MINI BILLÅN.
MINI Financial Services är det bästa sättet att finansiera din MINI. Med MINI Billån
kan du finansiera din körglädje till särskilt förmånliga villkor, oavsett om du är
privatperson eller företagskund.

BILLÅN PRIVAT.

BILLÅN FÖRETAG.

Vi skräddarsyr ditt MINI Billån för dig som privatperson, och
anpassar månadsbetalningar och restskuld utifrån dina
körvanor. Du får kreditbesked direkt när du väljer din MINI och
bilen räcker som säkerhet för lånet. Majoriteten av våra billån är
annuitetslån, som ger en jämn månadskostnad under hela
återbetalningstiden. Du kan enkelt göra extra amorteringar och
kostnadsfritt lösa lånet innan avtalstiden gått ut.
Enligt Konsumentkreditlagen krävs 20 % i kontantinsats när du
lånar till din bil. Summan beräknas på bilens pris inklusive
extrautrustning. Har du en inbytesbil för motsvarande värde går
det lika bra.

MINI Billån är en flexibel lösning när företaget vill finansiera
sina bilar. Vårt Billån är ett annuitetslån, som ger en jämn
kostnad under hela återbetalningstiden. Kreditbesked lämnas
direkt vid valet av MINI och bilen räcker som säkerhet för lånet.
Vi skräddarsyr lånet och anpassar månadsbetalningarna och
restskuld utifrån dina körvanor. Det är möjligt att göra extra
amorteringar och anpassa löptiden efter företagets behov.

TJÄNSTEBILSLÅN.
Om du kör huvudsakligen i tjänsten kan du finansiera din bil
med MINI Tjänstebilslån. Då behöver du ingen kontantinsats.
Det enda som krävs är att din arbetsgivare intygar att du
använder din bil mer än 50 % i tjänsten. Vid kontraktstidens slut
har du tre möjligheter: lämna tillbaka din bil till din MINIåterförsäljare och byta mot en ny, förlänga avtalet eller lösa
lånet. Precis som med alla våra finansieringsprodukter utgör din
MINI säkerhet för lånet.

RULLA UT.
När du finansierar din MINI med MINI Financial Services ingår
alltid två veckors fri Rulla-Ut försäkring, därefter väljer du om
du vill fortsätta med MINI Originalförsäkring till en extra
förmånlig premie.

KONTAKTA OSS.
Det är mycket att tänka på när du ska finansiera din nya bil.
Därför är det bra att ha en partner som MINI Financial Services,
som delar din passion för MINI och körglädje. Du är alltid
välkommen att kontakta oss på telefonnummer 020-120 23 23
eller på e-mail kundservice@mini.se

