
Privatleasing, BMW 1-serie med M Sportpaket och vinterhjul.

 
    Kort fakta BMW Privatleasing.

 - 0 kr i kontantinsats
 - BMW Service Inclusive 
 - M Sportpaketet ger din 1-serie en fläkt av motorsportvärlden. Ett antal olika detaljer, t ex chassit, fälgarna och designen inklusive            

 M-emblemet på sidorna, har anpassats till M-filosofins sportiga stil och avstämning.

Månadskostnad.
Modell Månadskostnad vid 3000 mil/36 mån
BMW 118i inkl. M Sport, Metallic & Vinterhjul 136hk 3 095 kr
BMW 120i inkl. M Sport, Automat & Vinterhjul 184hk 3 295 kr

BMW 120d xDrive inkl. M Sport, Automat & Vinterhjul 190hk 3 295 kr

Angivna priser gäller för den svenska marknaden från den 1 juli 2018. Månadskostnaderna är inkl. moms samt avser 36 månaders löptid och varierar enligt ovan beroende på körsträcka. 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. BMW Privatleasing erbjuds på utvalda modeller. Övermil debiteras med 12,50 kr inkl. moms per mil. Angivna priser är endast rekommenderade priser från BMW 
Financial Services och varje enskild återförsäljare äger rätten att sätta sitt eget pris. Extra kostnader tillkommer vid användande överstigande normalt slitage. För fullständiga försäkringsvillkor, se www.
bmworiginalforsakring.se. Med reservation för ev. tryckfel. BMW Privatleasing är en produkt från BMW Financial Services. 

Lägg till utrustning:
Automatisk växellåda med Steptronic 
(Endast tillgänglig på 118i)                                

428 kr/mån

Metalliclack 193 kr/mån
HiFi Högtalarsystem                                         85 kr/mån
För övrig utrustning, kontakta din återförsäljare.

Bilen på bilden är extrautrustad.

När du älskar 
att köra

 

BMW Privatleasing är det enkla sättet för dig att köra en ny BMW. Du betalar ingen kontantinsats och BMW Service Inclusive 
ingår under hela avtalstiden. Paket- och extrautrustning väljer du efter eget behov och det beräknas separat. Leasingperioden 
är på 3 år och efter det lämnar du tillbaka din bil till din återförsäljare och väljer en ny. Du behöver inte tänka på att sälja bilen 
och vi tar risken för värdeminskning vid normalt slitage.


