikupärasemaks spetsiaalselt BMW X-seeria jaoks loodud xLine
disainipaketiga, mida muuhulgas ilmestavad lihvitud alumiinium,
kõrgläikega mustad pinnad ning kontrastõmblusega Nevada
nahkpolster. Sportlikuma sõidustiili austajad võivad valida M
Sport disainipaketi, mis sisaldab muuhulgas sportistmeid juhile
ja kaassõitjale, nahkkatte ja multifunktsionaalsete nuppudega M
rooli, 18-tolliseid Star Spoke M kergmetallvelgesid ja M Aerodynamics välisdisaini.
Kõrgema klassi sõiduelamuse tagavad jõulised ja säästlikud
BMW TwinPower Turbo bensiini- ja diiselmootorid ning BMW
xDrive intelligentne pidev nelikvedu.

BMW FINANCIAL SERVICES

BMW FINANCIAL SERVICES

BMW X6
LIISINGU KUUMAKSE
ALATES 710 €

BMW X4
LIISINGU KUUMAKSE
ALATES 455 €

BMW X6 xDrive30d hind 68 900 €

BMW X4 xDrive20i hind 45 550 €

kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%,
jääkväärtus 23%, intress 2,16%, krediidikulukuse määr 1,93%

kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%,
jääkväärtus 25%, intress 2,16%, krediidikulukuse määr1,98%
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BMW X5 xDrive40e
LUKSUS KOHTUB SÄÄSTLIKKUSEGA
Kui BMW X5 on tõstnud luksusautode tõhususe ja säästlikkuse
uuele tasemele, siis hübriidmootoriga BMW X5 xDrive40e lennutab
selle omakorda uutesse kõrgustesse. BMW esimese pistikhübriidauto
i8 edu innustas BMW-d laiendama seda loodussõbralikku tehnoloogiat ka oma SAV (Sports Activity Vehicle)-klassi sõidukitele ning
BMW X5 on siin esimene pääsuke. Uue mudeli juures on täiuslikus
koostöös BMW sisepõlemismootorite konkurentsitu võimsus ja
tõhusus ning elektrimootorite erakordne säästlikkus. Täpsemalt on
siin liikumapanevateks jõududeks 180kW/245hj 4-silindriline TwinPower Turbo bensiinimootor koos 70kW/95hj elektrimootoriga, mis
on samuti välja töötatud BMW poolt. Kui TwinPower Turbo mootorid suuremat tutvustust enam ei vaja, siis 95-hobujõuline elektrimootor võimaldab üksi arendada kuni 120-kilomeetrist tunnikiirust.
Pagasiruumi põranda all peituva liitium-ioon aku mahutavusest piisab tervelt 30 kilomeetri elektri jõul läbimiseks, kusjuures CO2 heitmed on sealjuures null. Sajakilomeetrise tunnikiiruse saavutamiseks

BMW X5 xDrive30d
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CO 162 g/km 6,2 l/100 km 6,9 s 0-100 km/h
²

kulub ainult eDrive’i kasutades 7,0 sekundit, mis on elektrimootori
kohta erakordne tulemus. Sisepõlemismootoriga kombineerituna
on aga kütusekulu keskmiselt 3,8l/100km ning CO2 heitmed 90g/
km. Elektrimootorit saab mugavalt laadida kasvõi täiesti tavalisest
kodusest elektripistikust.
Lisaks BMW X5 tavapärastele sõidurežiimidele nagu Comfort,
Sport ja Eco Pro on eraldi režiimid ka eDrive’i jaoks. Auto-režiim
valib ise sobiva suhte elektri- ja sisepõlemismootori kasutuse vahel;
Max-režiim lülitab auto täiesti elektrimootori peale ning Save-režiim
paneb eDrive aku säästurežiimile, kui selle kasutust soovitakse
hoida näiteks pikema reisi lõpuks.
Nii lisa- kui põhivarustuselt on BMW X5 xDrive40e identne tavalise
BMW X5-ga. Küll aga on auto välis- ja sisekujunduses kasutatud
erinevaid BMW iBlue värviga kujundusdetaile.

