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MÕTTEVIISI KÜSIMUS
Huvitav on jälgida elu meie ümber. Märgata õnnestumisi ja tagasi-
lööke, eduelamusi ja pettumusi, edasiminekut ja paigalseisu. Mär-
gata ja õppida sellest, et mõni asi edeneb hästi ilma pingutuseta, 
kuid mõni takerdub suurele pingutusele vaatamata. Selles peitub 
oma iva.

Aastakümneid ettevõtluses tegutsedes jäävad meelde erine-
vad olukorrad, kus juhina oli vaja sekkuda – nii positiivselt kui ka 
negatiivselt. Olen märganud, et positiivne mõtlemine töötab ja toob 
tagasi rohkem. Seda seaduspära, et positiivne hoiak ja konstruk-
tiivne tegutsemine annavad parema tulemuse, võib selgelt näha ka 
United Motorsi puhul. 

Eelmisel aastal avasime uuenenud Tallinna autokeskuse, mis pais-
tab silma mitte üksnes avaramate ruumide ning laiema teenuste- ja 
mudelivaliku poolest, vaid pälvib tähelepanu eelkõige uue kliendi-
teeninduse taseme tõttu. Tagasiside, mida jätkuvalt saame nii oma 
klientidelt kui ka teistelt huvilistelt, on tunnustav. Loomulikult õpime 
ka meie töö käigus pidevalt juurde, ent kvaliteedilatt on kõrgele 
seatud ning seda tunnistavad isegi lähimad konkurendid.   
       
Vaatamata sellele, et Eesti autoturu müügimaht on jäänud mitu aas-
tat endisele tasemele ning premium-klassi autode müük sai taga-
silöögi tänu sõidukitega seotud käibemaksumuudatustele, jätkame 
meie oma positiivset programmi ning investeerimisplaani täitmist. 
Tänu BMW ja MINI brändide jõulisele arendusele on United Motorsi 
fookuses laiendada veelgi ettevõtte kandepinda ning siseneda 
uutesse turusegmentidesse. 

2016. aastal suuname ettevõtte arendamisel tähelepanu Lõuna-
Eestisse. Alustame Tartusse uue esinduse rajamist, mis vastab 
täielikult BMW Grupi kvaliteedistandardile. Täiesti uue autokeskuse 
ehitamine Tartusse avardab oluliselt lõunaeestlaste võimalusi 
tutvuda vahetult BMW uute mudelite, tehnoloogiliste uuenduste 
ning muude eelistega. Uue autokeskuse valmimine võimaldab 
meil ühtlustada klienditeeninduse kvaliteeti oma Tallinna ja 
Tartu esindustes ning pakkuda kõrgekvaliteedilist teenust palju 
enamatele klientidele üle kogu Lõuna-Eesti.

United Motorsi tänavust aastat ilmestavad veel mitmed märksõ-
nad, muuhulgas BMW uute autode 5-aastase garantii laiendamine 
200 000 km läbisõiduni, BMW pistik-hübriidide turulejõudmine, 
BMW Premium Selection autode valiku suurenemine. Kõigest 
sellest, samuti innovaatilistest uudismudelitest ja muust olulisest 
räägime lähemalt nii Sõidurõõmus kui kohtudes silmast-silma. 

Nagu öeldud, United Motors jätkab oma positiivset programmi: 
hästi töiselt, aga mõnusa tundega. Positiivne genereerib positiivset 
– see on mõtteviisi küsimus. Me oleme Sinu jaoks, hea BMW sõber. 
Uusi õnnestumisi Sulle ja puhast sõidurõõmu!

Kaljo Karilaid
juhatuse liige
AS United Motors

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

BMW 
UUDISMUDELID 
EI VÄSI 
ÜLLATAMAST
BMW Grupp on viinud oma arendustöö nii 
kõrgele tasemele, et paljud innovaatilised 
lahendused, mida teised tootjad tutvus-
tavad rahvusvahelistel autonäitustel alles 
oma ideeautodel, kuuluvad BMW puhul 
seeriatootmises olevatel tippmudelitel juba 
baas- või lisavarustusse. 
BMW insenerid ja disainerid katsetavad uusimaid materjale ning 
tehnoloogiaid, et pidevalt tõsta uute autode sõidumugavust ja 
turvalisust, rääkimata sõidudünaamikast ning ökonoomsusest. 
BMW võimsad, ent keskkonnasõbralikud uustulnukad räägivad 
iseenda eest. Nii on see praktilise loomuga, nelikveolise BMW X1 
uue mudeli kui ka baierlaste tippklassi ehk BMW 7. seeria puhul, 
hõlmates mõistagi ka kõiki teisi BMW mudeliseeriaid, sealhulgas 
BMW mootorrattaid.
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BMW Grupp tähistab tänavu oma 100. tegevusaastat ning seab 
sihte järgmiseks sajaks aastaks. Uuendusliku ettevõttena on BMW 
läbi oma ajaloo juurutanud nutikaid tehnoloogiaid ning innovaatilisi 
lahendusi, mis kujundavad autotööstuse olevikku ja tulevikku. Selge 
visiooni ja missiooniga BMW Grupp rõhutab ettevõtte rolli suunanäi-
tajana, järgides vastutustundliku tegutsemise põhimõtteid kõikides 
ettevõtmistes. Inimene ja keskkond, moodsa maailma kõige suure-
mad väärtused, on ka BMW lähtekohaks uute toodete ja teenuste 
disainimisel. Säästva mobiilsuse lahendused, mille arendamisele 

UUE PÕLVKONNA BMW X1
Intelligentse nelikveoga xDrive varustatud BMW praktiline uudis-
mudel X1 rõõmustab kasutajaid oma uudse disaini ja laiendatud 
funktsioonidega. Suurematest sportmaasturitest väiksem, kuid 
samas väga ruumikas, uue põlvkonna X1 jääb silma BMW-le omaselt 
jõulise disainijoonega. Sportlikkusest ei tule puudu, samuti öko-
noomsusest ja maastikuvõimekusest. Kui millestki üldse uue X1 roo-
lis puudu tuleb, siis rahust ja kannatlikkusest, sest see sportmaastu-
rite pere pesamuna lausa kutsub asfaldilt kergele maastikuretkele. 

Auto tehnilisi andmeid võib lugeda mudeli tutvustusest, kuid faktide 
kõrval saab määravaks emotsioon ja selle taga peituv sügavam 
tunne. Kelle südame uus X1 on juba vallutanud, sellel teist valikut ei 
ole!

EKSKLUSIIVNE BMW UUS 7. SEERIA
BMW uudismudelid suudavad tõepoolest üllatada. Nii juhtus see ka 
nüüd, kui turule jõudis BMW uus 7. seeria oma luksuslike erila-
hendustega. 7. seeria on autoajaloo raamatust juba teada-tuntud 
eksklusiivne Peategelane, kes iga uue mudelipõlvkonna esitlemisel 
on korduvalt muutnud tavapärast arusaama premium-klassi sõiduki 
olemusest. Ka sel korral näitab uue põlvkonna seitsmene autotöös-
tuse tulevikku. 

Tehnoloogilised lahendused ja erinevad juhiabisüsteemid on vald-
konna absoluutne tipp: lasertuled viivad nähtavuse 600 meetrini, 
vedrustuse juhtimiseks loeb auto teeolusid, info- ja meelelahutus-
süsteemi saab juhtida viibetega jpm. Samuti parimad mugavus- ja 
ohutuslahendused, iseparkimise funktsioon ehk kaugjuhitav 
parkimine, istmetel lisaks massaaži ja ventilatsiooni võimalusele ka 

jõusaali funktsioon, võimalus valida auto salongis lõhna ja valgusta-
tud laemustrit. Maailma esinduslikem luksusklassi sedaan on kohal, 
motoks Driving Luxury. Sõnadega ei olegi seda kõike võimalik edasi 
anda – uue põlvkonna 7. seeria erilisust peab lihtsalt ise kogema. 

BMW MOOTORRATTAUUDISED
BMW mootorrattatehas laiendab haaret täistuuridel. Seniste 
klientidega suhtlemise kõrval on sihikule võetud ka uued sihtgrupid. 
Selleks on BMW Motorrad laiendamas jõuliselt oma mudelivalikut, 
et pakkuda stiilset ja turvalist sõiduelamust ka väiksema kubatuu-
riga mootorrataste huvilistele. Just neile motohuvilistele ongi välja 
töötatud ühesilindrilise mootoriga rodster G 310 R – kergesti juhitav 
ja alla 5000-eurose hinnaklassiga tsikkel, mille mootori kubatuur 
on 313 cm3 ja keskmine kütusekulu vaid 3,3 l/100 km kohta. Peagi 
jõuab müügile ka sama mudeliseeria universaalratas G 310 GS, mis 
mõeldud enduro-huvilistele. 

Seniste põhimudelite uuenduste kõrval täiustab BMW pidevalt oma 
mootorrataste tehnoloogilist taset ja turvalisust. Kui kõigil BMW 
mudelitel on ABS-pidurid juba varasemast standardvarustuses, siis 
nüüd tuleb tänavarataste lisavarustusse täiustatud ABS Pro. See 
on võistlusratastelt üle võetud pidurisüsteem, mis võimaldab ohutut 
pidurdust kurvis, kui ratas on kalde all, ja ka teistes ekstreemolukor-
dades. BMW on motosõprade tervise ja ohutuse tagamisele alati 
väga palju rõhku pannud ning ABS Pro lisandumine vaid kinnitab 
seda. „Make life a ride!“ kõlab BMW mootorrataste tunnuslause. Igati 
inspireeriv deviis, millega tänavusele motohooajale vastu minna. 

Loe BMW uute mudelite ja muude uudiste kohta lähemalt
www.unitedmotors.ee.

BMW rõhku paneb, esindavad sama mõtteviisi kogu ettevõtte 
premium-klassi mudelivaliku ulatuses. Värske. Modernne. Elav. 
Märksõnad, mis iseloomustavad BMW Grupi uut identiteeti järgmise 
saja aasta künnisel, aitavad mõista ettevõtte olemust ja ambitsioone. 
Mitmekülgsus, innovaatilisus, keskkonnahoidlikkus – BMW on teed-
rajav trendilooja ning autotööstuse visionäär.

Lähemalt saab tutvuda BWM Grupi 100. tegevusaastaga seotud 
sündmuste ja infoga www.next100.bmwgroup.com.

BMW TÄHISTAB
100. TEGEVUSAASTAT
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Tähtis pole võit, vaid osavõtt.

100 000 mängijat. 50 riiki. 
Üks fi naal. Golfi maailma 
amatööride tippvõistluseks 
kujunenud BMW Golf Cup 
International on kvaliteedilati 
nii kõrgele tõstnud, et 
võistluse rahvusvahelisse 
fi naali jõudmine näib isegi 
kogenud golfi mängijatele 
võimatuna.

Ometi on see võimalik, nagu 
näitavad edulood elust 
enesest. 

