
MINI TO GO. PRIVATLEASING.

Månadskostnad Total körsträcka 36 månader

Motoralternativ 30 000 km 45 000 km 60 000 km

MINI One inkl Saltpaket Plus 3 dörrar 2 095 kr 2 245 kr 2 395 kr

MINI Cooper Pepper Edition 3 dörrar 2 495 kr 2 648 kr 2 799 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 kro-
na när du hämtar bilen. Du behöver kort sagt inte tänka på någonting – det har vi redan gjort. Övrig paket- och extrau-
trustning 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. Månads-
kostnaden justeras under kontraktstiden vid förändringar i upplåningskostnad. Angivna priser gäller från och med den 1 april 2017 och för den svenska marknaden. Rätt till ändring av priser och specifikationer 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.  
0 KR KONTANT. FRI SERVICE. 

MINI FINANCIAL SERVICES.

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

Pepper Edition innehåller: Pepper Edition innehåller bland annat: Sportläderratt, 16” lättmetallfälgar, velourmattor, 
höjdinställning passagerare, förvaringspaket, MINI Excitement Package, dimljus, regnsensor, klimatautomatik, färd-
dator, belysningspaket, Park Distance Control (PDC) bak, Radio MINI Visual Boost. 



MINI TO GO. PRIVATLEASING.

Utrustning/paket Månadskostnad

Automatisk växellåda 371 kr

Pepperpaket (från Salt till Pepper, Salt ersätts) 76 kr

Chilipaket (från Salt till Chili, salt ersätts) 492 kr

Visual Paket 293 kr

JCW interiörpaket 267 kr

Visual Boost + Utökad Bluetooth 361 kr

Chrome line exteriör 41 kr

Chrome line interiör 41 kr

Takrails 59 kr

Bonnet stripes 30 kr

PDC bak 98 kr

Bluetooth 41 kr

Uppvärmd framruta 41 kr

Multifunktionsratt 98 kr

Panorama glastaklucka 198 kr

Tonade rutor 80 kr

Automatiskt avbländbar innerbackspegel 41 kr

Harman/Kardon högtalarsystem 222 kr

Designpaket 89 kr

Månadskostnaden är inkl. moms och avser 36 månaders kontraktstid. Uppläggnings- och administrationsavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Angivna priser gäller från och med den 10 
mars 2016 och för den svenska marknaden. Rätt till ändring av priser och specifikationer utan föregående meddelande förbehålles. Med reservation för ev. tryckfel.

PRISLISTA UTRUSTNING MINI 3 DÖRRAR & 5 DÖRRAR.

MINI FINANCIAL SERVICES.

Gäller ej Cooper S och Cooper SD.


