
BMW BUSINESS.

Ajamisen iloa



MIKSI VALITA BMW?

BMW:n kehittyminen lentokoneval-
mistajasta premiumtason liikkumisen 
tarjoajaksi on erityslaatuinen. BMW 
Group on tärkeässä roolissa tulevai-
suuden liikkumisessa ja siksi yrityksen 
ajattelua ja tekoja ajaa jatkuva kehitty-
minen Edelläkävijyyden henki tekee 
BMW:stä alan suunnannäyttäjän.  

Innovaatiojohtajana BMW Group aset-
taa tulevaisuuden tuotantoteknologian 
ja kestävän toimintatavan kehityssuun-
nat niin älykkäiden materiaaliyhdistel-
mien, digitalisaation kuin resurssite-
hokkaan tuotannon osalta. 

VIIMEISIN TEKNOLOGIA. 
Innovatiiviset bensiini- ja dieselmoottorit, 
joissa käytetään BMW TwinPower Turbo 
-tekniikkaa, muodostavat jokaisen 
BMW-auton sydämen. Moottoreissa 
yhdistyvät uusin ruiskutustekniikka, 
täysin mukautuva moottorinohjaus ja 
innovatiivinen pakokaasuahtaminen.

Älykäs energianhallinta ja kevytraken-
teet sekä aerodynamiikka- ja moottorin 
tehokkuustoimenpiteet tuovat kestä-
vän kehityksen mukaisen liikkuvuuden 
vakiovarusteeksi jokaiseen BMW-au-
toon. Muita innovaatioita ovat uudet 
voimansiirtomuodot kuten innovatiivi-

nen BMW eDrive -tekniikka. Seuraten 
BMW EfficientDynamicsin johtoaja-
tusta BMW i kehittää uusia ideoita 
sähköiseen liikkuvuuteen ja luottaa 
siinä suhteessa moniin jo olemassa 
oleviin tekniikoihin.

PARASTA VASTINETTA 
RAHALLE.
Yritysautomallistomme varustetaso on 
korkea, ja juuri tarpeisiisi sopiva. 
BMW:n alhaiset päästöt takaavat 
huokeampia hintoja verrattuna toimi-
alan kilpailijoihin. Uudesta verouudis-
tuksesta huolimatta BMW:n autovero 
on alhaisin. BMW-autoilla on tapana 

BMW Groupin lumo ei synny ainoastaan sen tuotteista ja teknologiasta, vaan myös 
yrityksen historiasta, jonka ovat kirjoittaneet keksijät, uranuurtajat ja loistavat  
suunnittelijat. Vuodesta 1916 alkaen BMW:n ytimessä on aina ollut ajamisen ilo. 
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MIKSI VALITA BMW?

säilyttää arvonsa myös tulevaisuu-
dessa. Kun yhteen lasketaan huolto-
kulut, kulutus ja jäännösarvo, BMW:n 
voidaan sanoa säilyttävänsä arvonsa 
mainiosti.*

ENNÄTYSALHAISET 
PÄÄSTÖT.
Mallistomme tarjoaa sekä sähkö-, 
hybridi-, bensiini- että dieselmootto-
reissa ympäristöystävällisen vaihtoeh-
don, mikä tarkoittaa yrityksellesi konk-
reettista hyötyä uudesta autoverolaista, 
luopumatta lainkaan suorituskyvystä 
tai ajamisen ilosta.

YRITYSAUTOMALLIS-
TOMME VARUSTE-
TASO ON KORKEA, 
JA JUURI TARPEISIISI 
SOPIVA.

HUOLTOJÄRJESTELMÄ. 
BMW:n käyttötarpeen mukainen 
huoltojärjestelmä (CBS) tarjoaa 
tarpeenmukaisen ja taloudellisen 
huollon. Kaikkiin uusiin BMW-mal-
leihin on asennettu tunnistimia, jotka 
tarkkailevat käyttönesteiden määrää 
ja kulutusosien kuntoa ajon aikana. 
Näin vältytään turhilta kustannuksilta 
ja voidaan taata nopea, täsmällinen ja 
tehokas huolto.

Saapuessasi teettämään huoltoa 
BMW Huoltopisteeseen, huoltotöihin 
on valmistauduttu optimaalisesti jo 

etukäteen – sillä auto, korjaamo ja 
BMW:n tutkimus- ja innovaatiokeskus 
ovat verkottuneet keskenään. Näin 
autosi kunto voidaan määritellä erittäin 
nopeasti ja tarkasti.