Lõuna-Aafrika Vabariigis peetud 
fi naalvõistluselt naasnud golfi -
mängijad Kristel Ulla, Aivar Köök 
ja Arno Huik jagavad oma värskeid 
muljeid profi tasemel korraldusega 
spordisündmuselt. Ühtlasi annavad 
nad soovitusi, kuidas pääseda järgmise 
õnneliku golfi harrastajana Eestit 
esindama 2016. aasta rahvusvahelises 
fi naalis Dubais.

BMW Golf Cup International 2015 fi naal-
võistlus peeti 7. - 12. märtsini Lõuna-Aafrika 
Vabariigis Fancourti golfi keskuse väljakutel, 
mille arhitektiks on Lõuna-Aafrika golfi legend 
Gary Player. Eestit esindas rahvusvahelises 
fi naalis kolmeliikmeline võistkond, kuhu kuu-
lusid Kristel Ulla, Aivar Köök ja Arno Huik. 

Eesti võistkonda kuulunud golfi mängijad 
lunastasid pääsme rahvusvahelisse fi naali 
mullu augustis Niitvälja Golfi keskuses 
toimunud BMW Golf Cup International Eesti 
fi naalvõistlusel. Tänavu juba 11. korda Eestis 
peetav BMW Golf Cup on kujunemas oma 
kuue osavõistluse ja maineka lõppvõistlu-
sega paljude siinsete golfi harrastajate hooaja 
tippsündmuseks. BMW on üks väheseid, 
kellel on välja panna erakordselt ahvatlev 
auhind: pääse nii kõrgetasemelisele rahvus-
vahelisele fi naalvõistlusele.

Harrastajaid koheldakse nagu proffe
Eesti võistkond naasis Lõuna-Aafrikast 
eranditult väga heade emotsioonidega. Isegi 
neile, kes on varem lähedalt näinud erinevate 
tippvõistluste korraldust ja köögipoolt, jättis 
BMW rahvusvaheline fi naal just oma profi -
tasemel korralduse poolest erakordse mulje. 

„Üritus väärib oma nime, tõsiselt äge,“ kinni-
tas Niitvälja Golfi klubi liige Aivar Köök. „Olen 
näinud teisi suurvõistlusi ja nende korraldust. 
Minu hinnang BMW võistlusele on väga-
väga hea. See on ikka spordivõistlus, mitte 
lihtsalt kommertsvõistlus, ja korraldatud 
fi ligraanselt – selle nimel tasub pingutada!“

Firma Goodmark juhataja Aivar Köök hindas 
kõrgelt just seda, et iga päev oli eriilmeline, 
sport ja meelelahutus olid heas tasakaalus 
ning kokku moodustas kogu fi naalvõistlus 
väga tugeva terviku. „Mulle kui harrastus-
sportlasele andis see tunde, et meid koheldi 
nagu proffe. BMW pingutab kõvasti, kiidusõ-
nad korraldusele,“ lausus ta. 

Eesti osavõistlustel soovitas Köök kindlasti 
osaleda, sest rahvusvahelisse fi naali pääse-
mine väärib seda pingutust. „Suurde fi naali 
pääsemine on vägev auhind,“ lisas ta. „Kiitus 
ka United Motorsile golfi  edendamise eest – 
see on Eesti golfi  arengule väga oluline!“ 

Lõuna-Aafrika Vabariigis Fancourti golfi keskuses peetud BMW Golf Cup International 2015 
rahvusvahelises fi naalis Eestit esindanud võistkond (vasakult): Aivar Köök, Kristel Ulla ja Arno Huik.

BMW
GOLF CUP INTERNATIONAL
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Kogemus, mida raha eest osta ei saa 

Värvikaid muljeid ja eredaid hetki koges 
Lõuna-Aafrikas ka Kristel Ulla, samuti 
Niitvälja Golfi klubi liige ning mullune Eesti 
meister mid-amatööride arvestuses. „Näda-
laks ajaks luuakse sulle kujutelm, et sa oled 
ääretult tähtis. Punased vaibad maas ja 
eskortautod ukse ees – tavaliselt kaasneb 
see üleilmse tuntusega,“ rääkis Ulla. „Seda 
kogemust raha eest ei osta!“

Ulla rõhutas, et Eestis ei ole teist nii suure-
joonelist auhinda, mis annaks võimaluse osa-
leda maailma fi naalis nagu staar. „Sa esindad 

seal oma riiki ja oled nagu oma maa saadik, 
millega kaasneb suur au ja vastutus,“ jagas ta 
kogetud tundeid. „Muljetavaldav oli vaadata 
taustajõudude tegutsemist fi naalvõistluse 
ajal. See on tõesti perfektseks lihvitud üritus, 
mis võimaldab kohtuda eri kultuuride ja suh-
tumistega. Osalemine sellisel tippvõistlusel 
ongi juba auhind!“ 

Ulla märkis, et Lõuna-Aafrika sobis talle 
reisisihtkohana hästi. Enda jaoks tegi ta seal 
taas ühe olulise tähelepaneku. „See meie 
maakera on ikka igal pool üks ja sama maa-
kera – avastan seda kõikjal maailmas, kuhu 
olen sattunud!“ muigas ta. Võistlusnädala 
kohta tõi ta veel väga positiivsena välja võist-
lejate kaaslastele suunatud mitmekülgse 
programmi, mis võimaldas neil golfi  mängida 
samadel väljakutel, veini degusteerida, lõvi-
dega jalutada, haidega sukelduda, jahi pardal 
austreid nautida ning ka vahetult võistlusele 
kaasa elada.

Üllatavaks pidas Kristel Ulla aga seda, et 
BMW golfi võistluse rahvusvahelises fi naalis 
ei osalenud meie lähinaabreid lätlasi-leedu-
kaid ega ka Skandinaavia riike. „Tänusõnad 
United Motorsile siinse võistluse korralda-
mise ning golfi  toetamise eest – me eristume 
sellega oma regiooni teistest riikidest,“ 
tunnustas ta.

Finaalis võib osaleda vaid korra elus

BMW golfi võistluse rahvusvahelist fi naali 
teatakse „Once in a lifetime“ reegli järgi – 
kes korra on fi naalis osalenud, see rohkem 
seal võistelda ei saa. „Ma nimetan seda 
jackpot’iks,“ ütles ka Otepää Golfi klubi liige 
Arno Huik, kes hindab auhinnareisi kõrgelt. 
„Esimest korda caddy’ga mängimine, toitlustus, 
majutus, safari ja kogu muu programm – kõik oli 
viimasepeal,“ rääkis Huik. „Professionaalne kor-
raldus oligi minu suurim elamus. Ja reisiselts-
kond oli mõnus, paremat ei oska tahtagi!“

Tee-ehituse valdkonnas töötav Arno Huik 
alustas aktiivsemalt golfi mängimist kümne 
aasta eest, 64-aastasena. „Golfi  juurde võib 
tulla igas vanuses. Golf võimaldab palju jala 
käia ja liikuda, sealt tuleb tervis. Kes meist 
muidu kõnnib päevas neli tundi, aga golfi ra-
jal sa kõnnid ja teed muudki,“ lausus Huik, 
kes peab oluliseks ka golfi ga kaasnevat laia 
suhtlusringi.

Huik tõstis esile sedagi, et Eestis on golf 
alles lapsekingades ja seepärast on tänu-
väärne iga selline ettevõtmine nagu BMW 
golfi võistlus – see aitab golfi  populariseerida. 
„Eestis võiks olla rohkem väljakuid ja rohkem 

mängijaid, aga selleks on vaja veel inimeste 
mõtteviisi muuta. Golf ei ole üldse kallis hobi, 
kui mängida palju oma klubi koduväljakul,“ 
mõtiskles ta ja lisas, et noori häid golfi män-
gijaid siiski lisandub ja neid on äge vaadata. 
„Olen ikka mõelnud, et kunagi võiks ka mõni 
golfi mängija Eestist tõusta maailma tuhande 
parima sekka.“ 

Eesti võistlus kõigile golfi harrastajatele

Just selle unistuse teostumisele aitab kaasa 
United Motorsi korraldatav iga-aastane 
golfi võistlus BMW Golf Cup International, 
mille tänavune Eesti fi naal peetakse 19. - 20. 
augustil golfi keskuses Pärnu Bay Golf Links. 
Eelneval kuuel osavõistlusel selekteeri-
takse välja 96 parimat, kellele lisaks pääseb 
siinsesse fi naali 28 kutsetega võistlejat. 
Kahepäevasel fi naalvõistlusel Pärnu külje all 
selgitatakse 124 mängija seast punktimängu 
põhjal välja kolm parimat, kes pälvivad 

unistuste auhinna – pääsme BMW golfi võist-
luse rahvusvahelisse fi naali. BMW Golf Cup 
International 2016 fi naalvõistlus peetakse 
Dubai mainekas golfi keskuses järgmise 
aasta alguses. 

Kuid nagu on öelnud kõik meie golfi mängijad, 
kes siiani BMW rahvusvahelise golfi võistluse 
fi naalis osalenud – ainuüksi sellele võistlusele 
pääsemine ongi auhind! Sama põhimõte 
kehtib ka koduste osavõistluste puhul: mängi 
mõnuga, suhtle kaaslastega, naudi hetke, 
sest võidust tähtsam on osavõtt. 
Ja ainult mängu nautides võid teha ka hea 
võistluse!

Loe täisteksti: www.unitedmotors.ee/
bmw-golf-cup-international

Täpsem info BMW Golf Cup 
International Eesti fi naalvõistluse 
kohta: www.bmwgolfcup.ee

MAAILMA SUURIM 
AMATÖÖRIDE 
GOLFIVÕISTLUS
BMW Golf Cup International on maailma 
suurim amatööride golfi võistlus, mille 
ajalugu ulatub aastasse 1982. Rahvusva-
helisse fi naali pääsemiseks võistleb igal 
aastal rohkem kui 100 000 golfi mängijat 
ligi 50 riigist ning lõppvõistlusele sõidavad 
vaid oma koduriigi fi naalvõistluse võitjad. 

Rahvusvahelises fi naalis osalevad kolm 
sportlast erinevates kategooriates ning 
reeglite kohaselt saab iga mängija oma 
riiki esindada vaid korra elus. Põhjus 
selleks reegliks on lihtne – võistleja saab 
osaleda tippvõistlusel ühel maailma 
parimatest golfi väljakutest ning tunda 
ennast kui profi mängija. See on „Once in 
a lifetime“ kogemus, mida raha eest pole 
võimalik osta.

Eestis toimusid BMW golfi võistlused 
aastatel 2001-2008 ja pärast pausi jätkus 
traditsioon 2014. aastal. 

Läbi aastate on Eesti võistkonnad oma 
riiki esindanud BMW golfi võistluse 
rahvusvahelises fi naalis Tais, Mehhikos, 
Lõuna-Aafrikas, Portugalis, Argentiinas ja 
Austraalias. 