BMW X3

BMW on korduvalt ja edukalt tõestanud, et sportlik ja luksuslik
võib olla samas ka äärmiselt säästlik ning efektiivne. BMW X3
on selle mõtteviisi ere esindaja, energiakulu haldamiseks on siin
kasutatud erinevaid nutikaid lahendusi nagu optimaalse käigu
indikaator, mis pakub igas sõidusituatsioonis välja optimaalse
käigu, aidates nii säästa keskmiselt 4% kütusest.

BMW FINANCIAL SERVICES

BMW X3
LIISINGU KUUMAKSE
ALATES 399 €
BMW X3 xDrive20i hind 40 050 €

kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%,
jääkväärtus 25%, intress 2,16%, krediidikulukuse määr 2%

BMW X1

BMW FINANCIAL SERVICES

BMW X5
LIISINGU KUUMAKSE
ALATES 664 €
BMW X5 xDrive30d hind 64 390 €

kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%,
jääkväärtus 23%, intress 2,16%, krediidikulukuse määr 1,93%

Atleetliku ja elegantsena avaldab BMW X1 välimus muljet oma
kompaktsusest hoolimata. BMW SAV-idele iseloomulik siluett ja
avarad õhuavad esiosas sisendavad oma jõulisusega autoriteeti.
Kui X1 sDrive’i tagasillavedu üllatab reaktsioonikiiruse ja manööverdusvõimega, siis intelligentne pidev nelikvedu xDrive annab
autojuhile täieliku kontrolli ka ekstreemsete teeolude üle.

BMW FINANCIAL SERVICES

BMW X1
LIISINGU KUUMAKSE
ALATES 299 €
BMW X1 sDrive18i hind 30 050 €

kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%,
jääkväärtus 25%, intress 2,16%, krediidikulukuse määr 2,07%
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BMW 2. SEERIA GRAN TOURER
VEELGI ROHKEM RÕÕMU
BMW 2. seeria Gran Tourer on edasiarendus BMW ühest värskeimast, 2. seeria Active Tourer mudelist, mis juba turul enam kui sooja
vastuvõtu on leidnud. Nagu nimeosast “Gran” (suur) järeldada võib,
on 2. seeria Gran Tourer mahukam kui teised 2. seeria mudelid. Nii
näiteks saab autosse paigutada standardvarustusena saadaval
oleva kolmanda istmerea ning mahutada mugavalt ära kuni 7 sõitjat.
Juhul kui kolmas istmerida kasutust ei leia, saab selle mugavalt
kokku klappida pagasiruumi põrandasse. Juhi kõrvalistme kokkuklappimisel mahuvad auto salongi aga kuni 2,6 meetri pikkused
esemed. Ruumikad on isegi ustetaskutes asuvad pudelihoidjad,
kuhu mahuvad kuni 1,5l pudelid.
Avarustunnet lisavad veelgi suuremõõduline esiklaas ning lisavarustusse kuuluv elektriline katuseluuk. Kergelt tõstetud esiistmed
pakuvad paremat väljavaadet ning seega tõstavad auto turvalisust.

BMW 218i Gran Tourer
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CO 104 g/km 3,9 l/100 km 11,1 s 0-100 km/h
²

BMW FINANCIAL SERVICES

BMW 2. SEERIA
GRAN TOURER
LIISINGU KUUMAKSE
ALATES 299 €
BMW 218i Gran Tourer hind 29 900 €

kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%,
jääkväärtus 25%, intress 2,16%, krediidikulukuse määr 2,04%

BMW 2. SEERIA COUPÉ

Alates L-kujulistest LED-ribadega varustatud esituledest ja
lõpetades tagumise põrkerauaga – iga detail demonstreerib
kõnekalt 2. seeria Coupé BMW-le omaseid atleedigeene.
2. seeria Coupé pakub võrdväärselt sportlikkust ja säästlikkust
igale maitsele - kui näiteks BMW M235i saavutab 100-kilomeetrise tunnikiiruse vaid 4,8 sekundiga, siis näiteks BMW
218d kulutab kütust vaid 4,3l/100km. Adrenaliinitaset aitavad
veelgi tõsta spetsiaalne Launch Control, sportlik roolivõimendi
ning adaptiivne M vedrustus.