*Business-varustelu sisältää suosituimmat lisä-
varusteet kilpailukykyisesti hinnoiteltuna valmiina 
pakettina.
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KESTÄVÄ  
KEHITYS 
ON OSA 
DNA:TAMME.
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BMW Groupille kestävä kehitys on 
ehdoton ja kokonaisvaltainen toiminta-
tapa. Suunnittelemme ja valmistamme 
autot vastuullisesti ja pyrimme mini-
moimaan ympäristörasitukset auton 
koko elinkaaren ajalta. Jokainen uusi 
BMW onkin kierrätettävissä yli 90 
prosenttisesti. 

MAAILMAN KESTÄVIN AUTOVALMISTAJA 
– JOS MUILTA KYSYTÄÄN.

BMW FLEETDATA.

Kestävän kehityksen kulmakivet tuote-
suunnittelussa:

• Polttoaineenkulutuksen ja  
 CO2-päästöjen vähentäminen

• Uusien ajoneuvokonseptien  
 kehittäminen

• Liikenteen tehokkuuden  
 parantaminen

• Aktiivinen ja passiivinen  
 turvallisuus

• Kierrätys
• Asiakastyytyväisyys 

Dow Jones Sustainability Index arvioi 
eri toimialojen yritysten ympäristöte-
hokkuutta. Osoituksena pitkäjäntei-
sestä ja tuloksellisesta työstä ympä-
ristöasioissa BMW Group on arvioitu 
maailman parhaaksi alan yritykseksi jo 
useita kertoja peräkkäin.

BMW FleetData -palvelu on tule-
vaisuuden ratkaisu tehokkaaseen 
yrityksen autokannan hallintaan. BMW 
FleetData tarjoaa yhdellä silmäyk-
sellä kaikki tärkeät tiedot sekä koko 
autokannasta, että yksittäisten autojen 
statuksen, kilometri- ja huoltoennusteen 
sekä sopimustiedot. Kaikki data on sa-
lattu korkeatasoisella SSL-salauksella.

Voit käyttää BMW FleetDataa joko in-
tegroimalla sen yrityksenne olemassa 
oleviin rajapintoihin tai verkkoportaalin 
kautta. Uusia laitteita tai asennuskus-
tannuksia ei tarvita. Palvelu on saata-

villa kaikissa EMEA-alueen maissa, 
ja se on suunnitteilla Yhdysvaltoihin 
ja Kiinaan. Hinnoittelumalli on skaa-
lautuva eikä korjauskuluista ole riskiä 
BMW:n takuun ansiosta. 

Digitaaliset BMW FleetData - ja BMW 
ConnectedDrive -palvelut varmistavat, 
että sinä ja työntekijäsi olette yhtey-
dessä ajoneuvoihinne ja muuhun 
maailmaan. 
BMW Online Logbook dokumentoi ja 
tallentaa kaikki matkat automaattisesti, 
ja niistä voi luoda raportin verotusta 
varten. 

Menestys on nyt helpommin hallittavaa. 

BMW:n digitaalisella avaimella voit 
avata ja lukita autosi ovet sekä käynnis-
tää auton. Digitaalinen avain ladataan 
älypuhelimeen BMW Connected 
-sovelluksen kautta ja sen voi jakaa 
kollegoiden kesken. 

BMW:n ansiosta autokantasi toimii  
nopeammin ja tehokkaammin – yksin-
kertaisemmat ja tehokkaammat jär-
jestelyt antavat ajoneuvojen käyttäjille 
enemmän aikaa. 
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BMW Business -mallisto kattaa 
joukon huippuvarusteltuja BMW-mal-
leja. BMW:n uudet moottorit pitävät 
CO2-päästöihin sidotun autoveron 
määrän kurissa, mahdollistaen aja-
misen ilon nyt entistäkin useamman 
työsuhdeautoilijan ulottuville.

BMW:n laaja mallisto ja Efficient 
Dynamics -teknologia ovat saavuttaneet 

BMW BUSINESS -MALLISTO.
suuren suosion yritysautoilijoiden kes-
kuudessa. Pitkälle kehitetyllä moottori-
teknologialla CO2-päästöt ovat kilpai-
lijoitamme matalammat ja päästöihin 
sidottu autovero alhaisempi.

Tutustu kattavaan yritysautotarjon-
taamme ja ota yhteyttä, niin räätälöim-
me yrityksellesi parhaiten soveltuvat 
ratkaisut.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET 
BENSIINI- JA DIESEL-
MOOTTORIT. 
Mallistomme tarjoaa sekä bensiini- 
että dieselmoottoreissa ympäristöys-
tävällisen vaihtoehdon, mikä tarkoittaa 
yrityksellesi konkreettista hyötyä 
uudesta autoverolaista, luopumatta 
lainkaan suorituskyvystä tai ajamisen 
ilosta. 

