
MINI TO GO. PRIVATLEASING.

Månadskostnad Total körsträcka 36 månader

Motoralternativ 30 000 km 45 000 km 60 000 km

MINI One 3 dörrar 1 995 kr 2 145 kr 2 295 kr

MINI One D 3 dörrar 2 115 kr 2 265 kr 2 415 kr

MINI Cooper 3 dörrar 2 295 kr 2 445 kr 2 595 kr

MINI Cooper D 3 dörrar 2 495 kr 2 645 kr 2 795 kr

MINI Cooper S 3 dörrar 2 795 kr 2 945 kr 3 095 kr
Månadskostnaderna är inkl. moms och avser 36 månaders kontraktstid och varierar enligt ovan beroende på körsträcka.

MINI TO GO gör din tillvaro som privatperson enklare. Du kör din MINI i 3 år, service ingår och du betalar inte en 
krona när du hämtar bilen. Du behöver kort sagt inte tänka på någonting – det har vi redan gjort. Övrig paket- och 
extrautrustning väljer du efter eget behov. Finansiering sker via MINI Financial Services. Du avtalar körsträcka, hyr 
bilen av MINI Financial Services och lämnar efter avtalstiden tillbaka bilen till din återförsäljare. Förutsatt att bilen 
är utan anmärkning och att antal mil inte överstiger avtalad körsträcka, tillkommer inga kostnader. 
MINI TO GO – PACKAT OCH KLART!

Månadskostnaden är inkl. moms och avser 36 månaders kontraktstid och varierar beroende på körsträcka. Uppläggnings- och administrationsavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. 
Månadskostnaden justeras under kontraktstiden vid förändringar i upplåningskostnad. Angivna priser gäller från och med den 1 november 2016 och för den svenska marknaden. Rätt till ändring av priser och speci-
fikationer utan föregående meddelande förbehålles. Övermil debiteras med 12,50 kr inkl. moms per mil. Extra kostnader tillkommer vid användande överstigande normalt slitage. Med reservation för ev. tryckfel.

MINI 3 DÖRRAR.  
INKLUSIVE SALTPAKET PLUS. 0 KR KONTANT. FRI SERVICE. 

MINI FINANCIAL SERVICES.

Saltpaket Plus innehåller: Klimatautomatik, dimljus, velourmattor, förvaringspaket, höjdinställning passagerarsäte, 
färddator, belysningspaket. 


