TEHTY AJETTAVAKSI.
ILMAN YLLÄTTÄVIÄ
HUOLTOKUSTANNUKSIA.

UUDEN AUTON
HUOLENPITOSOPIMUS.

BMW HUOLENPITOSOPIMUS.
KIINTEÄ MAKSU. TÄYSI PALVELU.
KUNNOSSAPITO.
Katettu.

KULUTUSOSAT.
Sisällytetty.

KORJAUKSET.
Mukana.
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VUOSIEN VARMUUTTA
BMW HUOLENPITOSOPIMUKSELLA.
Haluamme sinun nauttivan ajamisen ilosta ilman ylimääräistä huolta auton ylläpidosta.
BMW Huolenpitosopimus on jokaiseen uuteen BMW-malliin saatava sopimus, joka
kattaa autosi huoltoon liittyvät ylläpitokustannukset määrittelemäsi tason mukaisesti.
BMW Huolenpitosopimus on saatavana niin yksityis- kuin yrityskäytön autoon ja se
antaa ainutlaatuista varmuutta jopa 10 vuodeksi!
BMW Huolenpitosopimuksen edut.
1. Huolenpitosopimus on edullisempi vaihtoehto, kuin maksaa huollot erikseen
2. Tiedät autosi ylläpitokustannukset tarkemmin ja etukäteen
3. Autosi huoltaa aina luotettava, valtuutettu BMW Service -toimipiste
4. Huollossa käytetään vain Alkuperäisiä BMW-varaosia
5. Käytössäsi on laaja valtuutettu BMW Service -verkosto lähes kaikkialla maailmassa
6. BMW Huolenpitosopimus auttaa säilyttämään autosi arvon
7. Voimassaoleva sopimus siirtyy auton seuraavalle omistajalle
8. Sopimusta voidaan laajentaa tai jatkaa
www.bmw.fi/huolenpitosopimus
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VAPAUS VALITA.
Valitse sopivin taso:
BMW Huolenpitosopimus,
BMW Huolenpitosopimus+ tai BMW Turva.
Voit valita BMW Huolenpitosopimuksen
kattavuuden kolmesta eri tasosta. Sopimuksen
kesto on valittavissa useista eri vaihtoehdoista.
Lyhimmillään kesto on 3 vuotta / 40 000 km
ja pisimmillään jopa 10 vuotta / 200 000 km.
Sopimuksen kestoa tai paketin kattavuutta voi
päivittää milloin tahansa sopimuskauden aikana.
Valitse BMW Huolenpitosopimus tai BMW
Huolenpitosopimus+. Lisävaihtoehtona voit valita
BMW Turvan, joko yhdessä jommankumman
BMW Huolenpitosopimuksen kanssa, tai erikseen
omana sopimuksenaan. Ota käyttöösi BMW
Huolenpitosopimus+ sekä BMW Turva, niin saat
maksimaaliset huoltopalvelut autollesi.
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BMW Huolenpitosopimuspaketit

BMW Huolenpitosopimus
(HPS)

Kunnossapito.

Sisältö

Kaikki määräaikaishuoltotyöt sekä
niihin tarvittavat Alkuperäiset
BMW-varaosat ja -öljy.

BMW Huolenpitosopimus+
(HPS+)

Kulutusosat.
Määräaikaishuoltojen lisäksi kulutusosien vaihdot sekä niihin tarvittavat
Alkuperäiset BMW-varaosat

BMW Turva

Korjaukset.
Turvaa takuuajan jälkeen.

Moottoriöljyhuolto + öljyn lisäykset

Kunnossapito

Auton tarkastushuolto
Ilmansuodattimen vaihto
Polttoainesuodattimen vaihto
Raitisilmasuodattimen vaihto
Sytytystulppien vaihto
Jarrunesteen vaihto