BMW 2. SEERIA CABRIO

Kabrioletisõiduga kaasneva ohjeldamatu vabadustunde käigus
pole arukas unustada turvalisust. BMW 2. seeria Cabrio juures
on sellele erilist rõhku pandud. Auto ümberpaiskumise korral
vallandavad spetsiaalsed sensorid sekundi murdosa jooksul
tagaistme peatugede taga asuvad autokeresse peidetud turvakaared, mis kaitsevad sõitjaid muljumise eest. Ühtlasi aktiveerivad need ka turvavöö pingutid ja turvapadjad. Kõik turvavahendid on vaataja silmade eest oskuslikult peidetud, et need ei
mõjuks segavalt auto esteetikale.

BMW FINANCIAL SERVICES

BMW 2. SEERIA
ACTIVE TOURER
LIISINGU KUUMAKSE
ALATES 279 €

BMW 2. SEERIA
ACTIVE TOURER

BMW 218i Active Tourer hind 27 900 €

kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%,
jääkväärtus 25%, intress 2,16%, krediidikulukuse määr 2,09%

BMW 2. seeria Active Tourer on oma universaalsuses ideaalne
pereauto ning tulvil mitmesuguseid nutikaid ja praktilisi lahendusi. Kuni 420 l mahutava pagasiruumi põranda alla mahub
näiteks tagavararatta eemaldamisel veel tervelt 70 liitrit pagasit,
lisaks on veel eraldi alus pisemate esemete paigutamiseks.
Tõhusad ja usaldusväärsed TwinPower Turbo mootorid üllatavad nii kiirenduse kui ka väikese kütusekuluga.
15

BMW 3. SEERIA
EDUKUS ON GEENIDES
BMW 3. seeria on tänu oma kättesaadavale hinnale olnud klientide
jaoks aastakümneid sissejuhatuseks BMW esmaklassiliste sõiduvahendite maailma. Hoolimata 1. ja 2. seeria lisandumisest BMW
mudelivalikusse on 3. seeria populaarsus ja nõudlus endiselt kõrge,
sest paljude jaoks on just see konkurentsitult parim hinna, luksuslikkuse ja sportlikkuse suhe.
Uue BMW 3. seeria sedaani siluett on äratuntavalt BMW-lik – klassikaline ent samas kaasaegne ja jõuline esteetika. Hoolikalt lihvitud
jooned sulavad kokku harmooniliseks ja voolujooneliseks tervikuks,
milles on kupeelikku ning sportlikult elegantset kergust. Juhile orienteeritud salong avaldab muljet tipptasemel materjalivalikuga. Valida
on kolme erineva – Sport, Modern ja Luxury varustuspaketi vahel,
mis aitavad luua auto välimuse ja sõiduomaduste vahel täiusliku terviku. Erinevate varustupakettide omavaheline kombineerimine avab
omakorda piiramatud võimalused oma sõiduvahendi isikupärasemaks muutmisel. Sportlikuma sõidustiili austajad võivad oma 3. see-

BMW 316i
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CO 134 g/km
²

5,8 l/100 km

8,9 s 0-100 km/h

ria sedaanile anda lõpliku lihvi M Sport varustuspaketiga, millesse
muuhulgas kuuluvad nahkkattega M sportrool, sportistmed, 18- või
19-tollised M Sport kergmetallveljed, Aluminium Hexagon sisustusdetailid ning eksklusiivne Estoril Blue metallikvärv.
BMW 3. seeria sedaani menu üheks põhjuseks on läbi aegade
olnud tipptasemel mootorid. BMW TwinPower Turbo bensiini- või
diiselmootorid on samavõrra võimsad kui ka ökonoomsed. Nii näiteks on kuuesilindrilise diiselmootori võimsus kuni 313hj (230kW),
kuid kütusekulu vaid 5,4l/100km. 100-kilomeetrise tunnikiiruse aga
saavutab see mootor silmapaistva 4,8 sekundiga!
Kõrg- ja ultrakõrgtugevate, kuid kergete mitmeastmeliste teraskonstruktsioonide nutikas kasutamine muudavad auto salongi
erakordselt vastupidavaks, pakkudes sõitjatele nii kõrgeima taseme
turvalisust. Auto esiosa on varustatud erinevate turvalahendustega,
mis aitavad oluliselt vähendada jalakäija vigastusi kokkupõrkel.

