MINI TO GO. PRIVATLEASING.
MINI 5-DØRER.
ESSENTIAL-PAKKE, SERVICEAVTALE & VINTERHJUL INKLUDERT.
Månedsleie
Motoralternativ
MINI Cooper 5-dører
MINI Cooper 5-dører automat

Total kjørelengde ved 36 måneders leasingperiode
30 000 km
45 000 km
60 000 km
2 290 kr *
2 678 kr
2 958 kr
2 381 kr
2 769 kr
3 049 kr

Essential pakken: Gulvmatter i velur, høydejusterbart fører- og passasjersete, oppbevaringspakke, automatisk klimaanlegg,
regnsensor, kjørecomputer, stemningsbelysning samt lyspakke, sportsratt i skinn, 16’ felger, parkeringssensor bak, midtarmlene, LED kjøre- og tåkelys, connectedpakke og Connected Drive Services.
MINI TO GO er et leasingprodukt for privatpersoner. Du velger deg den MINI’en som er rett for deg, og henter den hos
din MINI forhandler. For å gjøre det enkelt for deg har vi inkludert serviceavtale og
vinterhjul, men du kan selvsagt velge ekstra utstyr. Finansieringen skjer via MINI Financial Services. Du avtaler den
kjørelengden som best passer ditt kjøremønster, kjører bilen i 3 år, og leverer bilen tilbake til forhandler når avtalen
løper ut. Forutsatt at bilen er godt vedlikeholdt, ikke har noen skader eller antall kilometer ikke overstiger avtalt
kjørelengde, tilkommer ingen kostnader.
MINI TO GO – DET KAN IKKE BLI ENKLERE.

MINI FINANCIAL SERVICES.
* Månedsleien er inkl. moms. Startleie/etableringsgebyr: kr 88 487 ink. MVA. Totalpris kr 170 927 vil variere med rentenivået. 30 000km og 3 års bindingstid. Avbildet modell kan avvike.
Endring av avtalt kjørelengde vil påvirke månedsleien. Ekstra kostnader kan påløpe dersom bilen kjøres lengre enn avtalt kjørelengde, eller leveres tilbake med skader eller slitasje utover det som anses som normalt.
Gitte priser gjelder fra juli 2018. BMW Group Norge forbeholder seg retten til å endre priser og spesifikasjoner uten forvarsel. BMW Group Norge tar forbehold om trykkfeil.

MINI TO GO. PRIVATLEASING.
PRISLISTE TILBEHØR MINI 5-DØRER.
Tilbehør/utstyrspakker

Experience
Maximise

MINI Cooper
Månedsleie
973 kr
1 868 kr

MINI FINANCIAL SERVICES.
* Månedsleien er inkl. moms og gjelder for 36 måneders privatleasing. Gitte priser gjelder fra juli 2018. BMW Group Norge forbeholder seg retten til å endre priser og spesifikasjoner uten forvarsel.
BMW Group Norge tar forbehold om trykkfeil.

