
LA PROPERA VEGADA VINDRÀS EN UN 
MINI, PER 10,9 € AL DIA
(331,53 € AL MES1), DURANT 48 MESOS I PER 10.000 KM A L’ANY



    

TOTS ELS SERVEIS 
INCLOSOS A LA 
QUOTA MENSUAL

A punt per gaudir del MINI?
Condueix ara el Mini més icònic amb un extra d’espai: Mini One 5 portes dissenyat exclusivament 
per a tu per només 10,9 € al dia (331,53 € al mes) durant 48 mesos i per 10.000 km al año1.

Motor
 • Caixa de canvis manual de 6 

velocitats, estil esportiu
 • Motor de benzina: 3 cilindres One 

de 75 kW/102 CV i tecnologia MINI 
TwinPower Turbo

 • Funció Start-Stop

Seguretat
 • Trucada d’emergència intel·ligent 
 • Control de creuer amb funció de 

frenada
 • Sensor de llum i sensor de pluja
 • Volant multifunció
 • Control de pressió de pneumàtics

Exterior
 • Llums LED davanters, posteriors i 

antiboira
 • Llums posteriors disseny Union Jack
 • Sostre solar panoràmic
 • Llandes de 40,64 cm (16”) Victory 

Spoke negres

Interior
 • Pantalla tàctil de 16,5 cm (6,5”)
 • Climatitzador bizona
 • Bluetooth multimèdia
 • Volant esportiu de cuir
 • Línia interior Carbon Black
 • Ordinador de bord

Serveis inclosos a la quota 
mensual

 • Lloguer del vehicle durant 48 mesos i 
per 10.000 km l’any

 • Assistència en carretera les 24 hores
 • Manteniment, ITV i reparacions2

 • Canvi de pneumàtics per desgast i 
punxades

 • Assegurança de Responsabilitat Civil 
i servei de danys propis amb sistema 
bonus-malus revisable anualment per 
sinistralitat i IPC

 • Impost de matriculació i circulació
 • Gestió de multes
 • Atenció permanent al 902 881 763

€/mes, IVA inclòs. Quotes per a la Península i les 
Balears. Consulta a l’oficina les quotes per a les 
Canàries, Ceuta i Melilla per a d’altres terminis i 
quilometratges.

La quota a 48 mesos i per 10.000 km és vàlida a tots 
els territoris.

Quotes a d’altres terminis i 
quilometratges

MINI One 5 Portes, 75 kW (102 CV). Consum combinat de 5 l/100 km (WLTP: 5,9 l/100 km) i emissions CO2 combinades de  
115 g/km (WLTP: 134 g/km).

1. IVA/IGIC/IPSI inclòs. Oferta de rènting a 48 mesos i per 10.000 km a l’any vàlida fins al 31-10-2019 o fins que se n’exhaureixin les 
existències a la Península, les Balears i les Canàries. 2.000 unitats disponibles. Disponible per a altres terminis i quilometratges. Termini de 
lliurament estimat de 25 dies hàbils després de la signatura del contracte per a les primeres 500 unitats i la resta de les unitats en funció 
de la disponibilitat del fabricant, a la Península. A les Balears, les Canàries, Ceuta i Melilla, lliuraments en funció de la disponibilitat del 
fabricant. Les fotografies poden no coincidir amb la versió i/o l’equipament de l’oferta. La concessió de l’operació està condicionada a 
l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de pagament del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l’entitat. Comercialitzat per 
CaixaBank, SA, agent d’Arval Service Lease, SA amb domicili a l’av. del Juncal, 22-24, 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid), i NIF 
A-81573479. Només permet pagament mensual. Penalització per cancel·lació anticipada del contracte. 2. No s’hi inclouen les reparacions 
per mal ús. 

NRI: 3030-2019/05541

DISSENYAT 
EXCLUSIVAMENT  
PER A CLIENTS DE 
CAIXABANK

 • Motor de benzina de 75 kW (102 CV)
 • 5 portes - 5 places
 • Mesures (llargada x amplada x altura) en 

mm: 3.982 x 1.727 x 1.425

 • Canvi manual de 6 velocitats, estil esportiu
 • Color Pepper White
 • Tapisseria Firework Carbon Black

El teu MINI, amb tot aquest equipament:

Escoltar Parlar Fer

36 48 60

10.000 343,82 331,531 326,43

15.000 372,68 362,96 357,00

20.000 405,33 393,66 389,81

25.000 431,37 421,99 417,95

30.000 458,98 453,13 449,02

Mesos
km/any