Rohkem infot BMW golfi võistluse rahvus-
vahelise fi naali kohta leiab aadressilt
www.bmw-golfsport.com.

MIDA TÄHENDAB SULLE 
GOLF?

Aivar Köök,
Niitvälja Golfi klubi: 
„Golf on minu jaoks aktiivne puhkus. Golf 
on hobi, mis võimaldab suhelda.“

Kristel Ulla,
Niitvälja Golfi klubi:
„Golf on väljakutse. See on ka põhjus, 
miks ma võistlen – golf on mõõduvõtt ise-
endaga. Golf annab energiat ja positiivsust 
ning õpetab iga ilmaga õues olema. 
Tore, et see võimaldab ka eri vanuses 
tippu jõuda. Golfi mängijate seltskond on 
hästi suur, sealt tekib lai suhtlusringkond.“

Arno Huik,
Otepää Golfi klubi: 
„Golf on liikumine, hobi tervise heaks. 
Golfi s peitub minu jaoks see fenomen, et 
keskendun ainult mängule, kõik muu jääb 
tahaplaanile – see on täielik lõõgastus. 
Mulle meeldib mängida koos sõpradega, 
aga see on ikka konkureerimine iseen-
daga. Ja pärast mängu on mulle väga 
oluline saun!“

BMW on golfi  toetanud juba aastakümneid ja 
jätkab seda ka edaspidi.

BMW golfi võistluse rahvusvaheline fi naal on 
eksklusiivne võistlus, millele pääsemine ise on võit.
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BMW BUSINESS EDITION
BMW Business Edition erimudelid on valik BMW sõiduautosid, mis on spetsiaalselt väljatöötatud Eestis registreeritud ettevõtetele. Siinjuu-
res on tähelepanu pööratud võimalikult madalatele ülalpidamiskuludele, sh väike kütusekulu ning 0 € hooldus- ja remondikulud 5-aastase 
kasutusperioodi jooksul (läbisõit kuni 200 000 km). 

 Sõiduki hind Business Edition  Soodustus
 kokku, € erimudeli hind, €  koos KM, €

BMW 318d 41 090 36 050  5 040

BMW 418d Gran Coupé 48 270 41 600  6 670

BMW 520d 51 910 45 200  6 710

BMW 520d xDrive 57 000 50 100  6 900

BMW 520d Touring 55 310 48 600  6 710

BMW 520d xDrive Touring 60 400 53 500  6 900

BMW X5 xDrive30d 75 480 64 800 10 680

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
VÄIKSEM KÜTUSEKULU. SUUREM SÕIDURÕÕM.
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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.

 Sõiduki hind Business Edition  Soodustus
 kokku, € erimudeli hind, €  koos KM, €

BMW X1 sDrive20i 43 230 37 500  5 730

BMW X1 xDrive20i 45 230 39 500  5 730

BMW X1 xDrive20d 45 530  39 800  5 730

BMW X3 xDrive20d 51 030 43 800  7 230

BMW X3 xDrive20i 47 530 40 300    7 230

BMW X4 xDrive20d 54 120 47 350    6 770

BMW X4 xDrive20i 52 620 45 850   6 770
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KAHJUKÄSITLUS
MIDA TEHA, KUI OLETE AUTOGA 
SATTUNUD ÕNNETUSSE?

• Juhul, kui autoga on võimalik turvaliselt edasi liikuda, tuleb 
sõiduk viia esimesel võimalusel lähimasse United Motorsi 
teenindusse, kus hinnatakse kahjud ning edastatakse hin-
nang Teie kindlustusseltsile.

• Juhul, kui autoga ei ole võimalik ohutult ja edasist kahju 
tekitamata edasi sõita, kutsuge välja puksiir või autoabi ning 
toimetage auto lähimasse United Motorsi esindusse, kus 
hinnatakse kahjud ning edastatakse hinnang Teie kindlus-
tusseltsile. 

• Puksiirabi saab tellida ööpäevaringselt BMW MOBILE 
CARE telefoninumbrilt +372 699 8001. 

KAHJUKÄSITLUS NING REMONT UNITED 
MOTORSIS 
Tänu pikaajalisele kogemusele ja koostööle kõikide kindlustusselt-
sidega Eestis, saame pakkuda oma klientidele otsekäsitlusteenust. 
See on mugav ja muretu, sest kindlustusega suhtlemise ja kogu 
kahju registreerimise protsessi saab meie hoolde usaldada: 

• aitame täita kogu vajaliku kahjukäsitluse dokumentatsiooni
• teeme sõidukile avariijärgse põhjaliku kontrolli ning koos-

tame remondikalkulatsiooni
• vahendame kõik vajaliku Teie ja kindlustusseltsi vahel – saa-

dame ise kogu kahjuga seotud dokumentatsiooni. Teie ise 
ei pea eraldi kindlustusseltsi poole pöörduma 

• teostame kokkuleppelisel ajal vajaliku avariiremondi kvali-
teetselt, järgides kõiki tootjatehase nõudeid

• remondiperioodiks pakume mugavat ja soodsat rendiauto 
võimalust

SÕIDUKI GARANTII, JÄÄKVÄÄRTUS JA 
TAGASIOSTUKOHUSTUS
Sõiduki garantii, jääkväärtuse ja tagasiostukohustuse säilitamiseks 
ning remonditööde kvaliteedi huvides soovitame sõidukit remontida 
ainult United Motorsi esindustes.

REMONT JA HOOLDUS UNITED MOTORSI 
PEETRI ESINDUSES
United Motorsi Peetri esinduses on võimalik avarii või vandalismi 
tagajärel tekkinud ebameeldiv olukord võimalikult kiiresti ja muga-
valt lahendada. Pakume seal kompleksset autoremondi teenust 
meie poolt müüdavatele sõidukimarkidele. Meie spetsialistid kasu-
tavad kahjude kindlaksmääramiseks ning vigastuste kõrvaldamiseks 
kaasaegseimat tehnoloogiat. Teostame avariiliste sõidukite remonti 
vastavalt tootjatehase rangetele nõuetele ja kvaliteedistandarditele. 
Remonttööd teostatakse Eesti Keretöökodade Liidu poolt tunnus-
tatud United Motorsi Peetri esinduse kere- ja värvitööde osakonnas, 
mis on üks Põhjamaade moodsamaid töökodasid.

Pakume oma klientidele: 

• hooldus- kui remonditöid 
• klaasiparandust ja klaaside vahetust 
• kerevenitus- ja mõõtmistöid 
• pleki- ja värvitöid 
• värvkattehooldust
• pesu- ja puhastusteenuseid 

Meie poolt kasutatavad kõrgtasemelised tehnoloogiad ning parima 
väljaõppe saanud spetsialistid võimaldavad pakkuda tippklassi 
teenust konkurentsivõimeliste hindadega.
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PZU KINDLUSTUS

PZU Kindlustus, mis kuulub Kesk- ja Ida-Euroopa ühte suurimasse 
PZU kindlustusgruppi, pakub koostöös United Motorsiga spetsiaalselt 
BMW jaoks loodud kindlustuspakette BMW Basic ja BMW Premium. 

Kui BMW Basic katab tavapäraseid ületurulisi kindlustusriske, siis  
BMW Premium kindlustuspaketis pakutakse kuni 6-aastase ja 
130 000 km läbisõiduga sõidukitele tehnilise rikke kaitset. Antud 
risk katab auto mootori, mootori jahutussüsteemi, mootori juhtelekt-
roonika, jõuülekande,  jõuülekande jahutussüsteemi, jõuülekande 
juhtelektroonika ning rooli- ja pidurisüsteemi ootamatud ja ettenä-

gematud rikked tingimustes sätestatud piirangute ulatuses.
Lisaks tehnilise rikke kaitsele on BMW Premium kindlustuskaitse 
sõlmitud koguriskikindlustuse vormis. Koguriskikindlustusega kae-
takse igasugused sõiduki ootamatud ja ettenägematud kahjustused, 
mida ei ole tingimustega välistatud.

PZU Kindlustus pakub kindlustatud sõidukitele ka sõiduki uus-
väärtuskindlustust. Kui BMW Premium kindlustuspakett sisaldab 
uusväärtuskindlustust, siis BMW Basic paketile saab ilma läbisõidu-
piiranguta uusväärtuskindlustuse juurde osta lisatasu eest. 

PZU KINDLUSTUS PAKUB BMW-DELE SPETSIAALSEID KINDLUSTUSPAKETTE

BMW BASIC PAKETT:
• metsloomaga kokkupõrge omavastutuseta

• klaasikahju korral omavastutus 0 €

• tootjatehase lisavarustus hüvitispiirita

• kuni 5 aasta vanuste autode remont esinduses

• PZU Autoabi, 24 h tasuta üleeuroopaline esmane abi

• turvapoldid valuvelgedel ei ole nõutud 

• paberivaba kahjukäsitlus, telefon 1526

BMW Basic aastamakse jääb vahemikku 621 - 1590 eurot 
(kuumakse 51.75 - 132.50 eurot).

BMW Premium aastamakse jääb vahemikku alates 690 - 1767 eurot 
(kuumakse 57.50 - 147.25).

BMW PREMIUM:
• kõik BMW Basic paketis välja toodud katted

• uusväärtuskindlustus kuni ühe aasta vanustele 
sõidukitele

• liisingväärtuse kindlustus kuni 5 aasta vanustele 
sõidukitele (35 000 € ulatuses)

• asendusauto kuni 30-päevane kasutusõigus 
lisatasuta

• rendiautokindlustus

• remont esinduses sõltumata auto vanusest 

• auto hävimisel lisatakse turuhinnale 10% võimalike 
autovahetuskulude katteks

• kindlustuskaitse all on laste turvavarustus, 
katuseraamid, suusaboks
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Valides BMW Premium Selection kasutatud auto, saate alati olla 
kindel, et tegite hea valiku. Teie sõiduk on juba enne BMW 
Premium Selection sertifi kaadi saamist läbinud edukalt ulatusliku 
kontrolli. BMW Premium Selection sõidukiga on kaasas tehase 
garantii ja mobiilse autoabi teenus.

BMW Premium Selection sertifi kaadiga kasutatud autod on kuni 
viie aasta vanused ja nende läbisõit ei ületa 120 000 km. BMW Pre-
mium Selection kasutatud autod on saadaval ainult BMW ametlikes 
esindustes. Ainult nii saame alati garanteerida kõrgeima kvaliteedi. 

Tänu koostööle Münchenis, Frankfurdis, Stuttgardis ja Hamburgis 
asuvate Saksamaa suurimate kasutatud BMW-de diileritega on 
United Motorsil valikus pidevalt üle 6000 tehasegarantiiga auto. 
Autode vanus jääb 1 kuni 5 aasta vahele ning autode läbisõit ei 
ületa 100 000 km. 

United Motorsis on ka kohapeal saadaval väga suur valik kasutatud 
garantiiga BMW-sid.
Vaata lähemalt: www.unitedmotors.ee/premium-selection

MILLISEID EELISEID BMW PREMIUM 
SELECTION PAKUB?