BMW 3. SEERIA TOURING

BMW 3. seeria on traditsiooniliselt olnud üks BMW populaarsemaid tänu oma kättesaadavuse ja võimaluste optimaalsele
kombinatsioonile. 3. seeria Touringu suurem mahutavus on
omakorda tõstnud selle menukust veelgi enam. Mõistagi pole
BMW 3. seeria Touringu populaarsuse ainsaks põhjuseks kuni
1500 liitrini suurendatav pagasiruum. Samaväärset rolli mängib
siin ka kiirendus, mis lubab saavutada sajakilomeetrise tunnikiiruse kuni 4,9 sekundiga, või luksus, mille hiilgavaks esindajaks
on ka nõudlikumat melomaani rahuldav lisavarustusena saadaval 16 kõlariga Harman Kardon surround sound helisüsteem.

BMW 3. SEERIA GRAN
TURISMO

BMW 3. seeria värskeima liikmena omab BMW 3. seeria Gran
Turismo suurt potentsiaali tänu oma erakordselt avarale ja
luksuslikult sisustatud salongile ning tõhusatele TwinPower
Turbo mootoritele. See harmooniline süntees muudab ka
pikemate teekondade läbimise kergeks ja mugavaks. Suurt
tähelepanu on pööratud säästlikkusele: lisaks ECO PRO
sõidurežiimi 20% kütusesäästule aitavad kütust kokku hoida
ka auto aerodünaamilised omadused. Aktiivne tagaspoiler
reageerib vastavalt sõiduoludele, parandades nii teelpüsivust.

BMW FINANCIAL SERVICES

BMW M3

BMW 3. SEERIA
LIISINGU KUUMAKSE
ALATES 319 €
BMW 316i hind 31 900 €

kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%,
jääkväärtus 25%, intress 2,16%, krediidikulukuse määr 2,05%

BMW M3 on sissejuhatus BMW legendaarsesse M-maailma.
Juba esimene pilk M3 agressiivsele välisilmele reedab, et selle
auto loojate juhtmõtteks on olnud KIIRUS. Sellest printsiibist
on lähtutud ka kõige pisemate detailide juures, olgu selleks
erilised M välispeeglid, kerged M sportistmed, aktiivne M
Differential jõuülekanne, adaptiivne M vedrustus või 7-käiguline
M dual-clutch käigukast. Auto kergemaks ja sportlikumaks
muutmise nimel on loobutud isegi mugavussätetest nagu nt
esiistmete elektriline seadistamine. Samuti on keredetailides
kasutatud palju süsinikkiudu.
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BMW 5. SEERIA
KLASSIKALINE LUKSUS
Klassikalised väärtused, nagu luksus, stiil, mugavus ja perfektsionism, püsivad alati moes ning nende täiuslikuks esindajaks on
BMW 5. seeria sedaan. Millimeetrise täpsusega väljamõõdetud
ja läbimõeldud välisilme ning salongi interjöör, koostöös hinnaliste
materjalidega nagu naturaalne Nappa nahk ja väärispuit, lisavad
BMW 5. seeria sedaani salongi ajatut elegantsi ning eksklusiivsust,
dünaamiline välisilme lisab samas sportlikku ja jõulist emotsiooni.

Säästlikkusele aitab kaasa ka automaatne Start/Stop funktsioon,
mis lühikeste peatuste puhul lülitab kütuse säästmiseks mootori
automaatselt välja, säilitades samas salongi temperatuuri. Luksust
lisav automaatne kliimaseade jagab salongi neljaks tsooniks, mille
temperatuuri võib iga kasutaja individuaalselt reguleerida. 4-tsooniline automaatne kliimaseade on BMW 550i, BMW 550i xDrive,
BMW M550d xDrive ja BMW Active Hybrid 5 põhivarustuses.

Jõulisust jätkub enam kui piisavalt kapoti alla ka nõudlikuma kasutaja
jaoks. BMW legendaarsed TwinPower Turbo mootorid on ennast
korduvalt tõestanud kui ühed oma klassi parimad nii jõudluse kui
säästlikkuse poolest. Nii näiteks saavutab xDrive intelligentse nelikveoga varustatud BMW 535d sajakilomeetrise tunnikiiruse vaid
5,1 sekundiga. Keskmine kütusekulu on samas vaid 5,6 l/100km.

