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LEASING.
TWORZYMY DLA CIEBIE PROSTE ROZWIĄZANIA.
W MINI Financial Services jesteś więcej niż Klientem. To dlatego, że podzielamy Twoją pasję do MINI. Rozumiemy Twoje potrzeby i zapewniamy 
najlepszą obsługę na każdym etapie. To zaufanie jakiego doświadczasz w każdym naszym produkcie i usłudze.

Teraz również klienci indywidualni mogą docenić wszystkie zalety ofert MINI Leasing i MINI Comfort Lease  
dostępne do niedawna jedynie dla firm i przedsiębiorców.

• Kompleksowa obsługa w salonie i szybki odbiór samochodu. 
Załatwimy za Ciebie wszystkie formalności, nawet te związane  
z rejestracją pojazdu. Masz pełen komfort, wszystko załatwisz  
na miejscu - podpisujesz jedynie dokumenty i wyjeżdżasz 
samochodem z salonu.

• Dbamy o Twój cenny czas – zapewniamy minimum formalności  
oraz krótki czas weryfikacji wniosku leasingowego.

• Neutralny wpływ na Twoją zdolność kredytową – umowa MINI 
Leasing lub MINI Comfort Lease nie obciąża Twoich zobowiązań 
kredytowych.

Dodatkowo, jeśli jesteś przedsiębiorcą: 

• Korzystasz z efektu „tarczy podatkowej” dzięki możliwości obniżenia 
podatku dochodowego i VAT.

• W leasingu finansowym dokonujesz pełnej amortyzacji podatkowej 
wartości samochodu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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PROCEDURA KROK PO KROKU.

Wybierasz wariant oferty i najbardziej dogodne 
warunki leasingu, a Twój Dealer MINI przygotowuje 
kalkulację odpowiadającą Twoim oczekiwaniom.

KROK PIERWSZY.1.
36 MIESIĘCY

NISKA RATA

Dostarczasz wymagane dokumenty do Dealera MINI  
i po akceptacji wniosku przez MINI Financial Services 
podpisujesz umowę leasingową w salonie.

KROK DRUGI.2.
PODPISANIE

UMOWY

My rejestrujemy Twoje MINI, a Ty umawiasz się  
na dogodny dla Ciebie termin odbioru, wyjeżdżasz 
swoim MINI i możesz cieszyć się radością z jazdy.

KROK TRZECI.3. ODBIÓR
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To nowoczesny sposób fi nansowania i doskonała propozycja dla tych, 
którzy cenią sobie komfort i swobodę wyboru. Rozwiązanie, które 
zapewnia, że samochody MINI stają się bardziej dostępne niż w innych, 
klasycznych formach fi nansowania.

MINI 
COMFORT LEASE.

Poznaj wyjątkowe zalety oferty MINI Comfort Lease:

• Twoje miesięczne raty są znacznie niższe niż w tradycyjnym leasingu 
lub kredycie, dzięki temu, że spłacasz tylko część wartości samochodu, 
która zużywa się w trakcie umowy.

• Masz pełną swobodę wyboru na koniec umowy: zwrot samochodu 
i wybór nowego modelu, przejęcie samochodu na własność po zapłacie 
raty końcowej lub rozłożenie raty końcowej na kolejny okres i dalsze 
użytkowanie Twojego MINI.

• Decyzję o sposobie zakończenia umowy podejmujesz dopiero 
na koniec – nie ponosisz więc ryzyka ani zobowiązań i nie martwisz 
się sprzedażą samochodu ani utratą jego wartości. Możesz jeździć 
nowym MINI co kilka lat.

• Zapewniamy przejrzyste zasady rozliczenia, również w przypadku 
wcześniejszego zakończenia umowy leasingu.

• Jeśli jesteś przedsiębiorcą, możesz wliczyć do kosztów uzyskania 
przychodu opłatę wstępną i raty leasingowe oraz odliczyć VAT 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Opłata wstępna od 0% do 35%.