• garantii 12 kuud

• 360° sõiduki kontroll

• tõendatud autoajalugu

• hooldusvaba

• liising

• proovisõit

• vahetuspakkumised

United Motors annab kõikidele Saksamaalt tellitud kasutatud auto-
dele BMW Premium Selection garantii.
Nii polegi BMW Premium Selection kasutatud auto puhul ühtegi 
üllatust – peale puhta sõidurõõmu.

BMW PREMIUM SELECTION
BMW PREMIUM SELECTION – TEHASEGARANTIIGA 
KASUTATUD BMW



9

United Motorsi müügijuht Alari Kolk ütles, et BMW uute autode 
garantiilaiendus on võetud klientide poolt hästi vastu. 

„Paljudele tuleb see väga positiivse üllatusena, et uue auto ostmisel
ei peagi viie aasta või 200 000 km läbimiseni ühtegi remondi arvet 
ise maksma,“ rääkis Alari Kolk. „See aitab hoida hästi kontrolli all nii 
ühe auto kui ka suurema autopargi haldamisega seotud kulud ning 
väldib sõiduki kasutamisega kaasneda võivate ootamatute väljami-
nekute tekkimist.“

Garantii laienemine on toonud kaasa huvi elavnemise BMW uute 
mudelite suhtes, sest see annab ka sõiduki järelmüügi puhul lisaar-
gumendi müüjale. Samuti on kindlustusfi rmad hakanud suunama 
kindlustusjuhtumite puhul autosid rohkem United Motorsisse, eelis-
tades remontida BMW-sid ametlikus esinduses, kus kasutatakse 
originaalvaruosasid. See annab lisakindluse klientidele, et nende 
autod tehakse korda vastavalt BMW kvaliteedistandardile. 

5 aasta pikkused BMW Repair Inclusive lisagarantii ja BMW Service 
Inclusive korraliste hoolduste paketid kuuluvad BMW põhivarus-
tusse ainult Eesti turul, kuid need kehtivad kõigis ametlikes BMW 
esindustes üle Euroopa. Info pikendatud garantii ja hoolduspakettide 

BMW LAIENDAS UUTELE 
AUTODELE KEHTIVAT GARANTIID

UNITED MOTORS LAIENDAS BMW UUTELE MUDELITELE KEHTIVAT GARANTIID, MIS 
NÜÜDSEST ANNAB UUE AUTO OSTJALE LISAKINDLUSE, ET VIIE AASTA JOOKSUL VÕI 
LÄBISÕIDUNI KUNI 200 000 KM EI PEA KLIENT MURETSEMA AUTO REMONDIGA SEOTUD 
KULUDE PÄRAST

LISAGARANTII TÕSTAB AUTO VÄÄRTUST

Kliendi jaoks ongi kõige parem lihtsus ja selgus: uue auto ostmise 
järel on kõik hoolduse ja remondiga seonduvad kulud United Motorsi 
kanda. „Hoolduse ja remondi vajaduse korral ei teki kunagi küsi-
must – kas ma selle asja ikka teen korda. Tänu laiendatud garantiile 
tehakse autol kõik alati korda ja inimene ei pea ise neid kulusid 
kandma,“ selgitas Alari Kolk. Ta lisas, et laiendatud garantii sisaldab 
kõike, mida ka senine BMW Service Inclusive garantii, kuid võimal-
dab suuremat läbisõitu.

kohta on kodeeritud auto VIN-koodi, mis on salvestatud Teie BMW 
võtmesse ja ametlikku BMW esindusse pöördudes on see BMW 
hoolduse jaoks koheselt kättesaadav.

BMW Repair Inclusive 5 aastat / 200 000 km lisagarantiid on 
võimalik juurde osta kõikidele BMW mudelitele, millel on kehtiv 
tehasegarantii. Soovi korral saab pikendada ka olemasolevaid Repair 
Inclusive garantiipakette, näiteks 5 aastat / 100 000 km garantii võib 
pikendada kuni 5 aastat / 200 000 kilomeetrini. Täpsemat infot saab 
lähimast United Motorsi esindusest või e-postil: bmw@bmw.ee.

Uuenduste hinnad leiate allolevast tabelist.

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu. United Mottors jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
NB! Uuendada ei saa E70 ja E71 ning mootoriga M50D pakette.

1. seeria
2. seeria

3. seeria
4. seeria

BMW X5
BMW X6

BMW Z4

360 € 540 € 540 € 360 € 540 € 540 € 360 €

F2x
F4x

F3x M3
M4

F07
F1x

M5 F06
F12
F13
G1x
F0x

M6 F48 E84 F25
F26

F15
F16

F85
F86

E89M2

360 €

5. seeria 6. seeria
7. seeria

BMW X1 BMW X3
BMW X4
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BMW 7. SEERIA

BMW Grupil on pikaajaline traditsioon luua autotööstuse tulevikku. 
Juba täna loob BMW 7. seeria homset luksust. Kuigi kõik BMW 
mudelid kuuluvad oma klassi tippu, on just 7. seeria vaieldamatult 
fi rma kroonijuveeliks. Kõik BMW-le omased väärtused on siin saa-
nud täiusliku lihvi alates tehnilisest innovatsioonist kuni luksusliku 
sõidumugavuseni, olgu siis juhiroolis või tagaistmel. 
Dünaamilised proportsioonid, täpsed jooned ja voolitud pinnad - 
BMW 7. seeria näitab klassikalist BMW disaini selle kõige elegant-
semas vormis. Olgu tegu edasipürgiva esiosa, elegantse külgvaate 
või jõulise tagaosaga, BMW 7. seeria kiirgab ennastkehtestavat 
autoriteeti iga nurga alt.
Pilkupüüdev isegi pimedas - üheks silmatorkavamaks detailiks auto 
juures on uudsed BMW Laserlight esituled, mille valguse inten-
siivsus on märgatavalt suurem tavalistest valgusallikatest. BMW 
Laserlight esituled valgustavad kuni 600 meetri kaugusele, mis on 
peaaegu kaks korda kaugemale kui standardsed esituled. 
Ainulaadne valguslahendus paistab silma ka auto ust avades. Maa-

pinnale langev futuristlik valgusvaip Light Carpet häälestab siseneja 
salongi sisenedes millekski eriliseks. Salongis asuvad erinevad 
otsesed ja kaudsed valgusallikad loovad kordumatu atmosfääri, 
mille värvigammat võib mugavalt muuta vastavalt kasutaja eelistus-
tele kas valgeks, siniseks, oranžiks, pronksjaks, lillaks või roheliseks. 
Valgustatud on isegi BOWERS & Wilkins Diamond ruumilise 
helisüsteemi kõlarid, mis pakuvad suurepärast stuudiokvaliteediga 
heli. Kõrgsageduskõlarid on valmistatud puhtast sünteetilisest 
teemandist, mis on  ideaalne materjal laia sagedusribaga helisignaa-
lide edastamiseks. Kõlarite täpne paigutus autos koos NautilusTM 
tehnoloogiaga tagab nii juhile kui ka kaasreisijatele nauditava kol-
memõõtmelise heli sõltumata istumiskohast. Kuueteistkümne kõlari 
1400-vatine võimsus annab  hüpnotiseeriva helikogemuse. 

See ei ole veel kõik - BMW 7. seeriast on saadaval ka PHEV-hüb-
riidmootoriga versioon, mille keskmine kombineeritud kütusekulu 
on 2,1 l/100 km.

LIIDRITELE LOODUD 

BMW 730d CO² 119 g / km 4,5 l /100 km
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BMW 6. SEERIA COUPÉ

Kui kupeeklass on automaailmas elegantsi etaloniks, siis BMW 
6. seeria Coupé pakub elegantsi konkurentsitut kõrgklassi. Järe-
leandmisi pole tehtud ei graatsias, jõulisuses ega sportlikkuses. 
Juhtidele, kes tunnistavad vaid parimat. 

BMW 6. SEERIA
GRAN COUPÉ

Head PEAB olema palju ning BMW 6. seeria Gran Coupé on selle 
väite elav tõestus - ilu, jõudu ja kõrgeima tasemega luksust lausa 
kuninglikes proportsioonides. Auto, mis ületab Teie kõrgeimadki 
ootused.

BMW 6. SEERIA CABRIO

BMW 6. seeria Cabrio rafi neeritud ja väljakutsuv välimus 
deklareerib häälekalt täielikku vabadusetunnet, pakkudes seda 
külluslikult nii juhile kui ka kaassõitjaile. See on vabadustunne 
rutiinist ja argipäevast, valmisolek naudinguteks, millel lihtsalt 
puuduvad raamid. 

BMW M6

Küllusliku luksuse ning ohjeldamatu adrenaliini erakordne 
süntees, mis on mõeldud ainult julgetele. Kas Teie eelistustesse 
kuulub üllatavalt maskuliinne BMW M6 Gran Coupé, elegantne 
BMW M6 Coupé või pöörane BMW M6 Cabrio?

BMW FINANCIAL SERVICES 

BMW 7. SEERIA
LIISINGU KUUMAKSE 
ALATES 987 €
BMW 730d hind 96 500 €
kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%,
jääkväärtus 23%, intress 1,95%, krediidikulukuse määr 1,72%
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BMW X1 on täiuslikuks kaaslaseks ekspeditsioonil tundmatusse. 
Kompaktne, aga ruumikas, jõuline, kuid säästlik, pakub avastamis-
rõõmu nii linnatänavatel kui ka maanteedelt maha keerates. BMW 
X1 kõrgendatud istekohad pakuvad parimat väljavaadet nii juhile kui 
ka reisijatele, rahuldades nii sõitjate uudishimu, hoolitsedes ühtlasi 
ka suurema turvalisuse eest. Lisaks muudab see märgatavalt 
mugavamaks nii autosse sisenemise kui ka sealt väljumise. 

BMW X-seeria kõige kompaktsema liikme välimus ja disain on 
selgelt SAV-ilikud. Linnalik ja dünaamiline SAV ehk Sports Activity 
Vehicle on tooteklass, kus BMW-l on olnud teedrajav roll. BMW 
X1-le iseloomulik sportlik ja kompaktne, pika teljevahega siluett on 
äratuntav nii linnas kui ka maastikul. Tippautoinseneride oskuslik 
ruumilahendus muudab salongi uskumatult avaraks. Avarustunnet 
aitavad veelgi rõhutada suured aknapinnad ja lisavarustusse kuuluv 
klaasist elektriline panoraam-katuseluuk. Ruumikus pole siiski vaid 
subjektiivne emotsioon, tagaistmel olijale jätkub jalaruumi kuni 

56 cm, mis rahuldab ka pikakasvulist inimest. Klappides alla nii 
tagaistme kui ka juhi kõrvalistme, mahub kabiinis vedama kuni 2,5 
meetri pikkuseid esemeid! Pagasi laadimisel on abiks laialt avanev 
tagaluuk, mis lubab mugaval kõrgusel tõsta autosse matka- või 
spordivarustust. Comfort Access, automaatne tagaluugi avamis-
süsteem võimaldab aga luuki avada „käed vabalt“ – piisab jalaviibu-
tusest auto tagaosa all ja luuk avaneb automaatselt. 