BMW 5. seeria sedaan tagab kompromissitu turvalisuse nii juhile kui
ka sõitjatele. Lisavarustusse kuuluv BMW Night Vision infrapunakaamera hoolitseb lisaks pimedatel teedel ekslevate jalakäijate eest,
tehes need auto kontrolldispleil nähtavaks isegi kuni 300 meetri
kauguselt.

BMW 518d
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CO 114 g/km
²

4,3 l/100 km

9,5 s 0-100 km/h

BMW 5. SEERIA TOURING

Stiilse, elegantse ja dünaamilisena on BMW 5. seeria Touring
sama muljetavaldav ka praktilisuse poolest. Olgu siis tegu kuni
1670 liitrini ulatuva pagasiruumi, kaheosalise tagaluugi või seitsmesse eri asendisse reguleeritavate tagaistmetega. Lisavarustusse kuuluv klaasist panoraamkatuseluuk hoiab automaatse
tuulepeegeldi abil ära auto tuulutamisel tekkiva ebameeldiva
turbulentsi ning tuulemüra. Selle asemel pakub sõitjate kuulmismeelele sõidu ajal naudingut Bang & Olufsen’i kõrgklassi surround sound helisüsteemi 16 kõlarit koguvõimsusega 1200 W.

BMW 5. SEERIA GRAN
TURISMO

BMW 5. seeria Gran Turismo on võrdselt muljetavaldav nii seest
kui väljast. Kupeelik elegants ja raamideta ukseaknad aitavad
luua kerget ja õhulist muljet, mis jätkub ka auto salongis, mille
esi- ja tagaosa on harmooniliselt ühendatud. Maksimaalsete
mugavussätete juures jätkub külluslikult jalaruumi ka tagaistmel
olijatele. Lisaks võib BMW 5. seeria Gran Turismo uhkeldada
tagaosa isereguleeruva õhkvedrustusega, mis pakub tõepoolest
täiuslikku sõidunaudingut.

BMW FINANCIAL SERVICES

BMW 5. SEERIA
LIISINGU KUUMAKSE
ALATES 424 €

BMW M5

BMW 518d hind 42 400 €

kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%,
jääkväärtus 25%, intress 2,16%, krediidikulukuse määr 1,99%

BMW M5 on üks BMW sportliku M-maailma tippesinejatest,
kuid nn Võistluspakett viib selle omakorda uuele tasemele. M
TwinPower Turbo 8-silindrilise bensiinimootori võimsus on siin
tõstetud 560 hobujõu pealt 575-ni, spetsiaalselt tuunitud väljalasketoru aga tekitab efekti, kus mootori võimas möirgamine
garanteerib kuulajatele kananaha.
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BMW 6. SEERIA GRAN COUPÉ
INSPIREERIMA LOODUD
Kupee on vaieldamatult elegantseim autoklass ning BMW 6. seeria
Gran Coupé on omakorda üks oma klassi tippudest. See on auto
inimesele, kellel on kõik olemas, kes eristab ja naudib asjade juures
pisimaid ﬁnesse. BMW 6. seeria Gran Coupé on ere näide BMW
“voolavast” disainikeelest, kus madal ja pikendatud esiosa läheb
sujuvalt üle esiklaasiks ning jõuab välja muljetavaldavalt jõulise
tagaosani.
Voolav disain jätkub ka auto salongis, kus pikad ja sujuvad jooned
ning minimalistlikult puhtad pinnad loovad erilise avarustunde. Valida
on luksusliku esteetikaga Design Pure Experience ja Design Pure
Excellence disainipakettide vahel. Isikupärastamise järgmine tase
on BMW Individual sisustuspakett, mille valitud materjalid ja toonid nagu näiteks Ash Grain White puidu väärisviimistlus või Amaro

BMW 640i Gran Coupé
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CO 174 g/km 7,5 l/100 km 5,4 s 0-100 km/h
²

