
MINI NEXT.
BORN AGAIN.



MINI NEXT - EN ÖVERBLICK.
Vid köp av en nästan ny bil är det mycket man måste tänka på. MINI hjälper dig snabbt och 
bekvämt att hitta en bil som motsvarar dina önskemål - oavsett om det är en klassisk begag-
nad eller en MINI Next-bil. MINI Next-bilar är yngre än fem år, har en körsträcka på mindre 
än 12 000 mil och är handplockade för att tillmötesgå de högt ställda kvalitetskraven. De är 
välskötta och regelbundet servade, och våra experter har kontrollerat att varje enskild kom-
ponent klarar de krav som gör en MINI till en MINI.

360° KoNTRoLL MEd gaRaNTI.

• Bilens historik
• Optisk standard
• Teknisk standard
• Motor & drivlina
• Elsystem
• Slutkontroll
• Provkörning
• 73 punkter kontrolleras



Eftersom varje MINI Next-bil kontrolleras noggrant blir det enkelt för oss att ge dig om-
fattande garantier. Är bilen yngre än ett år, det vill säga har det gått mindre än 12 månader 
sedan bilens första registreringsdatum, så gäller bilens nybilsgaranti fram till den dag den 
blir två år. Är bilen äldre än ett år, men yngre än två, gäller nybilsgarantin fram till dess bilen 
blir två år. Därefter gäller MINI Next-garantin fram till den dag då ett år har gått sedan bilen 
levererades, eller den dag då mätarställningen är 2000 mil högre än vid leveransdagen. Är 
bilen mer än två år gammal så har den vår MINI Next-garanti i ett år från och med leverans-
dagen, eller till och med dagen då mätarställningen är 2000 mil högre än vid leveransdagen.

Våra MINI-experter kontrollerar varje MINI Next-bil från hjärta till njure. Vi utför en nog-
grann standardiserad 360-graders kontroll som säkerställer att varje MINI Next bil är i 
utmärkt skick. Våra MINI experter inspekterar noggrant varje del av bilen – från system och 
komponenter till insidan och utsidan av fordonet. Totalt kontrolleras 73 olika punkter innan 
bilen godkänns. En slutbesiktning och dokumentkontroll utförs tillsammans med provkörn-
ingstester för att säkerställa MINIs höga kvalitetsstandard.

MINI sätter normerna – lika mycket när det gäller service som när det gäller bilar. MINI 
Mobile Care har utvecklats speciellt för dig och din MINI för att säkerställa dessa höga 
normer om du eventuellt skulle råka ut för ett driftstopp – MINIs omfattande vägassistans 
som sträcker sig över hela Europa står till ditt förfogande. Ring bara 020-21 00 00 för att 
nå MINI Mobile Service dygnet runt, året runt. MINI Mobile Service blir på så sätt din första 
kontaktpunkt i händelse av ett driftstopp. Alla MINI-ägare – oavsett om bilen är ny eller be-
gagnad – är berättigade till MINI Mobile Cares omfattande mobilitetsservice i 5 år från bilens 
registreringsdatum. Läs mer på www.mini.se/mobilecare.

Om du, mot förmodan, skulle tycka att din nya MINI Next-bil inte helt motsvarar dina behov 
eller förväntningar, har du möjlighet att byta den mot en annan bil hos din återförsäljare på 
samma eller högre prisnivå. Detta ska dock ske inom sju dagar från leveransdatum och en 
körsträcka på högst 50 mil. Du måste vara beredd att ersätta återförsäljaren för de kostnader 
ett sådant byte medför, dock högst 5 000 kr inklusive moms.

12 MåNadERs gaRaNTI.

360-gRadERs KoNTRoLL MEd CERTIfIKaT.

MINI MoBILE CaRE

EN VECKas BYTEsRÄTT.

VaRfÖR MINI NEXT?



Med MINI Originalförsäkring får du en generös försäkring, skräddarsydd med samma kvalitet 
som din MINI. Vi garanterar att din bil repareras med MINI Originaldelar på en auktoriserad 
verkstad och alla personer du möter är experter på MINI. Ett speciellt bilmärke förtjänar en 
speciell bilförsäkring. När du köper en MINI Next bjuder vi på en Rulla-ut försäkring under 
två veckor när du köper din bil hos en auktoriserad MINI-återförsäljare.

Du får rabatt motsvarande kostnaden för försäkringen i fyra månader när du finansierar din 
bil hos MINI Financial Services och förlänger försäkringen i ett år. Moderna bilar innehåller 
avancerad teknik och elektronik. MINI är inget undantag. Därför anlitar vi endast auktorise-
rade MINI-verkstäder som använder originaldelar och känner varje MINI-modell in i minsta 
detalj. Skulle något hända kan du anmäla skadan till oss här på webben, dygnet runt. Snabbt 
och smidigt, utan papper och krångel. 

Finansierar du din MINI genom MINI Financial Services erbjuds du fri service i 2 år eller 
4 000 mil (beroende på vad som kommer först). Detta gäller oavsett om bilen har passerat 
garantin för 3 års fri service.

När du finansierar bilen genom oss inkluderar vi kostnadsfritt ett låneskydd de tre första 
månaderna. Det är vårt sätt att ge dig en extra trygghet vid ditt bilköp. Efter tre månader väl-
jer du själv om du vill förlänga ditt låneskydd. Läs mer på mini.se/erbjudande-finansiering/
privat/billan/

2 VECKoRs RuLLa-uT fÖRsÄKRINg.

EN KLoK fÖRsÄKRINgsLÖsNINg.

fRI sERVICE I 2 åR/4 000 MIL

TRE MåNadERs KosTNadsfRITT MINI LåNEsKYdd

ETT KLoKT BILÄgaNdE.