BMW X-seeriale omaselt paistab BMW X1 silma täpse juhitavuse 
poolest nii teedel kui ka maastikul. See põhineb erinevate kompo-
nentide täiuslikul koostööl, mille aluseks on BMW X1 optimaalne 
kaalujaotus 57:43 (esisild/tagasild). Intelligentne BMW xDrive pidev 
nelikvedu viib juhitavuse täiuseni, sõltumata tee pinnasest. 
Kombinatsioon ökonoomsetest BMW TwinPower Turbo mootori-
test, intelligentsest ja kergest konstruktsioonist koos lihvitud aero-
dünaamikaga tagavad BMW X1 tõhustatud sõidunaudingu juures 
minimaalse kütusekulu – isegi 3,9 l/100 km.

SEIKLUSTEKS VALMIS

BMW X1

BMW X1 sDrive18d CO² 109 g / km 4,1 l /100 km
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BMW FINANCIAL SERVICES 

BMW X1
LIISINGU KUUMAKSE 
ALATES 323 €
BMW X1 sDrive18i hind 32 600 €
kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%,
jääkväärtus 25%, intress 1,95%, krediidikulukuse määr 1,87%

BMW X3

BMW ikoonilise BMW X5 maasturi kompaktsema versioonina 
on BMW X3 pärinud oma eelkäija ülimalt jõulise olemuse, ühen-
dades selle BMW-le omase säästlikkuse ning keskkonnasõbra-
likkusega. BMW X3 tunneb ennast võrdselt sõiduvees nii linnas 
kui ka metsateel. Pikkadeks sõitudeks saab BMW X3 550-liitrise 
pagasiruumi avardada tagaistmete seljatugesid 40:20:40 jaotu-
sega alla klappides muljetavaldava 1600 liitrini. 
Kõrgendatud istmed tagavad parema väljavaate nii juhile kui ka 
sõitjatele, muutes ohutumaks sõidu ning mugavamaks autosse 
sisenemise ja väljumise. 

BMW X4

BMW X4 pakub elamuslikkust mitmel tasandil. Oma eelkäi-
jalt, maailma esimeselt SAC-ilt (Sports Activity Coupé) BMW 
X6-lt „päritud“ silmatorkavalt elegantne kupeelik siluett ei jäta 
ükskõikseks ei omanikku ega ka möödujaid. Esteetikale pole 
ohvriks toodud praktilisust - hoolimata laugjast katusejoonest 
mahub tagaistmele mugavalt kolm täiskasvanut, jättes piisavalt 
ruumi nii peale kui jalgadele. Kaheastmelise turbolaadimise ja 
varieeruva turbiinigeomeetria abil näitab BMW X4 üles ees-
kujulikku kiirendust ja kütusesäästu. Nii kiirendab näiteks BMW 
X4 xDrive35d saja kilomeetri tunnikiiruseni vaid 5,2 sekundiga, 
kusjuures keskmine kütusekulu ei ületa samas 6,2 l/100 km.

BMW X5

BMW X-seeria esmamudel BMW X5 püsib endiselt ülimalt 
energilise ja elujõulisena, nautides suurt ning püsivat populaar-
sust oma segmendis. Auto erakordselt jõuline välisilme on koos-
kõlas BMW X5 reaalsete võimalustega. Nii saab selle varustada 
veokonksuga, mis suudab vedada kuni 3,5-tonnist koormat! See 
intelligentne veokonks on ohutuse tagamiseks koheselt valmis 
aktiveerima auto pidurid, kui koorem peaks stabiilsuse kao-
tama. Autos viibijate ohutuse suurendamiseks on BMW X5-el 
välja pakkuda pikk nimekiri erinevat mugavusvarustust alates 
värvilisest Head-Up Display’st või Stop & Go funktsiooniga tem-
pomaadist kuni ummikuassistendi ja jalakäijaid ning metsloomi 
tuvastava öönägemisseadmega. 
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BMW PISTIKHÜBRIIDID MUUDAVAD MÕTTEVIISI
BMW arendab erinevaid tehnoloogiaid, mis suurendavad autode 
keskkonnasõbralikkust ning vähendavad samas tootmise keskkon-
najalajälge. Üks uusimaid lahendusi on BMW eDrive veojõutehno-
loogia, mida kasutatakse BMW elektriautode ja pistikhübriidmude-
lite juures. Sel aastal jõuab müügile mitu uut BMW pistikhübriidi ehk 
PHEV mudelit, aidates säästa kütust ja keskkonda. 

Keskkonnasõbralike tulevikutehnoloogiate jõudmine igapäevaka-
sutusse on autotööstuse loomulik areng. BMW juurutab eDrive 
tehnoloogiat osana BMW Effi cient Dynamics kontseptsioonist, mis 
juba aastatuhande vahetusest alates ilmestab edukalt BMW Grupi 
arendustöö suundumusi.

BMW eDrive veojõuseadme tehnoloogia põhikomponendiks on 
BMW poolt välja töötatud elektrimootor ja kõrgepinge liitium-ioon 
aku, mis on kombineeritud intelligentse energiajaotuse süsteemiga. 
BMW pistikhübriidid on mõeldud kasutamiseks eelkõige linnas või 
ka väiksemas asulas, tekitamata CO2 heitmeid. 

eDrive valikus on kolm sõidurežiimi:

• AUTO eDrive – intelligentne hübriidrežiim, mis tagab opti-
maalse tasakaalu sportlikkuse ja efektiivsuse vahel;

• MAX eDrive – sõitmine täielikult elektri toitel, tekitamata CO2 
heitmeid;

• SAVE Battery – kasutamisel säilitatakse olemasolev aku laetus, 
et seda saaks hiljem kasutada sõitmiseks täielikult elektritoitel.

BMW PISTIKHÜBRIIDIDE VALIK
BMW valikus on juba viis pistikhübriidmudelit: BMW 225xe Active 
Tourer, BMW 330e, BMW 740e ja BMW 740Le, BMW X5 xDrive40e, 
samuti BMW i8.

BMW 225xe ACTIVE TOURER

225xe Active Tourer CO² 46 g / km 2,0 l /100 km
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BMW FINANCIAL SERVICES 

BMW 225xe
ACTIVE TOURER
LIISINGU KUUMAKSE
ALATES 382 €
BMW 225xe Active Tourer hind 38 600 €
kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%,
jääkväärtus 25%, intress 1,95%, krediidikulukuse määr 1,83%

BMW 330e

BMW 3. seeria pistikhübriidmudel on tänu võimeka 2-liitrise 
bensiinimootori (135 kW/184 hj) ja elektrimootori (66 kW/88 hj) 
kombinatsioonile mitmekülgne mudel. Kahe mootori peale 
kokku on auto võimsus 185 kW/252 hj. Tagaveolise auto 
veoskeem on traditsiooniline, väga täpse roolitunnetusega. 
Auto on esinduslikult elegantne, säilitades BMW. 3. seeriale 
omase praktilisuse. Laadides auto akut kodus tavapistikust, 
võtab see aega kuni 3 h. BMW i Wallbox Pure/Pro 
seinalaadijaga laadides kulub ca 2 h 15 min.

BMW X5 xDrive40e

Nelikveoline BMW X5 xDrive40e on esimene  pistikhübriid, 
mis seob omavahel eDrive tehnoloogia ja BMW intelligentse 
xDrive’i. Auto ühendab endas ruumikuse, mitmekülgsuse, 
sportlikkuse ja dünaamilisuse. Kodus tavapistikust laadides 
kulub aega umbes 3 h 50 min. BMW i Wallbox Pure/Pro 
seinalaadijaga kulub ca 2 h 45 min.

BMW FINANCIAL SERVICES 

BMW 330e
LIISINGU KUUMAKSE 
ALATES 426 €
BMW 330e hind 43 000 €
kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%,
jääkväärtus 25%, intress 1,95%, krediidikulukuse määr 1,81%

BMW FINANCIAL SERVICES 

BMW X5 xDrive40e
LIISINGU KUUMAKSE 
ALATES 745 €
BMW X5 xDrive40e hind 72 900 €
kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%,
jääkväärtus 23%, intress 1,95%, krediidikulukuse määr 1,74%

BMW 225xe Active Tourer 
Sellel uudismudelil ei ole premium-klassi kompaktmudelite 
seas otsest konkurenti, mis võimaldaks sõita ka pikki vahemaid 
nii madala kütusekuluga. Sõiduki veoskeem on eriline: autol 
on bensiinimootoriga esivedu, elektriline tagavedu ja kombi-
neeritult nelikvedu ehk BMW xDrive. Dünaamiline stabiilsus-
kontrolli süsteem aktiveerib nelikveo automaatselt, st vastavalt 
vajadusele ja ilma juhi sekkumiseta. Laadides auto akut kodus 
tavapistikust (220V), kulub umbes 3 h 15 min. BMW i Wallbox 
Pure/Pro seinalaadijaga laadides kulub aega ca 2 h 15 min. 



16

M - VÕIMSAIM TÄHT

BMW M2

Lähtudes 3. seeria M-mudeli menukusest, laiendas BMW oma 
mudelivalikut ka 2. seeria BMW M2 Coupé’ga. Oma segmendis 
ainukesena teeb BMW M2 Coupé sportlikuma sõidurõõmu kätte-
saadavamaks veelgi suuremale hulgale autohuvilistele.
BMW M2 Coupé jõuline välimus väljendab selgelt sõiduki võimsust 
ja dünaamikat. Sportlik kupeejoon ja salongi autentsed võidusõi-
duautolikud detailid rõhutavad sõiduki sportlikku ja maskuliinset 
olemust veelgi. Ekstralaiad rehvid ja topeltsummutajad annavad  
dünaamilisele välimusele viimase lihvi.

M-autole iseloomulikult on ka BMW M2 Coupé salong täielikult 
orienteeritud juhile, luues kabiinis mulje lennuki kokpitist. Võidu-
sõiduautole omaselt on kõik näidikud hõlpsalt hallatavad, et muuta 
juhi reaktsiooni võimalikult intuitiivseks ja momentaanseks. Mustast 

Dakota-nahast sportistmed tagavad sõitjate turvalisuse, maksmata 
sealjuures lõivu mugavusele. Kontroll mugavusseadete, kommu-
nikatsiooni ja meelelahutuse üle nagu kliimaseade, navigatsioon ja 
raadio on viidud juhist paremale, et ka kaassõitja neile mugavalt ligi 
pääseks. See aitab juhil keskenduda põhilisele – ülimale sõidurõõ-
mule. 