Brown nahast istmekatted annavad salongi ilmele väärilise lihvi.
Neile, kes otsivad midagi erilisemat, pakub BMW 6. seeria Gran
Coupé salongi sisustamiseks oma kõige eksklusiivsemat Merino
nahksisustust.
Auto interjööris on esmatähtsaks peetud mugavust, luksuslikkust ja
avarust ning kõike seda jagub ohtralt ka tagaistmetele. Lühemateks
sõitudeks mahub sinna vabalt ka viies reisija. Klappides tagaistmete
seljatoed alla, suureneb pagasiruum 460 liitrilt 1265 liitrini.
Täiusliku sõidunaudingu tagavad TwinPower Turbo mootorid, mis
kiirendavad sajakilomeetrise tunnikiiruseni kõigest 5,4 sekundiga.
Säästurežiimis sõites aga kulutavad need mootorid kütust vaid 5,86,0 l/100km.

BMW 6. SEERIA COUPÉ

BMW 6. seeria Coupé kuulub vaieldamatult nii BMW kui ka
kogu automaailma kupeeklassi tippu. Graatsia, sportlikkuse ja
jõu etalon. Inimesele, kes pole harjunud kompromissidega.

BMW 6. SEERIA CABRIO

BMW 6. seeria Cabrio ﬁligraanselt voolavad jooned ning kompromissitult luksuslik salong kõnelevad selgelt ja valjuhäälselt
PIIRAMATUST VABADUSEST. Vabadusest võimaldada endale
vaid parimat ning piiramata ennast sealjuures praktilistest
kaalutlustest. BMW 6. seeria Cabrio on mõjuv märk elutervest
hedonismist.

BMW M6

BMW FINANCIAL SERVICES

BMW 6. SEERIA
GRAN COUPÉ
LIISINGU KUUMAKSE
ALATES 877 €

BMW M6 on lausa plahvatusohtlik aga ahvatlev segu ülimast kiirusest ja erakordsest luksusest ja BMW pakub seda kolmel kujul:
seksikalt elegantne Coupé, maskuliinselt jõuline Gran Coupé või
uljalt meeletu Cabrio. Millist neist eelistate Teie?

BMW 7. SEERIA

BMW 640i Gran Coupé hind 87 850 €

kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%,
jääkväärtus 25%, intress 2,15%, krediidikulukuse määr 1,88%

BMW 7. seeria on erakordselt demokraatlik, tuues kuningliku
enesetunde võrdselt nii juhikohale kui tagaistmele. Sõit sellega
on nagu tipporkestri poolt esitatud kaunis sümfoonia, kus iga
noot on täpselt oma kohal. Bravissimo!
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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 BMW-le
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: süsinikkiust
peeglikatted, spoilerid, mustad iluvõred, katusetriibud, M Performance pidurisüsteem, M Performance mootori Power Kit, lukustatav differentsiaal, M Performance väljalaskesüsteem, M Performance veljed, süsinikkiust 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

112
144

80
98

3. seeria

E90/E91
E90/E91 LCI
F30

123
123
157

90
90
106

5. seeria

E60/E61
F10/F11

127
170

90
118

X5/X6

E70/E71

197

136

X5

F15

197

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 klienditeenindajalt tel: 6 593 760 või varuosa@bmw.ee
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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 BMW mudelitele mõeldud ﬁkseeritud hinnaga remondija hoolduspaketid.

Vägagi atraktiivses hinnas on kokku liidetud tehnikute töökogemused 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

44 €

BMW 1. seeria

E87/E84

102 €
109 €

77 €
83 €

64 €
70 €

BMW 3. seeria

E46/E9x

1997 – 2011

42 €

BMW 5. seeria

E39
E60/E61

1995 – 2002
2002 – 2009

83 €
85 €

115 €
122 €

90 €
96 €

77 €
84 €

BMW 6. seeria

E63/E64

2004 – 2010

85 €

BMW 7. seeria

E65/66

2001 – 2008

97 €

140 €
147 €

115 €
122 €

101 €
108 €

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 €

BMW X3

E83

2003 – 2010

42 €

BMW X5

E53

2000 – 2007

50 €

BMW X5/X6

E70/E71
E70/E71 siseõhu
mikroﬁlter

2007 – 2013
2007 – 2013

99 €
37 €

Kampaania ei kehti M seeria autodele!
Õlivahetuspakett sisaldab BMW originaal mootoriõli (SAE 5W-30 Longlife-04), BMW originaal õliﬁltrit ja õlivahetust.
Hindadele lisandub keskkonnaohtlike jäätmete käitlemistasu 6 eurot.
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 ORIGINAL LIFESTYLE

