
BMW Financial Services

Opłata wstępna brutto 30 000 zł
Okres umowy 48 mies.
Średnioroczny przebieg 15 000 km
Wartość końcowa 56.59 %
Wartość końcowa brutto 67 855 zł
Rata miesięczna 731 zł netto

899 zł brutto

Przykładowa kalkulacja finansowania BMW
Comfort Lease
BMW / MINI CL [% zm]

Kontakt ws. oferty:
Dealer BMW Zdunek Gdynia
Tomasz Małż, tomasz.malz@bmw-zdunek.pl

Cena katalogowa (brutto) 132 000,00 zł
Wyposażenie dodatkowe (brutto) 20 225,00 zł
Cena specjalna po rabacie (brutto) 119 900,00 zł

Paliwo: Benzyna
Skrzynia: Automat
Pojemność cm³: 1499
Moc KM: 140

17" Obrecze kól ze stopu
lekkiego V Spoke 560
Kierownica wielofunkcyjna
Śruby zabezpieczające
Czujnik ciśnienia powietrza
Zestaw naprawczy do opon
Performance Control
Dywaniki welurowe
Trójkąt ostrzegawczy
Podłokietnik przedni

Pakiet dodatkowych schowków
Listwy ozdobne oksydowane
aluminium, czarny mat z listwa
akcentowa
Inteligentne Połączenie
Alarmowe
Teleserwis
Usługi ConnectedDrive
Usługi Zdalne
Mocowanie do gaśnicy
przeciwpożarowej

Wyposażenie standardowe.

Kierownica sportowa, skórzana
Automatyczna skrzynia biegów
dwusprzęgłowa
System alarmowy
Relingi dachowe, czarne
Ogrzewanie foteli przednich
Funkcja dezaktywacji poduszki
powietrznej
Automatyczne
otwieranie/zamykanie klapy
bagażnika

Czujniki parkowania z tyłu i z
przodu
Klimatyzacja automatyczna
Regulator prędkości z funkcją
hamowania
Asystent parkowania
Polska wersja językowa
Polska instrukcja obslugi

Wyposażenie dodatkowe w cenie.

BMW X1 sDrive18i.

Dane techniczne.
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BMW Comfort Lease
Teraz również Klienci indywidualni mogą korzystać z zalet leasingu dostępnych dotąd jedynie dla przedsiębiorców. Oferta łączy w sobie niższe miesięczne raty leasingowe
w porównaniu do tradycyjnego leasingu lub kredytu, komfortowe i swobodne zakończenie umowy z możliwością przejęcia przez Klienta samochodu na własność, wyboru
nowego lub zwrotu. Zapewniamy pełną obsługę w salonie i szybki odbiór samochodu oraz łatwe procedury przyznania finansowania. Unikatowa konstrukcja BMW Comfort
Lease sprawia, że nowe BMW jest teraz także w Twoim zasięgu.

Nota prawna
Przedstawiona propozycja jest niewiążąca i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Niniejsze parametry mają charakter wstępny. Ostateczne warunki zależą od oceny sytuacji finansowo-prawnej
leasingobiorcy oraz zaproponowanych zabezpieczeń i zostaną uregulowane w umowie leasingu. Po szczegółową ofertę zapraszamy do najbliższego Dealera BMW, gdzie Doradca ds. Finansowania przedstawi
kalkulację, dopasowaną do Twoich potrzeb. BMW Comfort Lease jest oferowany przez BMW Financial Services Polska Sp. z o.o.
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