Lahutamatuks osaks BMW M-seeria sportlikust pärandist on 
fenomenaalsed BMW mootorid. Erandiks pole BMW M TwinPower 
Turbo erksad ja võimsad jõuallikad. Koos 6-käigulise manuaal- või 
M topeltsiduriga Drivelogic käigukastiga kiirendavad need 100-kilo-
meetrise tunnikiiruseni omas klassis konkurentsitu 4,5 (4,3) sekun-
diga. 

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
VÄIKSEM KÜTUSEKULU. SUUREM SÕIDURÕÕM.
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BMW M2
HIND ALATES 56 500 €

BMW 2. SEERIA
GRAN TOURER

BMW 2. seeria Gran Tourer pakub avarust ja sõidurõõmu kuni 
seitsmele sõitjale. See äärmiselt mugav mahtuniversaal muudab 
ka pikad sõidud nauditavaks kogu perele.

BMW 2. SEERIA COUPÉ

Sportlikkuse ja säästlikkuse põneva seguna õhkub adrenaliini 
juba BMW 2. seeria Coupé välimusest. Välimus pole petlik – kui 
2. seeria M235i saavutab sajakilomeetrise tunnikiiruse vaid 4,8 
sekundiga, siis kulutab BMW 218d kütust vaid 4,3 l/100 km. 
Need on rekordid, millest tasub eeskuju võtta! 

BMW 2. SEERIA CABRIO

BMW 2. seeria Cabrio on vabadustunne kombineerituna ekst-
raklassi mugavusega kõige kättesaadavamal kujul. See on märk 
päikeselisest elustiilist, nooruslikkusest ja elurõõmust. 

BMW 1. SEERIA

Luksus ja ergas sõidurõõm kõige kompaktsemal kujul. BMW
1. seeriat on võrdselt nauditav juhtida, manööverdada ning par-
kida. Suur rõõm väikestest asjadest.

Sportliku sõidustiili ja kasvanud kiirusega kaasneva 
suurenenud riskifaktori tõttu on ekstra tähelepanu pööratud 
turvalisusele. Ülitugev multifaasiline teraskonstruktsioon 
kaitseb salongis viibijaid. Spetsiaalne esimese põrkeraua 
ja selle katte vahele paigutatud löögisummutaja vähendab 
õnnetuse korral jalakäijatele tekitatavaid vigastusi.
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BMW 3. SEERIA

Aastakümneid BMW populaarseimaks mudeliseeriaks olnud 
3. seeria tegi järjekordselt läbi igakülgse uuenduse. Omas segmen-
dis maailmas enimmüüdud BMW 3. seeria täiustunud välimus ja 
disain, sõiduomadused ja mugavus on suutnud muuta legendaarse 
3. seeria veelgi paremaks ja ahvatlevamaks.  

Kaasaegsemaks, veelgi elegantsemaks ja jõulisemaks on lihvitud nii 
BMW 3. seeria Sedani kui ka BMW 3. seeria Touringu välisdisain. 
Mõlemad mudelid tunduvad visuaalselt laiemana, mis lisab mõjukust 
ja enesekehtestamist. Jõulist muljet aitavad süvendada disainiuuen-
duse läbi teinud LED-päevatuled, lisavarustusena on saadaval ka 
LED-esi- ja udutuled. Veelgi märkimisväärsema disainiuuenduse on 
läbinud salong. Kroomitud detailid, kõrgläikega pinnad ning lisava-
rustusena saadaolev valgustuspakett loovad sõitjatele moodsa ning 
rafi neeritud atmosfääri. 

Oluliselt on laienenud ka BMW 3. seeria mootorivalik. Saadaval on 

VÕITJATE UUS TULEK
varasematest võimsamad ja tõhusamad 4- ja 6-silindrilised BMW 
TwinPower Turbo bensiinimootorid. Esmakordselt pakutakse 
3. seeriale ka kolmesilindrist eriti säästlikku bensiinimootorit. 
Diiselmootoritest on lisaks juba tuttavale 6-silindrilisele lisandunud 
säästlikum 4-silindriline mootor. BMW on uute mudelite juures 
lihvinud nii manuaal- kui ka automaatkäigukasti tööd, et vähendada 
veelgi  kütusekulu. 

Kõige tähtsama uuendusena lisandub aga BMW 3. seeria mude-
livalikusse BMW 330e PHEV pistikhübriid, mida luues on BMW 
kasutanud sarnast lahendust nagu revolutsioonilise BMW i8 juures.  
Põhjalikult on täiendatud lisavarustusena saadaoleva BMW 
ConnectedDrive võimalusi, mis hõlmavad nii navigatsiooni, par-
kimisabi kui ka mitmekülgset Driving Assistant rakendust.
Esmakordselt on BMW 3. seeria jaoks saadaval uued värvitoonid 
nagu Mediterranean Blue metallic, Platinum Silver metallic ja Jatoba 
metallic. 

BMW 318d CO² 106 g / km 4,0 l /100 km
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BMW 3. SEERIA TOURING

BMW 3. seeria Touring kehastab praktilisust selle kõige 
populaarsemal kujul. Klappides tagaistmed kokku 40:20:40 
jaotusega, suureneb pagasiruum kuni hämmastava 1600 liitrini. 
Pagasi laadimisel on abiks automaatselt avanev tagaluuk. 
Autot aitavad isikupärastada Sport, Modern või Luxury 
varustuspaketid. Eriti sportlikku sõidunaudingut aitab aga 
saavutada M Sport varustuspakett, mis sisaldab muuhulgas 
sportistmeid, 18- või 19-tolliseid M Sport kergmetallvelgesid 
ning nahkkattega M sportrooli.

BMW 3. SEERIA GRAN 
TURISMO

Avar salong ning säästlikud mootorid muudavad BMW
3. seeria Gran Turismo ideaalseks pikkade teekondade läbimisel. 
Pikemal sõidul tekkivat rutiini aitab leevendada tõhusate 
BMW TwinPower Turbo mootorite kiirendus – kuuesilindriline 
313-hobujõuline diiselmootor kiirendab sajakilomeetrise 
tunnikiiruseni 4,8 sekundiga, kulutades samas kütust keskmiselt 
vaid 5,4 l/100 km! Ohutuse eest reisil vastutavad kõrg- ja 
ultrakõrgtugevad mitmefaasilised teraskonstruktsioonid, mis 
muudavad autosalongi erakordselt vastupidavaks. 

BMW M3

BMW 3. seeria M3 hämmastab nii oma erksuse kui ka 
kiirusega. Spetsiaalne Launch Control lubab võimsal 
TwinPower Turbo kuuesilindrilisel bensiinimootoril arendada 
paigalstardist sajakilomeetrilist tunnikiirust vaid 4,1 sekundiga. 
Optimaalse käiguvahetuse indikaator kuvab armatuurlaual 
hetke sõiduoludega kõige sobivama käigu ning 7-käiguline 
M topeltsiduriga Drivelogic käigukast võimaldab ülikiiret 
käiguvahetust. Ultrakerged koostematerjalid nagu alumiinium, 
magneesium ja süsinikkiuga tugevdatud plast hoiavad vajalikus 
tasakaalus auto kiiruse ja kaalu suhte. 

BMW FINANCIAL SERVICES 

BMW 3. SEERIA
LIISINGU KUUMAKSE 
ALATES 249 €
BMW 318i hind 33 050 €
kasutusrendi periood 48 kuud, sissemakse 20%,
jääkväärtus 48%, intress 1,95%, krediidikulukuse määr 1,87%
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BMW 5. SEERIA

Stiilne, elegantne ja dünaamiline. BMW 5. seeria on  BMW toote-
fi losoofi a tuum, mis tähendab pakkuda võimalikult kõrget kvaliteeti 
ja maksimaalset mugavust ning luksust võimalikult kättesaadava 
hinnaga. BMW 5. seeria on laitmatult lihvitud disaini, tehnilise täiuse 
ning optimaalse sõidumugavuse kompromissitu süntees, mis pakub 
perfektset sõiduelamust ka kõige nõudlikumale juhile ja sõitjale. 
BMW 5. seeria pikk teljevahe, jõulise, isegi agressiivse kujundusega 
LED-esituled (lisavarustuses), millimeetri murdosa täpsusega lõiga-
tud ja lihvitud jooned edastavad rõhutatud enesekindlust ja kohalole-
kut, jättes sügava mulje juba esimesest pilgust. 

Väheseid suudab ükskõikseks jätta BMW 5. seeria salongis valitsev 
hinnalise Nappa naha, väärispuidust pindade klassikalise elegantsi 
ning tehnilise innovatsiooni uuendusliku võlu poolt pakutav sünergia. 
Visuaalsele elamusele ja taktiilsele naudingule samaväärset elamust 
pakuvad tehnilised võimalused.  Nii lubab 4-tsooniline kliimaseade 
tunda just ennast olukorra peremehena igal salongisviibijal, Bang 

ESTEETILINE ENERGIA
& Olufseni Surround audiosüsteemi 16 kõlarit (1200 W) toovad 
aga kordumatu helikvaliteediga kontsertelamuse iga sõitjani. BMW        
5. seeria harmoonilist tervikut täiendavad oma erksuse, jõulisuse ja 
töökindluse poolest legendaarsed BMW TwinPower Turbo bensiini- 
ja diiselmootorid, mis on klassi parimad nii säästlikkuse kui ka efek-
tiivsuse poolest. Nii näiteks kiirendab 313-hobujõuline BMW 535d 
kuni sajakilomeetrise tunnikiiruseni vaid 5,3 sekundiga (intelligentset 
xDrive nelikvedu kasutades 5,1 sekundit), kulutades kütust keskmi-
selt vaid 5,3-5,6 l/100 km. Valides aga kolmest erinevast sõidure-
žiimist (Comfort, Sport ja ECO Pro)  ECO Pro kui kõige soodsama, 
on võimalik kütusekulu vähendada kuni 20%. Eriti innovaatiline on 
Professional navigatsioonisüsteemi (lisavarustuses) assistent ECO 
Pro sõidurežiimis, mis navigatsiooniandmetele põhinedes teavitab 
juhti varakult kõigist teel olevatest takistustest, kurvidest, ristmikest, 
ummikutest, kiirusepiirangutest, pakkudes aegsalt võimalusi kütuse 
säästmiseks. ECO Pro Route omakorda tagab kõige kütusesäästli-
kuma marsruudi sihtpunkti jõudmiseks. 

BMW 518d CO² 114 g / km 4,3 l /100 km
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BMW FINANCIAL SERVICES 

BMW 5. SEERIA
LIISINGU KUUMAKSE 
ALATES 423 €
BMW 518d hind 42 700 €
kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%,
jääkväärtus 25%, intress 1,95%, krediidikulukuse määr 1,81%

BMW 5. SEERIA TOURING

Lisaks hiiglaslikule kuni 1670 liitrit mahutavale praktilisele 
pagasiruumile pakub BMW 5. seeria Touring sama külluslikult 
ka mugavust ning sportlikku sõidurõõmu. Olgu siis tegu 
vaid nupuvajutusega avanevast kaheosalisest tagaluugist, 
seitsmesse eri asendisse reguleeritavate tagaistmetega, 
luksusliku Nappa naha või salongis viibijate kõrvu hellitavad 
Bang & Olufsen Surround 1200-vatise helisüsteemiga. 
BMW intelligentset xDrive nelikvedu kasutades pakuvad 
BMW TwinPower Turbo bensiini- ja diiselmootorid võrratut 
kiirendust ja konkurentsitut kütusesäästu. Nii näiteks saavutab 
BMW 535d sajakilomeetrise tunnikiiruse vaid 5,1 sekundiga, 
kulutades kütust keskmiselt 5,6 l/100 km.  