• Okres fi nansowania od 24 do 60 miesięcy.

• Gwarantowana wartość końcowa: uzależniona 
od okresu fi nansowania i deklarowanego przebiegu.

• Raty leasingowe: oparte na stopie stałej 
z gwarantowaną ratą w całym okresie umowy lub 
zmiennej z ratą uzależnioną od wskaźnika WIBOR.

Warunki fi nansowania: 

OPŁATA 
WSTĘPNA

GWARANTOWANA 
WARTOŚĆ KOŃCOWA

3 OPCJE NA KONIEC

Zwrot samochodu, rozłożenie na raty lub spłata i wykup.

NISKIE RATY
MIESIĘCZNE

KONSUMENT FIRMA
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MINI LEASING 
OPERACYJNY.
To popularna wersja leasingu z niskimi wartościami wykupu na koniec 
umowy. Propozycja ta jest optymalnym rozwiązaniem dla tych, którzy 
chcą zmaksymalizować korzyści podatkowe w okresie umowy, po czym 
zostać właścicielem auta przy minimalnym koszcie wykupu.

Zalety oferty MINI Leasing Operacyjny:

• Optymalizacja miesięcznych kosztów oraz korzyści podatkowych 
dzięki elastycznym możliwościom ustalenia opłaty wstępnej, okresu 
umowy i wartości wykupu.

• Stajesz się właścicielem samochodu po spłacie rat leasingowych 
i raty końcowej (wykupu).

• Zapewniamy przejrzyste zasady rozliczenia, również 
w przypadku wcześniejszego zakończenia umowy leasingu.

• Możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu opłatę wstępną 
i raty leasingowe oraz odliczyć VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

• Opłata wstępna od 0% do 45%.

• Okres fi nansowania od 24 do 60 miesięcy.

• Wartość końcowa od 0,5% do 40%.

• Raty leasingowe: oparte na stopie stałej 
z gwarantowaną ratą w całym okresie umowy bądź 
zmiennej z ratą uzależnioną od wskaźnika WIBOR.

Warunki fi nansowania: 

OPŁATA 
WSTĘPNA

NISKA 
WARTOŚĆ 
WYKUPU

RATY MIESIĘCZNE

FIRMA
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Teraz już nie tylko przedsiębiorcy, ale także klienci indywidualni mogą korzystać z nowoczesnych sposobów fi nansowania zakupu MINI. 
Nasza oferta MINI Leasing Konsumencki to idealne rozwiązanie dla tych, którzy oczekują elastycznych warunków fi nansowania, 
a jednocześnie najwyższego standardu usług zapewnionego przez wiarygodnego partnera fi nansowego.

MINI LEASING KONSUMENCKI.

Zalety oferty MINI Leasing Konsumencki:

• Optymalizacja miesięcznych kosztów dzięki indywidualnemu dopasowaniu opłaty wstępnej, okresu umowy i wartości wykupu.

• Stajesz się właścicielem samochodu po spłacie rat leasingowych i raty końcowej (wykupu).

• Zapewniamy przejrzyste zasady rozliczenia umowy, również w przypadku wcześniejszego zakończenia.

• Opłata wstępna od 0% do 45%.

• Okres fi nansowania od 24 do 60 miesięcy.

• Wartość końcowa od 0,5% do 40%.

• Raty leasingowe: oparte na stopie stałej 
z gwarantowaną ratą w całym okresie umowy bądź 
zmiennej z ratą uzależnioną od wskaźnika WIBOR.

OPŁATA 
WSTĘPNA

NISKA 
WARTOŚĆ 
WYKUPU

RATY MIESIĘCZNEWarunki fi nansowania: 

KONSUMENT
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MINI LEASING FINANSOWY.
To optymalne rozwiązanie, dzięki któremu możesz dokonywać odpisów amortyzacyjnych 
i zostać właścicielem auta po okresie leasingu.

