Mini Cooper S · 2,0 · 192 Cabriolet aut.
Pris: 3.599,- pr. md.
Type:

Personvogn

Modelår:

2018

1. indreg:

03/2018

Kilometer:

25.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Gråmetal

Antal døre:

2

FACELIFTET cabriolet i sportsvarianten Cooper S med kraftfuld 192 hk motor · automatgear og fuldt udstyret med bl.a. komfortabel
læder-/sportskabine · det store navigationssystem · Apple CarPlay og velspillende HiFi-lydsystem Bilen leveres med 2 års MINI NEXT
garanti hos MINI og kan mod merpris leveres med MINI SERVICE INCLUSIVE serviceaftale. ** PÅ VEJ TIL DANMARK · RESERVER
NU OG FÅ LEVERET I UGE 16 ** Eksempel 1: PRIVATLEASING i 12 måneder (MED FRI KM) Udbetaling kr. 45.000 inkl. moms
Leasingydelse kr. 3.599 inkl. moms Restværdi kr. 161.000 ekskl. moms og reg.afgift Eksempel 2: PRIVATLEASING i 24 måneder (MED
FRI KM) Udbetaling kr. 70.000 inkl. moms Leasingydelse kr. 3.449 inkl. moms Restværdi kr. 141.000 ekskl. moms og reg.afgift
STANDARDBILEN MINI Cooper S Cabriolet 2.0L (192 hk) Aut. 1. reg.dato 03/2018 Km-stand 25.000 km Farve Thunder Grey metallic
Gear Automatgear (7 trins dobbeltkobling) Brændstof Benzin TEKNISKE SPECIFIKATIONER Effekt 192 hk Moment 280 NM Økonomi
19 ·3 km/l (blandet kørsel) 0-100 km/t 7 ·1 sek Topfart 228 km/t SÆRLIGT UDSTYR AB FABRIK Steptronic sports automatgear (7 trins
dobbeltkobling) Multijusterbare sportssæder med sædevarme og læder MINI John Cooper Works læder-sportsrat med multifunktion
ratbetjening med gearskifte MINI Yours Interior Style Piano · sort (oplyst) MINI Navigation Professionel med Apple CarPlay
Harman/Kardon HiFi-lydsystem Park Distance Control (PDC) · for og bag Bakkamera Parkeringsassistent Skiltegenkendelse
Vognbaneassistent Regnsensor og automatisk kørelys Automatisk nedblændeligt bakspejl og sidespejle Automatisk klimaanlæg med 2
zoner Fartpilot Adaptiv undervogn MINI Driving Modes MINI Driving Assistant MINI Performance Control MINI Business-pakke MINI
Excitement-pakke MINI Fralægnings-pakke MINI Chili udstyrspakke MINI Wired-pakke MINI Visual Boost MINI Connected MINI
Concierge Services LED-forlygter med automatisk nedblænding Håndfri mobiltelefoni med trådløs opladning · Bluetooth og USB 17"
MINI alufælge · model "Propeller Spoke" · 2-farvede STANDARDUDSTYR AB FABRIK Farve: Thunder Grey metallic Indtræk: MINI
Cross Punch læder · sort El-betjent kaleche med soltagsfunktion El-ruder · foran og bagi El-drevne og -klapbare sidespejle
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Ambiente-kabinebelysning Oplyste dørhåndtag · ind- og udvendigt Boardcomputer Nøglefri start MINI Individual blinklys · hvide
Fjernbetjent centrallås Dæktryksovervågning Hill Holder-assistent ISOFIX-beslag på bagsædet Splitbagsæde
Multifunktionslædersportsrat Længde- og højdejusterbart rat Sportssæder · foran Justerbar lændestøtte · foran Højdejusterbare sæder
· foran Justerbar lårstøtte · foran Midterarmlæn · foran Kurvelys LED-forlygter LED-kørelys LED-tågeforlygter LED-baglygter med
Union Jack Lyssensor Regnsensor Start/Stop-funktion Dæktryksovervågning Alarm Ikke ryger Alle service overholdt GARANTI Denne
bil leveres komplet med MINI NEXT GARANTI · der dækker HELE bilen i 2 år på autoriseret MINI-værksted! SERVICEAFTALE Bilen
kan mod merpris leveres med MINI SERVICE INCLUSIVE serviceaftale på autoriseret MINI-værksted. Vælg f.eks. en serviceaftale ·
der dækker 3 år/40.000 km · for bare kr. 2.200 yderligere udbetaling og kr. 500 om måneden på en 12 måneder aftale eller kr. 250 om
måneden på en 24 måneders aftale. Kontakt os for at høre mere. SÆRLIGT OMKRING FINANSIERINGEN Forventer du at køre mere
end 5.000-10.000 km. årligt · anbefaler vi · at der du betaler en højere udbetaling. Udover at bilens restværdi nedbringes yderligere · er
der også er et mindre beløb til finansiering · hvorved renteudgifter - og dermed den månedlige leasingydelse - bliver lavere. Generelt
anbefaler vi at forlænge leasingaftalen efter udløb · og beholde leasingbilen i 3 år. Forlængelsen betyder oftest · at den månedlige
leasingydelse falder · da bilens beregnede registreringsafgift falder år for år. Samtidig anbefaler vi at nedskrive yderligere på bilens
restværdi · hvilket kan gøres som en engangsbetaling · enten ved forlængelsen eller ved udløb af leasingaftalen · eller månedsvist. Vi