BMW 5. SEERIA GRAN 
TURISMO

Elamuste ekstraklassi pakkuv BMW 5. seeria Gran Turismo on 
juhile, kes eelistab erilist, kuid hindab ka praktilist. Elegantse 
siluetiga harmoneerub ideaalselt avar ja õhulise atmosfääriga 
salong, kuhu mahub mugavalt kuni viis täiskasvanut. 
Tagaistmelolijatele pakub täiendavat naudingut tagaosa 
isereguleeruv õhkvedrustus, mis muudab mugavalt läbitavaks 
ka konarlikumad teeolud. Pagasi laadimise autosse muudab 
mugavamaks Comfort Access mugavuslahendus, mis lubab 
pagasiluugi avada vaid kerge jalaviipega auto tagaosa all.  

BMW M5

BMW 5. seeria M5 poolt pakutavad kuni 560 hobujõudu 
(8-silindriline M TwinPower Turbo bensiinimootor) peaksid 
rahuldama ka kõige kiiruse- ning adrenaliinijanusemat juhti. 
Spetsiaalselt mootorite võimsusega vastavaks tuunitud 
väljalasketorust tulev mootori „laul“ peaks aga sulatama iga 
kirgliku motospordisõbra südame.
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BMW 4. SEERIA GRAN COUPÉ

BMW 4. seeria laugjate joontega ekspressiivne madal ja lai siluett 
kõneleb häälekalt auto rafi neeritud esteetikast. Väljakutsuvalt ele-
gantne, samas jõuline, on BMW 4. seeria Gran Coupé kindel pilgu-
püüdja igas olukorras, nii linnatänavatel kui ka kiirteedel. Kupeelikult 
elegantse välimusega harmoneeruvad suurepäraselt eksklusiivselt 
4. seeria Gran Coupé jaoks saadaolevad elevandiluuvärvi nahkist-
med, mis koos musta värvi interjöörilahendusega tekitavad salongis 
erakordselt sportliku atmosfääri.

Nimes sisalduv Gran (suur, it.k) vihjab selgelt, et BMW 4. seeria Gran 
Coupé’l on pakkuda enamat – rohkem jõudu, avarust, kiirust ning 
eeskätt rohkem naudingut ning sõiduelamust. Isegi säästlikkust suu-
dab BMW 4. seeria Gran Coupé pakkuda enam kui teised mudelid 
tema klassis tänu mainekatele BMW TwinPower Turbo mootoritele. 
Nii jääb näiteks BMW 418i Gran Coupé keskmine kütusekulu 
5,2-5,8 l/100 km vahele. Diiselmootoriga BMW 420d Gran Coupé 
keskmine kütusekulu jääb alla 4,5 l/100 km ning sajakilomeetrine 

ERISTUV ELEGANTS 
tunnikiirus saavutatakse 7,5 sekundiga. Oma klassi parimana saavu-
tab BMW 435i 306-hobujõuline bensiinimootor koos intelligentse 
xDrive nelikveoga sajakilomeetrise tunnikiiruse vaid 4,8 sekundiga 
ning keskmine kütusekulu ei ületa 5,7 l/100 km. ECO Pro sõidure-
žiimi kasutades väheneb kütusekulu veel kuni 20%. 

Hoolimata oma atraktiivsest välimusest on BMW 4. seeria Gran 
Coupé juures säästlikkust lihvitud detailideni, kus pidurdusener-
gia laeb samas auto akut. See on suurepäraseks näiteks BMW 
Effi cientDynamics tehnoloogia tõhususest reaalses elus. 

BMW 4. seeria Gran Coupé salong on samavõrra mugav kui prakti-
line. Kasutades tagaistmete keskmist käetuge, tekib salongi kokku 
neli ülimugavat „tugitooli“. Langetades 40:20:40 jaotust kasutades 
tagumiste istmete seljatoed, avardub pagasiruum rekordilise 1300 
liitrini.

BMW 418d Gran Coupe´ 4,1 l /100 kmCO² 109 g / km 
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BMW FINANCIAL SERVICES 

BMW 4. SEERIA
GRAN COUPÉ
LIISINGU KUUMAKSE 
ALATES 398 €
BMW 420i Gran Coupé hind 40 200 €
kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%,
jääkväärtus 25%, intress 1,95%, krediidikulukuse määr 1,82%

BMW 4. SEERIA COUPÉ

Elegantse ja ergonoomilisena on BMW 4. seeria Coupé sil-
mapaistev näide BMW Effi cientDynamics aerodünaamilisest 
kontseptsioonist. Ajatu esteetika on sujuvalt läbipõimunud väga 
konkreetse kütusesäästu ning veelgi paremate sõiduomaduste 
ja juhitavusega. Kuigi Coupé’d ei valita reeglina vaid praktilis-
test kaalutlustest lähtudes, siis emotsionaalsetele faktoritele 
räägib kaasa üllatavalt ruumikas salong, mis lisaks neljale sõitjale 
mahutab mugavalt ära ka neli paari suuski. 

BMW 4. SEERIA CABRIO

BMW 4. seeria Cabrio pakub täiuslikku tasakaalu mõistliku 
ja meeletu vahel. Piiritut vabadusetunnet aitab juhile ja 
kaassõitjale sobivaks luua õhukrae, mis lubab valida kolme 
erineva temperatuuritaseme vahel.  Ootamatu vihmasabina 
vastu aitab aga võimalus paigaldada (või eemaldada) hardtop-
katus ilma autot peatamata. Hardtop-katus on spetsiaalselt 
vooderdatud, mis aitab hoida müra salongist eemal sama hästi 
kui tavalise BMW sedaani või Coupé puhul. 

BMW M4

BMW M-klassi keskkihti kuuluv BMW M4 üheks trumbiks 
on võidusõiduautole omane madal raskuskese, mis tagab 
parema juhitavuse ning teelpüsimise. Kaalujälgimisel on abiks 
moodsad kõrgtehnoloogilised materjalid nagu alumiinium, 
magneesium ning süsinikuga tugevdatud plast. Ülitugevast 
mitmefaasilisest terasest konstruktsioonid pakuvad täielikku 
turvatunnet isegi suurtel kiirustel ja keeruliste teeolude 
juures. BMW M4 on erakordselt ergas tänu Bi-Turbo kütuse 
sissepritsele ning M-tuuning peenhäälestusele.  
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BMW M PERFORMANCE

BMW M Performance lisavarustus on välja töötatud  BMW M GmbH 
võidusõiduosakonna poolt ja põhineb aastatepikkusel võidusõidu-
autode ehitamise kogemusel.  Kõik komponendid on välja töötatud 
just konkreetse mudeli omadusi arvestades ja tagavad rafi neeritud 
sportlikkuse. BMW M Performance lisavarustus annab teie 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.

Andke oma BMW-le unikaalne võidusõidu karakter – küsige lisainfot 
meie klienditeenindajalt.

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

ERIPAKKUMINE: BMW M PERFORMANCE ILUVÕRED

Hinnad vastavalt mudelile leiate tabelist.

BMW M PERFORMANCE LISAVARUSTUS – PUHAS ADRENALIIN

NB! Pakkumine ei sisalda paigaldust!
Hinnad sisaldavad käibemaksu. United Motors AS jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Küsige lisainfot klienditeenindajalt tel: 6 593 760 või varuosa@bmw.ee

Mudel Tavahind 
EUR/kompl.

Erihind
EUR/kompl.

1. seeria E87
F20

114
146

80
104

3. seeria E90/E91
E90/E91 LCI
F30

124
124
158

90
90

116
5. seeria E60/E61

F10/F11
136
172

98
124

X5/X6 E70/E71 224 158
X5/X6 F15/F16 198 150
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Hinnad sisaldavad käibemaksu. United Motors AS jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Vaadake ka teisi BMW Value Service pakkumisi www.bmw.ee ja www.unitedmotors.ee

Kampaania ei kehti M seeria autodele!          
Õlivahetuspakett sisaldab BMW Twin Power Turbo originaalõli (SAE 5W-30 Longlife-04), BMW originaal õlifi ltrit ja õlivahetust.      
Hindadele lisandub keskkonnaohtlike jäätmete käitlemistasu 6 eurot.
Kõikidele autodele tehakse tasuta visuaalne kontroll.

Lisaks kõrgele kvaliteedile on BMW juures oluline ka mõistlik hind. 
Selleks on United Motors järelmüügiosakond koostanud eeskätt just 
vanematele BMW mudelitele mõeldud fi kseeritud hinnaga remondi- 
ja hoolduspaketid. 

Vägagi atraktiivses hinnas on kokku liidetud tehnikute töökogemu-
sed ning originaalosade ja kulumaterjalide hind.
BMW Value Service võimaldab soodsalt säilitada auto püsiv sõidu-
rõõm ning väärtus läbi aastate.

BMW VALUE SERVICE

Mudel Tootmisaasta Paketi
hind

BMW 1. seeria E87/E84 2003 – 2011 44 €
BMW 3. seeria E46/E9x 1997 – 2011 42 €
BMW 5. seeria E39

E60/E61
1995 – 2002
2002 – 2009

83 €
85 €

BMW 6. seeria E63/E64 2004 – 2010 85 €
BMW 7. seeria E65/66 2001 – 2008 97 €
BMW X3 E83 2003 – 2010 42 €
BMW X5 E53 2000 – 2007 50 €
BMW X5/X6 E70/E71

E70/E71 siseõhu 
mikrofi lter

2007 – 2013
2007 – 2013

99 €
37 €

Õlivahetuse soodushinnad 4-5
aastat

 

 6-9
aastat

10 aastat
või

vanem
4-silindrilised mootorid
 Bensiin
 Diisel

105 €
115 €

80 €
85 €

65 €
75 €

 6-silindrilised mootorid
 Bensiin
 Diisel

120 €
125 €

95 €
100 €

80 €
85 €

 8-silindrilised mootorid
 Bensiin
 Diisel

145 €
150 €

120 €
125 €

105 €
110 €

 12-silindrilised mootorid
 Bensiin 155 € 130 € 115 €

BMW VALUE SERVICE
ÕLIVAHETUSPAKETID
Soodsad õlivahetuspaketid kõigile 
vähemalt 4 aasta vanustele BMW-
dele.