Kulutusosat

Etu- ja takajarrupalojen vaihto
Etu- ja takajarrulevyjen vaihto
Kytkimen vaihto
(normaalin kulumisen seurauksena)
Tuulilasinpyyhkimien vaihto
(tarpeen vaatiessa, enintään kerran vuodessa)
Takuun päättymisen jälkeen mahdollisesti
ilmenevien häiriöiden korjaus.
www.bmw.fi/huolenpitosopimus
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NÄIN SAAT BMW HUOLENPITOSOPIMUKSEN.
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Huolenpitosopimuksen tekeminen on helppoa. Voit tehdä sen auton tilaushetkellä BMW myyjäsi kanssa, tai missä tahansa BMW Service -toimipisteessä
ennen ensimmäistä huoltoa. BMW Turvan voit hankkia uuden BMW-autosi
takuun voimassaoloaikana.

valitsemaasi sopimukseen sisältyviä huoltotöitä, kulutusosien vaihtoja ja
muita korjauksia vielä takuuajan umpeuduttuakin. Tarkat automallikohtaiset
tiedot ja hinnat saat voimassaolevista BMW Huolenpitosopimushinnastoista,
www.bmw.fi/huolenpitosopimushinnastot.

BMW Huolenpitosopimus alkaa aina auton 1. käyttöönottopäivämäärästä ja
mittarilukemasta 0 km, joten saadaksesi maksimaalisen hyödyn sopimuksesta
suosittelemme, että hankit sopimuksen heti uuden auton käyttöönoton
yhteydessä. Suoritettuasi kertaluonteisen maksun saat oikeuden teettää

BMW Huolenpitosopimus on ajoneuvokohtainen ja sopimuksen sisältämät
huolto- sekä korjauspalvelut siirtyvät auton mahdollisen myynnin yhteydessä
seuraavalle omistajalle samoilla sopimusehdoilla.

NÄIN TOIMII BMW HUOLENPITOSOPIMUS KÄYTÄNNÖSSÄ.
Alla kuvitteellinen esimerkki BMW:n tarpeenmukaisen
huoltokonseptin* huoltoohjelmasta 5 vuoden ja
100 000 km:n ajomatkalla.
Huoltokäyntien määrä optimoidaan mahdollisimman
vähäiseksi huoltokohteita ennakoimalla ja yhdistämällä.
Huolenpitosopimus+ (5 v / 100 tkm) kattaa esimerkin
mukaiset huoltokohteet.

~ 100 000 km:
takajarrujen huolto, jarrunesteen vaihto
~ 90 000 km:
öljyhuolto, raitisilmasuodatin, tuulilasinpyyhkimet
~ 80 000 km:
etujarrujen huolto

1) Huolto- ja tarkastustyöt perustuen automallikohtaiseen tarpeenmukaiseen huoltokonseptiin (CBS = Condition Based Service).
~ 60 000 km:
öljyhuolto, raitisilmasuodatin, ilmansuodatin, tuulilasinpyyhkimet,
sytytystulpat, auton tarkastus, jarrunesteen vaihto
~ 50 000 km:
takajarrujen huolto
~ 40 000 km:
etujarrujen huolto
~ 30 000 km:
öljyhuolto, raitisilmasuodatin,
tuulilasinpyyhkimet

Auton ikä
0 km

1. vuosi
20.000 km

2. vuosi
40.000 km

3. vuosi
60.000 km

4. vuosi
80.000 km

5. vuosi
100.000 km

www.bmw.fi/huolenpitosopimus
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KYSY LISÄÄ.
Lisätietoa huolettomasta ajamisen ilosta BMW-jälleenmyyjältäsi tai
valtuutetusta BMW Service -toimipisteestä. Tervetuloa.

ALKUPERÄINEN
BMW MOOTTORIÖLJY.
Alkuperäinen BMW moottoriöljy on kehitetty vastaamaan BMW-moottorien
teknisiä laatuvaatimuksia. BMW Huolenpitosopimuksen yhteydessä
moottoriöljynä käytetään Alkuperäistä BMW moottoriöljyä. Tutustu
Alkuperäiseen BMW moottoriöljyyn www.bmw.fi/moottorioljy.
Pidätämme oikeudet esitteen mahdollisten paino- ja tuotantovirheiden aiheuttamiin tietovirheisiin. Esitteen jälkipainos ja myös osittainen kopioiminen on sallittu vain Oy BMW Suomi Ab:n luvalla, 11/2020.
© BMW Group Suomi.

