MINI S E ESSENTIAL TO GO.
inkl. miljöbonus*

MODELL

MÅNADSKOSTNAD 36 MÅN/3000 mil.

MINI Cooper SE Essential

3.995 kr

MINI Cooper SE Experience

4.495 kr

MINI Cooper SE Maximize

5.395 kr

MODELL

MÅNADSKOSTNAD 24 MÅN/3000 mil.

MINI Cooper SE Essential

4.295 kr

MINI Cooper SE Experience

4.795 kr

MINI Cooper SE Maximize

5.695 kr

Essential Edition innehåller: PDC parkeringshjälp bak, backkamera, smarta och snygga ljussystem med
välkomstljus, läsljus och väl upplysta speglar i solskydden, Connected Media med 6,5” touchskärm, upp kopplad
navigation via MINI Connected med Real Time Traffic information och mycket mer.
Experience Edition innehåller: Du får all utrustning från ”Essential” plus smarta tillägg som adaptiva LED-ljus,
parkeringsassistent, MINI Headup Display, Harmon Kardon högtalare, MINI Navigation med MINI Connected
och 8,8” skärm, MINI Yours interiör Illuminated som möjliggör upplyst panel i kupén som både ökar trivseln
och gör det behagligare vid mörkerkörning och flera andra smarta och snygga funktioner.
Maximize Edition innehåller: För utom all utrustning från Essential och Experience får du nu panorama glastak,
en riktigt snygg högklassig interiör med MINI Yours läderklädsel, MINI Yours ratt och andra genomtänkta
detaljer samt möjlighet till exklusiva val av lack och fälg såsom nya vackra Enigmatic Black färgen.
*De beräknade månadskostnaderna är baserade på att BMW Financial Services Scandinavia AB erhåller miljöbonus
enligt gällande regler. Initialt kommerde månatliga leasingavgifterna vara högre, men de beräknade månadskostnaderna
ovan är de genomsnittliga månadskostnaderna över 36 månader efter erhållen miljöbonus. BMW Financial Services
Scandinavia AB kan ej hållas ansvarig för utebliven miljöbonus, då gäller den högre månadskostnaden enligt kontrakt.

MINI FINANCIAL SERVICES.
Månadskostnaden är inkl. moms och avser 36 eller 24 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 oktober 2019 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.

