
MINI Cooper Countryman ALL4. Effekt 136 hk. Bränsleförbr. l/100 km bl. körning: 6,1–5,9. Utsläpp CO
2
: 140–134 g/km. Miljöklass: EU6d-temp. MINI Countryman Plug-In Hybrid. Effekt 220 hk. Bränsleförbr. l/100 km bl. körning: 2,0–1,7. Utsläpp CO

2
: 45–40 g/km. 

Miljöklass: EU6d-temp. Månadskostnaderna för privatleasing är inkl. moms samt avser 36 månaders löptid och varierar beroende på körsträcka. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer med f.n. 595 kr resp. 55 kr. Skatt och avgifter från Transportstyrelsen 
tillkommer. Den beräknade månadskostnaden är baserade på att BMW Financial Services Scandinavia AB erhåller miljöbonus enligt gällande regler. Med reservation för eventuella prisförändringar och tryckfel. Angivna priser är endast rekommenderade priser från BMW 
Northern Europe AB och varje enskild återförsäljare äger rätt att sätta eget pris. Bilen på bilden är extrautrustad. Beroende på omgivningsförhållanden ges förbrukningsmotorn en tillfällig effektboost som kan öka angiven effekt med cirka 10 %. Effektboostens längd ökar 
vid lägre utomhustemperaturer (cirka 5 s vid +25°C, cirka 40 s vid -20°C).

MINI Cooper  
Countryman ALL4
Essentialpaket
Pris: från 293.000 kr
Privatleasing: 3.945 kr /mån

MINI Countryman  
Plug-In Hybrid
Experiencepaket
Pris: från 418.000 kr
Privatleasing: 4.695 kr/mån

Premiär för nya 
MINI Countryman.
Med hög energi, sportig design och ALL4-fyrhjulsdrift är frihetskänslan omedelbar så fort du 
sätter dig bakom ratten i nya MINI Countryman – vare sig du väljer den som Plug-In Hybrid eller 
som enbart bensindriven. Den högre markfrigången kombinerat med arvet att ha ett hjul i varje 
hörn gör att MINI Countryman trivs lika bra på asfalt som på grus eller svenska vintervägar. 
Väljer du vår Plug-In Hybrid har du även automat, navigation och 220 hk som standard.
Beställ ditt exemplar hos oss redan idag!
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