
FORFRISKENDE LEASINGPRISER.
Hvad er det, der gør MINI så populær, overalt hvor den kommer frem? Er det det charmerende 
design – der i øvrigt kan kombineres på over en million forskellige måder? Er det de mange smil, 
MINI ejere mødes med, uanset hvor og hvornår de dukker op?
Et det den unikke gokartfølelse med den næsten drilagtige fornemmelse når du trykker på 
speederen? Det er alt det og mere til. MINI gør det kort fortalt sjovt at køre bil igen. Og nu fås 
samtlige MINI modeller til en ekstra skarp leasingydelse, der kun er med til at gøre dem endnu 
mere uimodståelige.
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MINI Cooper Hatch 3dørs 136 22,2 105 10.000 3.395 138.115 

MINI Cooper Hatch 5dørs 136 21,3 109 10.000 3.595 145.315 

MINI Cooper D Clubman 150 24,4 109 10.000 4.095 163.315 

MINI Cooper Cabrio 136 20,4 114 10.000 4.495 177.715 

MINI Cooper D Countryman* 150 23,3 113 10.000 4.595 181.315

MINI PrivatLeasing er inkl. leveringsomkostninger, metallak og service og ekskl. forsikring og grøn ejerafgift. Etableringsgebyr 4.995 kr. Adminstrationsgebyr 25 kr./md. 
Priserne er baseret på 36 mdr. med 45.000 km i perioden. Forbehold for kreditgodkendelse. Priserne er gældende indtil andet kommunikeres. Bilerne er vist med ekstraudstyr.

*Saltpakke er inkluderet i ovenstående pris. 
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MINI CABRIO. 
Her er der højt til himlen, sol og smil  
på læben. Den nyeste MINI Cabrio  
giver dig følelsen af at være fri som  
fuglen. Den elektroniske kaleche  
slås ned på bare 15 sekunder, selv  
mens du kører, mens parkerings 
assistenten parkerer bilen for dig,  
uden at du behøver røre en finger. 

MINI CLUBMAN. 
Den nye MINI Clubman er den stør
ste og mest avancerede MINI nogen
sinde. Følg din første indskydelse,  
og glæd dig til TwinPowerturbo 
motorteknologi, ALL4-firehjul træk 
samt ottetrins automatgear som 
tilvalg. Ja, Clubman er med på det 
hele.

MINI 3-DØRS. 
Sjov bil. Masser af kraft. MINI har  
altid givet bilelskere følelsen af at  
køre gokart med stil. Med tre forskel 
lige køreindstillinger og sekstrins 
automatgear bliver køreoplevelsen 
bestemt ikke mindre fornøjelig. 
Læg dertil, at MINI 3dørs har op
nået IIHS’ Top Safety Pick i 2016. 

MINI 5-DØRS. 
MINI 5dørs’ lave tyngdepunkt, brede  
sporvidde og stive chassis gør den 
til byens mest spændende 5dørs. 
Her får du både masser af plads og  
rigeligt med motorkraft takket være 
MINI’ens Twin Powerturbomotor 
teknologi og den dynamiske stabi
litetskontrol. Det er tysk teknologi 
og britisk charme, når det er bedst.

Det er på tide at tage på eventyr i nye, spændende egne og opdage, hvor meget weekenden 
pludselig kan byde på. Tag mere med. Se det hele i lidt større perspektiv og gå på opdagelse 
i den nye, mere rummelige MINI Countryman.  Den nye MINI Countryman er en ægte SAV 
(Sports Activity Vehicle), der passer perfekt til den aktive, spontane livsstil.

DEN NYE MINI COUNTRYMAN.

A+

A+


