
Vi har härmed nöjet att offerera dig ett privatleasingförslag

Fördelarna med privatleasing är många till exempel:

kr i kontantinsats, lås inte upp ditt kapital i en bil

Garanterat restvärde dvs inga obehagliga överraskingar 

Ford Originalservice ingår

Efter 3 år returnerar du bilen och kan välja en ny

3 års problemfritt enkelt bilägande! 

36 månader, service ingår. Skatt (inklusive vägtullar) ingår ej, Försäkring

Max 1500 mil / år. Övermil debiteras med 10 kr / mil

Upplägningsavgift om 595kr samt månatlig administrationsavgift på 45kr tillkommer 

**vid 0kr på försäkringspris nedan så ingår ej försäkring och kunden måste

 själv försäkra bilen 

Objekt:

 114 krServiceavtal

1 799 krBil

Nya Fiesta 1.0 T 100HK Titanium inkl TTS, med 

Klimat EATC och metallic (5500 :- )

Total 2 175 kr

Pris från: 143.900kr

Däck  262 kr
Försäkring**  0 kr

PRIVATLEASING

LEASINGFÖRSLAG:



Vi har härmed nöjet att offerera dig ett privatleasingförslag

Fördelarna med privatleasing är många till exempel:

- 0 kr i kontantinsats, lås inte upp ditt kapital i en bil

- Garanterat restvärde dvs inga obehagliga överraskingar 

- Ford Originalservice ingår

- Efter 3 år returnerar du bilen och kan välja en ny

3 års problemfritt enkelt bilägande! 

36 månader, service ingår. Skatt (inklusive vägtullar) ingår ej, Försäkring

Max 1500 mil / år. Övermil debiteras med 10 kr / mil

Upplägningsavgift om 595kr samt månatlig administrationsavgift på 45kr tillkommer 

**vid 0kr på försäkringspris nedan så ingår ej försäkring och kunden måste 

själv försäkra bilen 

Objekt:

Total 2 343 kr

Pris från: 159.900kr

Serviceavtal  256 kr
Däck  299 kr

Försäkring**  0 kr

PRIVATLEASING

LEASINGFÖRSLAG:

Pixbo Focus Titanium 100hk Ecoboost, Metallic, 

Parkeringspaket, Förarassistanspaket

Bil 1 788 kr



Vi har härmed nöjet att offerera dig ett privatleasingförslag

Fördelarna med privatleasing är många till exempel:

- 0 kr i kontantinsats, lås inte upp ditt kapital i en bil

- Garanterat restvärde dvs inga obehagliga överraskingar 

- Ford Originalservice ingår

- Efter 3 år returnerar du bilen och kan välja en ny

3 års problemfritt enkelt bilägande! 

36 månader, service ingår. Skatt (inklusive vägtullar) ingår ej, Försäkring

Max 1500 mil / år. Övermil debiteras med 10 kr / mil

Upplägningsavgift om 595kr samt månatlig administrationsavgift på 45kr tillkommer 

**vid 0kr på försäkringspris nedan så ingår ej försäkring och kunden måste 

själv försäkra bilen 

Objekt:

Total 2 970 kr

Pris från: 199 900 kr

Däck  85 kr
Försäkring**  0 kr

PRIVATLEASING

LEASINGFÖRSLAG:

Pixbo Kuga Titanium 1,5TDCi 120hk , Metallic, 

Parkeringspake, Designpaket, Bränsledriven 

pakeringsvärmare, Dragkrokförberedelse

Bil 2 628 kr
Serviceavtal  256 kr


