
BMW i3.
PRIVATLEASING.
BEKYMMERSFRI KÖRGLÄDJE.

0 kr i kontantinsats och garanterat restvärde. Service 
Inclusive ingår i 24 eller 36 mån/4000 mil. 

BMW Privatleasing är ett enkelt sätt för dig att köra en ny BMW. 
Leasingperioden är på 2 eller 3 år och efter det lämnar du tillbaka 
bilen och väljer en ny. 
Nya helt elektriska BMW i3 har en maximal räckvidd på 310 km. 
Till stor del byggd i kolfiber är den både lätt, snabb och säker. Du 
laddar den enkelt hemma, på jobbet eller i någon av alla laddstationer 
som finns. Nya BMW i3s erbjuder dessutom ännu mer körglädje än 
vanliga BMW i3 tack vare mer effekt och ett sportigare chassi. 

Angivna priser gäller för den svenska marknaden från den 1 oktober 2019. Månadskostnaderna är inkl. moms 
samt avser 36 månaders löptid och varierar beroende på körsträcka. De beräknade månadskostnaderna är 
baserade på att BMW Financial Services Scandinavia AB erhåller miljöbonus enligt gällande regler. Initialt kommer 
de 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. Rätt till ändring 
av priser och specifikationer utan föregående meddelande förbehålles. Uppläggnings- och administrationsavgift 
samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Månadskostnaden justeras vid förändringar i 
upplåningskostnad. Övermil debiteras med 12,50 kr inkl. moms per mil. Extra kostnader tillkommer vid användande 
överstigande normalt slitage. Med reservation för ev. tryckfel. BMW Privatleasing är en produkt från BMW Financial 
Services.

Modell  Månadskostnad  36 månader

BMW i3 120Ah Charged Plus  
BMW i3 120Ah Charged Professional

4.995 kr
5.995 kr

Väljer du Charged Plus får du allt ovan samt backkamera, parking
distance control (fram och bak), driving assistance plus samt
ConnectedDrive Service-paket.

Charged Professional innehåller Charged, Charged Plus samt BMW
i interiösdesign Suite, Comfort Access, Adaptiva LED strålkastare,
Bluetooth-förberedelse Professional samt trådlös laddning av
telefon, HiFi högtalarsystem Harman Kardon, glastacklucka samt
navigationssystem professional.

Modell  Månadskostnad 24 månader

BMW i3 120Ah Charged Plus  
BMW i3 120Ah Charged Professional

5.495 kr
6.495 kr