BMW VALUE SERVICE
MIKROFILTRITE
VAHETUSPAKETID
Mikrofi ltrite vahetuspaketid järg-
mistele mudelitele:
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BMW ORIGINAL LIFESTYLE

BMW Kidsbike 
Esialgu ilma pedaalideta, esirattapiduriga varustatud inno-
vaatiline laste jalgratas 2,5 kuni 6 aastastele lastele. Kolm värvi: 
valge, sinine, must. Komplektis kaasas pedaalid. 
Valge 80 93 2 413 747; Sinine 80 93 2 413 749;
Must 80 93 2 413 748

BMW Baby Racer III Valge
80 93 2 413 784

BMW Baby Racer III Must
80 93 2 413 782

BMW Baby Racer III Sinine
80 93 2 413 783

BMW M Käekell
Kellal on harjatud roostevabast terasest korpus, sportlik BMW 
M disain ja Šveitsis RONDA poolt valmistatud sisu. 
80 26 2 365 453

BMW turvaiste Junior 
Must/Hall 82 22 2 348 234
Must/Sinine 82 22 2 348 236
Isofi x alus 82 22 2 348 233

Erihind: 279 €

Hind: 110 €Hind: 110 €Hind: 110 €

Erihind: 150 € Erihind toolile: 340 €/ Isofi x alus 275 €

BMW Baby Racer III 
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.

Hinnad sisaldavad käibemaksu. United Motors AS jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Küsige lisainfot klienditeenindajalt tel: 6 593 760 või varuosa@bmw.ee
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JÄRELMÜÜGI PAKKUMINE

Erihind: 6,50 €/tk 

Erihind: 14 €/tk Erihind: 7,95 €/l 

Erihind: 6,50 €/tk Erihind: 22 €/tk 

Aknapuhastusvahend, 500 ml
Eemaldab rasused ja õlised plekid, 
putukajäänused ja muu mustuse kõigilt 
sõiduki klaas- ja peegelpindadelt nii 
sõiduki seest kui ka väljast. Kasutatav 
ka värvitud ja kroomitud pindadel.
83 12 2 288 901

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

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 2 288 906

Salongipuhastusvahend, 250 ml
Kaitsev puhastusvahend kõigi 
sõidukisiseste tekstiil- ja plastikpindade 
(näiteks tekstiilistmete ja 
siseviimistluselementide) puhastamiseks. 
Värske lõhnaga.
83 12 2 298 212

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

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

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.

Ära unusta ka esi- ja tagatulede puhastamist.

Sõiduki eest hoolitsemine on midagi enamat kui vaid autopesulast 
läbisõitmine. BMW Care autokeemia aitab säilitada Teie BMW 
väärtust ja kasvatab sõidurõõmu. 
BMW Care autokeemia on loodud just Teie BMW valmistamisel 
kasutatud kvaliteetseid materjale silmas pidades.

Garanteerime Teile, et mida paremini Te oma BMW eest 
hoolitsete, seda suuremat sõidunaudingut see Teile pakub.

Hinnad sisaldavad käibemaksu. United Motors AS jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Küsige lisainfot klienditeenindajalt tel: 6 593 760 või varuosa@bmw.ee
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BMW G 310 R
Uudismudel BMW G 310 R on mootorratas neile, kes lihtsalt armas-
tavad mootorrattasõitu – hea manööverdusvõimega, kerge käsitseda 
ning sportlik. Tänu BMW „maagiale“ sobib selle mootorratta sadu-
lasse nii väiksemat kui ka suuremat kasvu sõitja. See on jõukohane 
ratas alustajatele, noortele ja ka väiksema kogemusega naissoost 
motosõitjatele. BMW G 310 R tundub üllatavalt kergena, kuid samas 
jagub 313cc mootoril lausa külluslikult jõudu nii linnaliikluses manöö-
verdamisel kui ka lõbusõitudel linnast välja. Suurepäraselt teostatud 
erakordne tehnoloogia tagab ereda sõiduelamuse.  

BMW G 310 R jõulise välimuse juures on selgelt äratuntavad legen-
daarse BMW S 1000 R geenid. Sportlikud esituled, dünaamiline 
kütusepaak ning tüüpiliselt roadster’likud proportsioonid teevad 
temast tänaval tõelise pilgupüüdja. Anodeeritud kuldne esikahvel 
ning piduriklotsid annavad välimusele viimase lihvi. 

Silmapaistev on ka BMW G 310 R ühesilindriline nelja-taktiline 
vedelikjahutusega mootor. Tahapoole keeratud silinder ning 180° 
pööratud plokikaas võimaldavad nihutada mootori esiratta suunas 
ja tuua raskuskeskme veel madalamale, see muudab ratast stabiil-
semaks ja lihtsamalt juhitavamaks. Stabiilsust aitab ilma teljevahet 
suurendamata tõsta ka madal ja pikem õõtshoob, ohutuse tagab 
põhivarustusse kuuluv ABS pidurissüsteem. 

BMW G 310 R
hind alates 4950 €**
3asy Ride liisingu kuumakse alates 56 €*

MAKE LIFE A RIDE 

BMW R nineT SCRAMBLER
 
Uuest BMW R nineT Scrambler’ist on võimatu mööda vaadata. Jõu-
lise ja puristlikuna on ta vabastatud kõigest liigsest, jättes alles vaid 
klassikalise mootorratta tuuma. Ning hulgaliselt sõidunaudingut. See 
raudse isikupäraga ratas eelistab samasugust iseteadlikku ratturit, 
kes murrab välja kehtestatud normidest ning reeglitest. 

Terasest, minimalistlike joontega matt metallikvärvi kütusepaak, 
analoog tahhomeeter ning 19-tolline esiratas  täiendavad unikaalset 
üldmuljet veelgi, tuues samas rohkem esile Scrambler’i kõrge koos-
tekvaliteedi ja pühendumist detailidele. 

Tänavapildis püüab tähelepanu BMW R nineT Scrambler’i klassi-
kaline 1200cc boksermootor ja kõrgeletõstetud topeltsummutajad, 
millest kostuv mürin ei jäta ükskõikseks ühtegi motohuvilist. 

Kõrgemale tõstetud juhtraud võrreldes tavalise BMW R nineT-ga 
ning mugav iste tagavad enesekindla ja pingevaba sõiduasendi ning 
täieliku sõidumugavuse ka pikematel teekondadel. 

BMW R nineT SCRAMBLER
hind alates 14 950 €
3asy Ride liisingu kuumakse 171 €*



BMW F 800 GS

Uskumatult universaalse endurorattana jätkab BMW F 800 GS 
oma GS perekonna edulugu. Hästi tunnete ennast sellel rattal 
kõikjal, kuid tõelises sõiduvees on F800GS oma 85hj ja kõrge 
kliirentsiga vaieldamatult off-road teekonnal – eemal linnakärast 
ja kitsendavatest reeglitest. Eemal tsivilisatsiooni hüvedest 
hoiavad sõitja turvalisust kõrgel standardvarustuses olev ABS ja 
lisavarustusena saadaval olevad ESA (elektrooniline vedrustuse 
reguleerimine) ja ASC (automaatne veojõukontroll).
BMW F 800 GS hind alates 11 400 €
3asy Ride liisingu kuumakse 147 €*

ABS PRO
Äkitselt teele ilmuv takistus sunnib mootorratturit tavaliselt 
refl eksiivselt pidurdama. Kui see aga peaks toimuma näiteks 
kurvis, siis tekib reaalne oht, et rattad blokeeruvad ning mootor-
ratas kaotab juhitavuse. 
ABS Pro hoiab ära järske muutuseid ratta juhitavuses äkilise 
pidurdamise korral. Nii säilib kontroll mootorratta üle isegi terava 
kaldenurga juures. ABS Pro on innovaatiline uuendus, mis lisaks 
tavalise ABS-i tegevusele monitoorib kogu sõidu jooksul moo-
torratta kaldenurka. ABS Pro võimaldab kasutada kogunenud 
pidurdusjõudu viivitusega. 

BMW F 700 GS

Uuenenud BMW F 700 GS pakub muretut mootorrattasõitu kõi-
gile. Kerge kaal ja erineva kõrgusega istmeasendid muudavad 
selle ka motosõiduga alustajatele ning naistele  universaalseks   
enduro-mootorrattaks.  F 700 GS särtsakas 75-hobujõuline 
kahesilindriline mootor ja hea juhitavus teevad sõidu pingeva-
baks nii maastikul kui maanteel. Suur valik erinevat lisavarustust 
aitab tõsta funktsionaalsust ja muuta BMW F 700 GS välimuse 
isikupärasemaks vastavalt sõitja soovidele ja vajadustele. Stan-
dardvarustuses olev ABS ning lisavarustusena pakutavad ESA 
(elektrooniline vedrustuse reguleerimine) ja ASC (automaatne 
veojõukontroll) muudavad sõidu märgatavalt ohutumaks ja 
mugavamaks.
BMW F 700 GS hind alates 9 480 €
3asy Ride liisingu kuumakse 110 €*

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

** orienteeruv (lõplikult kinnitamata) hind



STANDARD ON
ALL MODELS.

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

  KAUGE TEE 
KUTSE.
 MAKE LIFE A RIDE.

Legendaarsed BMW R1200GS ja R1200GS Adventure on läbi aegade enammüüdud suured matkaenduro mootorrattad maailmas. 
Suure matkarattana on BMW R 1200 GS Adventure ideaalne sõiduvahend neile, kes tahaksid järele proovida oma võimete piire. Ning 
sõita ehk pisut kaugemalegi. Olgu tegu asfaldi, metsatee, kruusa või liivaga – paindliku ja kerge juhitavusega BMW R 1200 GS Adventure 
saab suurepäraselt hakkama igal pinnal. Seda enam, et mahukas 30-liitrine kütusepaak lihtsalt kutsub sõitma kaugemale tsivilisatsiooni 
hüvedest. Rattaga integreeritud BMW Motorrad Navigator V on juhtraualt mugavalt opereeritav, aidates sõitjat maastikul orienteeruda ja 
vajadusel taas  inimkonna sekka naasta. 

Sujuva edasiliikumise tagab uus õhk-vesijahutusega 125-hj-line 1200cc  „pommikindel“ boksermootor. Ühe lihtsa nupuvajutusega saab 
korraga muuta nii vedrustuse jäikust kui veojõukontrolli, ABS-i ja gaasi tundlikkust. Valida on viie erineva sõidurežiimi vahel – põhivarustuses 
on Road ja Rain, lisavarustusena aga lisaks veel Dynamic, Enduro ja Enduro Pro režiimid.   

Standardvarustusse kuuluvad veel veojõukontroll ASC ja ABS pidurid, samuti e-gaas ja elektrooniline vedrustuse kontroll EDC, mis 
kohanduvad vastavalt valitud sõidurežiimile, pakkudes lisaks maksimaalsele sõidumugavusele ka samaväärset ohutust. 

BMW R 1200 GS
hind alates 15 450 €
BMW R 1200 GS Adventure
hind alates 16 350 €

United Motors

bmw-motorrad.ee Sõidurõõm