BMW BUSINESS
-HINNASTOT



BMW BUSINESS -MALLISTO.

BMW 2-SARJA.

218i GC BUSINESS, ALK. 32.754 €.
KÄYTTÖETU 505 €, VAPAA AUTOETU 670 €. 
BMW 218i Gran Coupé Business alk. 32.752,07 €. Autoveroton hinta 28.300 €, 
toimituskulut 600 €, arvioitu autovero 3.854,07 €. Uuden WLTP-päästömittaustavan 
mukaisella CO2-päästöllä 134 g/km ja kulutus 5,9 l/100 km.

BMW 1-SARJA.

118i BUSINESS, ALK. 30.544 €. 
KÄYTTÖETU 475 €, VAPAA AUTOETU 640 €.
BMW 118i Business alk. 30.543,84 €. Autoveroton hinta 26.300 €, toimituskulut 
600 €, arvioitu autovero 3.643,84 €. Uuden WLTP-päästömittaustavan mukaisella 
CO2-päästöllä 136 g/km ja kulutus 6,0 l/100 km.

BMW 5-SARJA.

518d A BUSINESS SEDAN, ALK. 46.893 €.
KÄYTTÖETU 705 €, VAPAA AUTOETU 870 €. 
BMW 518d Business alk. 46.892,83 €. Autoveroton hinta 40.730 €, toimituskulut 
600 €, arvioitu autovero 5.562,83 €. Uuden WLTP-päästömittaustavan mukaisella 
CO2-päästöllä 135 g/km ja kulutus 5,1 l/100 km.

BMW 3-SARJA.

320i A BUSINESS SEDAN, ALK. 39.937 €. 
KÄYTTÖETU 605 €, VAPAA AUTOETU 770 €.
BMW 320i Business alk. 39.937,12 €. Autoveroton hinta 33.640 €, toimituskulut 
600 €, arvioitu autovero 5.697,12 €. Uuden WLTP-päästömittaustavan mukaisella 
CO2-päästöllä 145 g/km ja kulutus 6,4 l/100 km.

BMW X3.

X3 xDrive20d A xDRIVE EDITION, ALK. 57.343 €. 
KÄYTTÖETU 845 €, VAPAA AUTOETU 1.010 €. 
BMW X3 xDrive20d A xDrive Edition on alk. 57.342,81 €. Autoveroton hinta 45.240 €, 
toimituskulut 600 €, arvioitu autovero 11.502,81 €. Uuden WLTP-päästömittaustavan 
mukaisella CO2-päästöllä 164 g/km ja kulutus 6,3 l/100 km.

BMW X1.

X1 sDrive18i BUSINESS, ALK. 39.192 €. 
KÄYTTÖETU 595 €, VAPAA AUTOETU 760 €.
BMW X1 sDrive18i Business alk. 39.192,32 €. Autoveroton hinta 32.340 €,  
toimituskulut 600 €, arvioitu autovero 6.252,32 €. Uuden WLTP-päästömittaustavan 
mukaisella CO2-päästöllä 151 g/km ja kulutus 6,6 l/100 km.

Kuvien autot erikoisvarustein. 7



HYBRIDIT. 
BMW on Euroopan suurin sähköauto-
jen valmistaja ja mallistostamme löytyy 
myös paljon ladattavia ja kevyhybridi-
vaihtoehtoja.

Hybridiautot yhdistävät kahden maail-
man parhaat puolet ja antavat loistavan 
mahdollisuuden toimia ympäristön 
hyväksi. Mutta miten sähkö- ja ben-
siinimoottorin välinen yhteistyö toimii 
käytännössä? Tässä on siitä lyhyt 
tiivistelmä.

Olemme valmistaneet sähköautoja yli 
40 vuoden ajan, joten tiedämme, mistä 
puhumme. Kestävä kehitys ja ympä-
ristö ovat lähtökohtamme ja olemme 
luoneet tuotantoketjun, jonka ansiosta 
meistä on kehittynyt suurin sähköis-
ten autojen valmistaja Euroopassa. 

