Billeasing
Ett ännu enklare billiv för
privatpersoner och företag

Mazda CX-5
2.0 165 Core

Varje Mazda är byggd efter det japanska begreppet Jinba
Ittai, känslan av att vara ett med bilen. Som en häst med sin
ryttare. Och det gäller även Mazda CX-5, en kompakt SUV
med framhjulsdrift för allra bästa komfort och med en
smidighet som är sällsynt för SUV:ar. Modellen är helt
omgjord, inifrån och ut. Designen är prisbelönt och de
eleganta linjerna har omsorgsfullt mejslats ut för hand av
skickliga hantverkare.Kort beskrivning av bilen

Biltyp:

SUV

Antal säten:

5

Drivmedel:

Bensin

Växellåda:

Manuell

Koldioxidutsläpp:

149 g/km

Bränsleförbrukning: 0,64 l/mil

Läs mer på mekonomen.se/billeasing
eller kontakta oss på billeasing@mekonomen.se

Månadsavgift från:

4820:48 mån, 1500 mil/år
inkl. moms

Mazda CX-5 2.0 165 Core

Specifikationer
För en mer komfortabel och säker körning är bilen är
utformad med förarens perspektiv i centrum, det ökar
säkerhet och körglädje. Men upplevelsen är lika njutbar för
passagerarna.

Ett urval av bilens utrustning:

Stora 19-tums lättmetallfälgar framhäver sportighet och
elegans. Den nya 3-skiktslacken med oöverträffat djup och
lyster förstärker karossens livfullhet när bilen flyttar sig
mellan ljus och skugga.

• Autobroms (Smart City Brake Support)

Den avancerade tekniken är framtagen med samma
precision och känsla som resten av bilen. Mazda CX-5 är
trygg att köra i alla miljöer. Inbyggda kameror och sensorer
identifierar potentiella faror och minimerar risker.
Autobroms, adaptiv farthållare, och adaptiva
LED-strålkastare, är några av de säkerhetsfunktioner som
gör körningen komfortabel och trygg.

• Elektriskt inställbara, infällbara och uppvärmda

• Ny 3-skikts lack med oöverträffat djup och lyster
• Interiör med fina materialval
• 17-tums lättmetallfälgar
• LED-strålkastare
ytterbackspeglar
• Tonade rutor från B-stolpen och bakåt
• Farthållare
• Läderklädd multifunktionsratt

Utrustningsnivån och komforten är hög.

• FM/DAB-radio, CD-spelare, USB- och AUX-ingångar
• Bluetooth®-handsfree för telefoBeskrivande text om bilen.

Pris per månad
Körsträcka

1 500 mil/år

2 000 mil/år

3 000 mil/år

5 000 mil/år

24 månader

6 170 :-

6 400 :-

7 400 :-

8 900 :-

36 månader

5 230 :-

5 640 :-

6 320 :-

7 810 :-

48 månader

4 820 :-

5 050 :-

5 870 :-

Vad är det här?
I ditt leasingupplägg behöver du välja
hur länge du vill ha bilen, och hur långt
du tror att du kommer köra. Kör du
längre än din avtalade körsträcka får
du betala mer vid kontraktets slut.

Skulle du köra en kortare sträcka får
du i stället tillbaka pengar med samma
belopp per mil*. Det finns alltså inga
gömda kostnader om du överskrider
ditt kontrakt.

* Kostnad eller prisavdrag för överoch undermil varierar från 8-10
kr/mil för den här bilen, beroende på
val av leaseperiod och körsträcka.

Alla tjänster är samlade i ett pris

Ingen kontantinsats eller r estskuld
Fast månadskostnad
Service ingår
Nybilsgaranti och helförsäkring ingår
Vinterdäck och däckskiften ingår
Vägassistans ingår
Fordonsskatt ingår

Läs mer
mekonomen.se/billeasing
Kontakt
billeasing@mekonomen.se

Det är mycket enkelt. Alla tjänster är samlade i ett pris, det
gör att du vet exakt vad du betalar för och vad du får.
Mekonomen billeasing i samarbete med LeasePlan
innebär ett bekymmersfritt billiv. Från början till slut. Du
leasar bilen i 3 eller 4 år och du behöver varken betala
kontantinsats, uppläggningsavgift eller depositionsavgift. I
månadskostnaden ingår försäkring, service, däck och
vägassistans. När leaseperioden är slut lämnar du tillbaka
bilen utan att behöva tänka på värdeminskningen.
Du väljer i din beställning hos vilken Mekonomen
bilverkstad du vill hämta ut din bil, och du kommer sedan
tillbaka när det är dags för däckbyte, service eller annan
reparation. Skulle du flytta eller befinna dig på annan ort,
kan du använda vilken som helst av våra Mekonomen
Fleet bilverkstäder.