drøfter altid gerne hvilken løsning · der er den optimale for dig. Her har vi taget udgangspunkt i en leasingaftale til private. Det er også
muligt at erhverve denne bil på erhvervsleasing eller splitleasing (kræver GPS-sporingsenhed udvidet med elektronisk kørebog)
istedet. Bemærk også at tilbuddet er baseret på at bilen er indregistreret til brug i 12 måneder. Det er muligt at øge eller reducere
antallet af måneder · hvor bilen er indregistreret · hvorved udbetalingen · den månedlige leasingydelse og restværdien vil ændres. Når
du kigger på alternativer · må du ikke lade dig forblænde af tilbud med lavere udbetaling · idet det er restværdien · der har betydning
for om det bliver dyrt eller billigt for dig at lease bilen. Kontakt os for en konkret drøftelse af hvilken leasingmodel · der er den rigtige i
din situation. OM MOTORPOWER LEASING MotorPower sælger først og fremmest køreglæde! Vi samarbejder med verdens absolut
førende leverandører · og kan fra tid til anden tilbyde en af disses helt særlige demo-biler til vores kunder. Vi har valgt at tilbyde disse
biler på en leasingaftale. MotorPowers founder · Jesper Bacher · har en baggrund som revisor og sidenhen som økonomidirektør ·
blandt andet i en af Danmarks største kæder af bilforhandlere med speciale i leasing · hvor han gennem flere år fungerede som
direktør for forretningsudvikling og økonomi. Her arbejdede han for selve leasingselskabet og udviklede kædens franchise-koncept.
Her fandt han bilforhandlere · der havde potentiale til at blive franchisetagere og uddannede deres personale i leasing. MotorPowers
søsterselskab MotorPower Leasing arbejder således udelukkende med leasing af premiumbiler fra blandt andet Audi · BMW ·
Mercedes-Benz · Volvo og Porsche. Vi har et af Danmarks stærkeste leasingselskaber i ryggen · således at vi sikrer vores kunder det
absolut bedste leasingprodukt til finansiering af deres bil · uanset om behovet måtte være privatleasing · erhvervsleasing · splitleasing
eller sæsonleasing. Med baggrund i kundens specifikke behov · vælger vi sammen den optimale løsning · og vi fortæller alt dét · som
andre leasingselskaber fortier · således at du ved præcis hvordan din leasingaftale er sammensat. MOTORPOWER MINIS
MotorPower Leasing har desuden specialiseret sig i leasing af MINI'er · da vores ene partner har en særlig forkærlighed for den
køreglade mini-bil. Det kalder vi MotorPower Minis. Sammen med en tysk samarbejdspartner håndplukker vi specielle MINI'er og
henter dem til Danmark. Vi stiller store krav til udstyrsniveauet og til bilens historik. Mange af vores MINI'er leveres med MINI NEXT
garanti og MINI SERVICE INCLUSIVE serviceaftale. Begge dele gælder hos autoriseret MINI-værksted efter eget valg. GØR DIN MINI
PERSONLIG MotorPower hjælper gerne med at gøre din MINI endnu mere personlig. Vi tilbyder f.eks. et bredt udvalg i alufælge (både
med sommer- og vinterdæk) · stafferinger · kontrastfarvet tag · spoilere · facelift-baglygter osv. Kontakt os for at høre om mulighederne
for at gøre din MINI endnu mere personlig. FORSIKRING Vi tilbyder fordelagtig forsikring hos Topdanmark til alle · der er over 25 år og
har kørt skadefrit i 3 år eller mere. Basisprisen for denne bil er kr. 708 pr. måned inkl. vejhjælp. Forsikringen kan udvides med
friskadedækning til kr. 100 pr. måned. DET MED SMÅT Leasingtilbuddet er baseret på positiv kreditgodkendelse og vi tager forbehold
for tastefejl. Kontraktoprettelsen på den specifikke bil er kr. 3.750 inkl. moms. Bilen kan ikke købes med fuld afgift.

MotorPower Leasing ApS - Aastoften 16 - 4000 Roskilde Tlf.: (+45) 77 99 00 64 - Email: info@motorpowerleasing.dk

Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,0

Effekt: 192 HK.

Forhjulstræk

Længde: 385 cm.

Tank: 44 l.

Cylinder: 4

Moment: 280

Gear: Automatgear

Bredde: 173 cm.

Km/l: 19,3 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 228 ktm/t.

Højde: 142 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 7,1 sek.

Vægt: 1.290 kg.

DKK 1.780
Produktionsår:
-
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Leasing
Leasing type: Financial
Førstegangsydelse: DKK 45.000
Totalpris i løbetiden: DKK 88.188
Restværdi: DKK 161.000
Løbetid: 12 mdr.
Antal kilometer inkluderet: 0
Forsikring: Ikke inkluderet
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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