Maailman teillä liikkuu tällä hetkellä 
yli 320 000 ladattavaa BMW-autoa 
– enemmän kuin muita vastaavia 
premium-autoja yhteensä.
Plug-in hybrideissä eli ladattavissa 
hybrideissä on kaksi eri voimanlähdettä: 
sähkömoottori ja polttomoottori. Plug-
in hybridi sopii täydellisesti heille, jotka 
ajavat arkena lyhyitä matkoja, mutta 
haluavat kuitenkin tarvittaessa päästä 
pidemmälle. Akku voidaan ladata sekä 
ajon aikana että hyväksytyissä lataus-
pisteissä.

Hybridiautoissamme on tehokas poltto-
moottori ja suorituskykyinen sähkö-
moottori, jotka tekevät keskenään 
saumatonta yhteistyötä. Voit itse valita, 
milloin haluat ajaa akulla ja milloin 
haluat käyttää bensiiniä. Hybridiauto 
ladataan tavallisen sähköauton tapaan 

sähköverkosta. Kun sähkömoottorin 
suorituskyky loppuu, käynnistyy ben-
siinimoottori automaattisesti. Autoa 
tankataan normaaliin tapaan. Perinteinen 
voimanlähde tarjoaa reilun toiminta-
matkan, kun taas sähkömoottori kerää 
pisteet etenkin kaupunkiliikenteessä 
päästöttömän ja lähes äänettömän 
ajodynamiikkansa ansiosta.

Kaikki ladattavat automme perustuvat 
BMW eDrive -tekniikkaan. Sähkö-
moottori, erittäin suorituskykyinen 
litiumionitekniikka ja älykäs energian-
hallinta tarjoavat yhdessä maksimaali-
sen ajonautinnon – lähes äänettömästi 
ja ilman päästöjä.

BMW X5  
LADATTAVA 
HYBRIDI KIIHDYT-
TÄÄ NOLLASTA 
SATAAN 5,6
SEKUNNISSA.

BMW HYBRID
-MALLISTO
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BMW 3-SARJA.

330e CHARGED EDITION SEDAN,
ALK. 49.892 €.
KÄYTTÖETU 745 €, VAPAA AUTOETU 910 €.
TOIMINTASÄDE SÄHKÖLLÄ 58 KM. 
BMW 330e A Charged Edition Sedan alk. 49.891,68 €. Autoveroton hinta 47.760 €, 
toimituskulut 600 €, arvioitu autovero 1.531,68 € uuden WLTP-päästömittaustavan 
mukaisella CO2-päästöllä 32 g/km ja kulutus 1,7 l/100 km.

BMW 2-SARJA.

225xe CHARGED EDITION, 
ALK. 38.435 €. 
KÄYTTÖETU 585 €, VAPAA AUTOETU 750 €.
TOIMINTASÄDE SÄHKÖLLÄ 53 KM.
BMW 225xe A Charged Edition alk. 38.435,02 €. Autoveroton hinta 36.590 €, 
toimituskulut 600 €, arvioitu autovero 1.245,02 €. Uuden WLTP-päästömittaustavan 
mukaisella CO2-päästöllä 38 g/km ja kulutus 1,7 l/100 km.

BMW X1.

X1 xDrive25e CHARGED EDITION, 
ALK. 47.489 €. – TULOSSA PIAN.
KÄYTTÖETU 705 €, VAPAA AUTOETU 870 €. 
TOIMINTASÄDE SÄHKÖLLÄ 50 KM.
BMW X1 xDrive25e A Charged Edition alk. 47.489,30 €. Autoveroton hinta 45.300 €, 
toimituskulut 600 €, arvioitu autovero 1.589,30 € uuden WLTP-päästömittaustavan 
mukaisella CO2-päästöllä 41 g/km ja kulutus 1,8 l/100 km.

BMW 5-SARJA.

530e CHARGED EDITION SEDAN, 
ALK. 55.273 €. 
KÄYTTÖETU 815 €, VAPAA AUTOETU 980 €.
TOIMINTASÄDE SÄHKÖLLÄ 49-57 KM.
BMW 530e A Charged Edition Sedan alk. 55.273,02 €. Autoveroton hinta 52.870 €, 
toimituskulut 600 €, arvioitu autovero 1.803,02 € uuden WLTP-päästömittaustavan 
mukaisella CO2-päästöllä 38 g/km ja kulutus 1,6 l/100 km.

BMW X5.

X5 xDrive45e CHARGED EDITION, 
ALK. 87.453 €. 
KÄYTTÖETU 1.265 €, VAPAA AUTOETU 1.430 €.
TOIMINTASÄDE SÄHKÖLLÄ 87 KM. 
BMW X5 xDrive45e A Charged Edition alk. 87.453,04 €. Autoveroton hinta 84.230 €, 
toimituskulut 600 €, arvioitu autovero 2.623,04 € uuden WLTP-päästömittaustavan 
mukaisella CO2-päästöllä 28 g/km ja kulutus 1,2 l/100 km.