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 Kidsbike
Esialgu ilma pedaalideta, esirattapiduriga varustatud innovaatiline laste jalgratas 2,5 kuni 6 aastastele lastele. Kolm värvi:
punane, sinine, oranž. Komplektis kaasas pedaalid.
Sinine 80 91 2 358 745; 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: 91 €

BMW Baby Racer II Oranž
80 93 2 296 563
Erihind: 91 €

Hinnad sisaldavad käibemaksu. United Motors AS jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Küsi lisainfot klienditeenindajalt tel: 6 593 760 või varuosa@bmw.ee
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Erihind: 91 €

JÄRELMÜÜGI PAKKUMINE
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.
Šampoon, 1000 ml
Eemaldab mustuse kahjustamata
värvipinda või vaha. Kaitseb värvitud
pindu. Segada 50 ml autošampooni
(pool pudeli korgi mahust) 10 l veega.
83 12 2 298 191

Nahkpolstri puhastusvahend, 300 ml
Puhastab BMW salongi nahkpolstri õrnalt
ja põhjalikult.
83 12 2 298 210

Erihind: 7,95 €/l

Erihind: 14 €/tk

Garanteerime sulle, et mida paremini sa oma BMW eest
hoolitsed, seda suuremat sõidunaudingut see sulle pakub.

Kasutusvihje aknapuhastusvahendile.
Sõiduki akendelt 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.

Salongipuhastusvahend, 250 ml
Kaitsev puhastusvahend kõigi
sõidukisiseste tekstiil- ja plastikpindade
(näiteks tekstiilistmete ja
siseviimistluselementide) puhastamiseks.
Värske lõhnaga.
83 12 2 298 212
Erihind: 6,50 €/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 2 288 901
Erihind: 6,50 €/tk

UV kaitsega nahkpolstri
hooldusvahend, 250 ml
On mõeldud BMW autode nahkdetailide
puhastamiseks, kaitsmiseks ja
hooldamiseks.

Ära unusta ka esi- ja tagatulede puhastamist.

Vahendis sisalduv kõrgkvaliteetne õli
kaitseb naha naturaalseid omadusi.
Toode värskendab nahka ja annab
nahale tüüpilise värske lõhna.
NB! Ei sobi kasutada seemisnaha ja nn
pööratud nahkade puhul. Hoida lastele
kättesaamatus kohas.
Pakend sisaldab:
· naha puhastusvedelikku (250 ml)
· 2 svammi
· 5 puhastuspaberit
83 12 2 298 236
Erihind: 22 €/tk

Hinnad sisaldavad käibemaksu. United Motors AS jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Küsi lisainfot klienditeenindajalt tel: 6 593 760 või varuosa@bmw.ee
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MAKE LIFE A RIDE
UUS BMW S 1000 RR

UUS BMW S 1000 XR

Alates esmaesitlusest 2009. aastal on BMW superbike’i
S 1000 RR saatnud arvukad võidud erinevatel rahvusvahelistel
motospordiüritustel.

BMW S 1000 XR on täiesti uus mudel BMW mootorrataste
perekonnas, esindades BMW uut seiklusspordi kontseptsiooni.
BMW S 1000 XR on unikaalne kombinatsioon BMW kolme erineva mootorrattaklassi - Sport, Enduro ja Touring - parimatest
omadustest.

Uue põlvkonna BMW S 1000 RR-iga sõitmine on muudetud veelgi
lihtsamaks ja stabiilsemaks, samas on suurendatud ratta jõudlust. Nii
on saavutatud erineva tasemega sõitjate rahulolu ja ratta eriline
positsioon supersport-rataste segmendis.
BMW S 1000 RR mootorratta sportlikkusest annavad aimu kolm
standardset sõidurežiimi: Rain, Sport ja Race. Ride Modes Pro lisavarustus pakub veel kahte sõidurežiimi: Slick ja User, mida kasutaja
võib kohandada oma sõidueelistustele vastavaks. Uus RR on saadaval varem ainult HP4 omanikele kättesaadavate funktsioonidega
nagu dünaamiline vedrustuse kontroll DDC, veojõukontroll DTC,
stardiabi ning kiirusepiiraja Pit Line Limiter.

