MINI LEASING.
MINI Financial Services är det bästa sättet att finansiera din MINI. Med MINI
Leasing får du ett bekymmersfritt och tryggt bilägande genom hela resan, oavsett
om du är privatperson eller företagskund.

MINI TO GO.

VÄLJA MINI.

MINI TO GO är det enkla sättet för dig att köra MINI. Du
behöver ingen kontantinsats och Fri Service ingår. Efter 36
månader lämnar du tillbaka din MINI och väljer en ny. Du
behöver inte tänka på att sälja bilen och vi tar risken för
värdeminskning vid normalt slitage.

Med vår onlinekalkylator kan du få inspiration och din
återförsäljare hjälper dig att välja rätt bil och utrustning.
Leasingkontraktet skriver du under samtidigt som du hämtar ut
din nya MINI, sedan är det bara att köra. Om din bil redan finns
på plats vid beställning får du den direkt, annars hämtar du den
när den är klar för leverans.

FÖRETAGSLEASING.
MINI Företagsleasing är ett bekvämt och förmånligt sätt att
finansiera företagets bilar. Företaget binder inte upp något
kapital och kan dra av 50 % av momsen på leasingavgiften. MINI
Fri Service ingår i 36 månader (eller upp till 8.000 mil).
Leasingavgiften styrs av kontraktstiden och restvärdet. Vid
kontraktsslutet har du möjlighet att byta till en ny modell.

MINI AT WORK.
MINI AT WORK gör din tillvaro som företagare enklare. Du får
en förutsägbar månadskostnad, bekymmersfri hantering och
garanterat restvärde. Det behövs ingen kontantinsats och MINI
Fri Service och MINI Originalförsäkring ingår under hela
avtalstiden. Leasingperioden är på 36 månader och 50 % av
momsen är avdragsgill.

ÅTERLÄMNING.
Du får en Återlämningsguide där det tydligt framgår vad som är
normalt slitage och vad som behöver åtgärdas innan du skall
lämna tillbaka bilen. Genom att lämna in din MINI på service i
enlighet med bilens intervallsystem kan du undvika onödiga
kostnader. När bilen indikerar att det är dags för service bokar
du en tid och lämnar in den hos din återförsäljare, sedan tar vi
hand om resten.

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