BMW X3.

X3 xDrive30e CHARGED EDITION, 
ALK. 64.812 €. 
KÄYTTÖETU 955 €, VAPAA AUTOETU 1.120 €.
TOIMINTASÄDE SÄHKÖLLÄ 46 KM. 
BMW X3 xDrive30e A Charged Edition alk. 64.811,83 €. Autoveroton hinta 61850 €, 
toimituskulut 600 €, arvioitu autovero 2.361,83 € uuden WLTP-päästömittaustavan 
mukaisella CO2-päästöllä 51 g/km ja kulutus 2,3 l/100 km. 

Kuvien autot erikoisvarustein. 9



BMW EASYLEASE. 
YRITYSLEASING. 
UNELMIESI AUTO, 
HELPOSTI.
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HUOLETON.
BMW EasyLease on määräaikainen 
vuokrasopimus, joka sisältää sovi-
tut ajokilometrit, määräaikaishuollot, 
normaalista kulumisesta aiheutuvat 
korjaukset, takuun , BMW liikkuvuus-
palvelun koko sopimuskauden ajaksi 
sekä arvonlisäveron. Sopimuskauden 
loppuessa voit palauttaa auton ilman 
huolta. Polttoainetta ja vakuutusta 
lukuun ottamatta kaikki kustannukset 
ovat mukana kiinteässä kuukausie-
rässä. BMW Rahoitus kantaa vastuun 
tulevaisuuden jäännösarvoriskistä 
– sinun tehtäväksi jää nauttia aidosta 
ajamisen ilosta. 

ENNAKOITAVA.
Tiedät koko sopimuskauden ajan, mitä 
autoilusi tulee sinulle maksamaan. 
Mikäli ajotottumuksesi tai elämäntilan-
teesi muuttuvat, voit muuttaa lasket-
tuja ajokilometrejä ja kuukausierää 
sopimuskauden aikana. 

SOPIVAT KUUKAUSIERÄT.
Kuukausierät räätälöidään ajomääräsi 
mukaan. Voit maksaa auton tasaerin 
tai aloittaa suuremmalla aloituserällä, 
alentaen näin tulevia kuukausieriä. 

BMW VAKUUTUS.
Tarjoamme kattavat palvelut yrityksesi 
autokannan vakuuttamiseksi. BMW 
Vakuutuksen tarjoaa IF Vahinkovakuu-
tusyhtiö.

BMW EasyLeasella pidät yrityksesi 
pääoman liiketoimintasi kehittämisessä 
ja lisäksi kuukausivuokrat ovat vähen-
nyskelpoisia arvonlisäveron osalta. 
BMW EasyLease -sopimuksella sinun 
ei tarvitse huolehtia jäännösarvoista 
tai auton jälleenmyynnistä ja myös 
autokulujen budjetointi on äärimmäi-
sen helppoa.

BMW RAHOITUSLEASING.
BMW Rahoitusleasing on yritysratkai-
su, jossa maksat vain auton käytöstä. 
Kiinteä kuukausierä sisältää auton 
vuokran, perustamiskulun ja käsitte-
lykulun. Kuukausierä on joustavasti 
muokattavissa yrityksesi tarpeisiin 
sopivaksi. Sopimuskauden päättyessä 
yritykselläsi on mahdollisuus vuokran 
palautuksiin, mikäli auton arvo ylittää 
sille määritetyn jäännösarvon. BMW 
Rahoitusleasing sopii yrityksellesi kun 
haluat maksaa vain auton käytöstä.

BMW Rahoituspalvelut tuottaa Nordea 
Rahoitus Suomi Oy.

Leasing on riskitön tapa rahoittaa yrityksen autot kiinteään kuukausierään. 

• Rahoitus jopa ilman ensimmäistä isompaa erää 
• Huollot sisältyvät vuokraan
• Sopimuskausi on 36 kk

Lue lisää osoitteesta EasyLease.BMW.fi

BMW EASYLEASE
YRITYKSILLE.

BMW tekee yhteistyötä myös kaikkien merkittävien leasing-yhtiöiden kanssa, mm.
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Katso ja lue lisää BMW.fi.

LÖYDÄ LÄHIN BMW 
JÄLLEENMYYJÄSI

Ajamisen iloa