Püstine isteasend muudab mugavaks pikad teekonnad, kahes
suunas reguleeritav tuuleklaas, gondlid ja käekaitsed annavad
parema ilmastikukindluse, BMW superbike’ilt päritud võimas
mootor garanteerib võimsa emotsiooni kiireteks lõbusõitudeks
linnast välja.
Uue BMW S 1000 XR kontseptsioon vastab igati BMW lausungile: Make your life a ride (Tee oma elust teekond). Teekonda
turvalisemaks ning vähemväsitavaks aitavad muuta ilmastikule
vastavad sõidurežiimid Rain ja Road.

BMW S 1000 RR uue mudeli mootori võimsus on kasvanud
146 kW-ni (199 hj). Võimsuse kasv on saavutatud tänu mootori
silindripeade uudsele geomeetriale. Mootorratta kaal on tänu
väljalaskesüsteemist eemaldatud eelsummutile kahanenud 4 kg
võrra, olles nüüd vaid 204 kg. Eelsummuti eemaldamine on lisanud
mootori häälele mahlakat bassi.

BMW S 1000 XR on oma klassi kõige kergem ratas, kaaludes
vaid 228 kg. Sportlikku sõidunaudingut lisab siin kindlasti oma
segmendi kõige jõulisem 118 kW (160 hj) mootor, mille poolt
pakutav maksimaalne pöördemoment on 9250 rpm juures
tervelt 112 Nm.

BMW S 1000 RR hind alates 17 400 €
3asy Ride liisingu kuumakse alates 199 €*

BMW S 1000 XR hind alates 15 750 €
3asy Ride liisingu kuumakse 182 €*
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UUS BMW F 800 R

Uue välimuse, optimeeritud ergonoomika, täiustatud vedrustuse
ja automaatse stabiilsuskontrolliga pakub uus BMW F 800 R
roadster nüüd veelgi paremat juhitavust ja pidurdusvõimet ning
on oma turvalisuse ja sõiduomaduste poolest parim valik väiksema kogemusega ja ka naissoost sõitjatele.

BMW F 800 R hind alates 9600 €
3asy Ride liisingu kuumakse 110 €*

UUS BMW R 1200 RS

BMW RS-seeria mootorratastes on Touring- ja Sport-segmendi
parimad omadused sulatatud kokku muljetavaldavaks tervikuks.
BMW R 1200 RS on varustatud säästliku, kuid särtsaka 92 kW
(125 hj) uue boksermootoriga, mille pöördemoment on 500 rpm
juures igati muljetavaldav 125 Nm. Aerodünaamilise kujuga
topeltesitulede vahele võib mootorrattale tellida lisavarustusena
LED päevatuled. Juhikohal asub TFT-ekraan koos standardse
pardaarvutiga. Mugavusvarustusena on saadaval ka Keyless
Ride süsteem.

BMW R 1200 RS hind alates 13 750 €
3asy Ride liisingu kuumakse 158 €*

UUS BMW R 1200 R

* BMW 3asy Ride LIISING
esimene sissemakse ja jääkväärtus 33%, periood 33 kuud,
intress 3,33%

Jõulise ja minimalistliku üldmuljega uus BMW R 1200 R roadster
on mootorrataste algupärase olemuse kaasaegne mõõde. See
uue õhk-vedelikjahutusega kuulsa BMW boksermootoriga
varustatud klassikaline mootorratas sobib ühtmoodi hästi nii
kiirteel kui küla vahel sõitmiseks nii üksi kui kahekesi sadulas.

BMW R 1200 R hind alates 13 200 €
3asy Ride liisingu kuumakse 152 €*
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United Motors

bmw-motorrad.ee

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.

BMW R 1200 GS.

BMW R 1200 GS hind 15 450 €

BMW R 1200 GS ADVENTURE.
BMW R 1200 GS Adventure hind 16 200 €

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.bmw-motorrad.ee www.unitedmotors.ee

STANDARD ON
ALL MODELS.