Zalety oferty MINI Leasing Finansowy:

• Możesz dokonywać odpisów amortyzacyjnych, a część odsetkową raty wliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

• Stajesz się właścicielem samochodu po spłacie rat leasingowych oraz symbolicznej raty końcowej.

• Opłata wstępna od 0%.

• Okres leasingu od 6 do 60 miesięcy.

• Wartość końcowa 0,1%.

• VAT jest płatny częściowo z opłatą wstępną, 
pozostała kwota po odbiorze pojazdu.

• Raty leasingowe: oparte na stopie zmiennej 
z ratą uzależnioną od wskaźnika WIBOR.

OPŁATA 
WSTĘPNA

SYMBOLICZNA
WARTOŚĆ 
WYKUPU

RATY MIESIĘCZNE

FIRMA

Warunki fi nansowania: 
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KREDYT.
JESTEŚMY WIARYGODNYM PARTNEREM KREDYTOWYM.

Jeśli chcesz rozłożyć zakup swojego MINI na raty, wybierz naszą ofertę MINI Kredyt lub MINI Kredyt Niska Rata dostępną dla klientów  
indywidualnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (RRSO 7,04%).

• Kompleksowa obsługa w salonie MINI i szybki odbiór samochodu – masz pełen komfort, dokumenty składasz i podpisujesz na miejscu w salonie.

• Dbamy o Twój cenny czas – zapewniamy minimum formalności  przy akceptacji kredytu i krótki czas podjęcia decyzji kredytowej przez bank.

• Korzystne warunki finansowe i szerokie możliwości dopasowania wkładu własnego, okresu kredytu i odłożenia spłaty części kredytu na koniec 
umowy.

Ciepłe powitanie. Przyjazny uśmiech. Odpowiednie oferty w odpowiednim czasie. Kiedy wybierasz MINI Financial Services,  
zawsze możesz liczyć na produkty i usługi, które doskonale spełnią Twoje oczekiwania.
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PROCEDURA KROK PO KROKU.

Wybierasz wariant oferty i najbardziej dogodne 
warunki kredytu, a Twój Dealer MINI przygotowuje 
kalkulację odpowiadającą Twoim oczekiwaniom.

KROK PIERWSZY.1.
36 MIESIĘCY

NISKA RATA

Dostarczasz wymagane dokumenty do Dealera MINI 
i po akceptacji wniosku kredytowego podpisujesz 
umowę kredytową w salonie.

KROK DRUGI.2.
PODPISANIE

UMOWY

Rejestrujesz samochód i umawiasz się  
na dogodny dla Ciebie termin odbioru, wyjeżdżasz 
swoim MINI i możesz cieszyć się radością z jazdy.

KROK TRZECI.3. ODBIÓR
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MINI KREDYT.
Zalety oferty MINI Kredyt:

• Elastyczne warunki spłaty kredytu dzięki szerokim 
możliwościom dostosowania wkładu własnego już od 0% 
i okresu kredytu nawet do 120 miesięcy.

• Atrakcyjne raty miesięczne dzięki konkurencyjnemu 
oprocentowaniu i wygodnym wariantom spłaty – raty równe, 
malejące lub spłata jednorazowa na koniec okresu kredytu.

• Możliwość ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek 
nieprzewidzianych okoliczności.

• Przystępne formy zabezpieczenia kredytu: cesja praw 
z polisy AC oraz przewłaszczenie warunkowe bądź 
częściowe.

• Wkład własny już od 0%.

• Okres kredytowania od 12 do120 miesięcy.

• Kredyt do 125% wartości pojazdu.

• Możliwość skredytowania dodatkowego wyposażenia.

Warunki kredytu: 

WKŁAD
WŁASNY RATY MIESIĘCZNE
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MINI KREDYT NISKA RATA.
Zalety oferty MINI Kredyt Niska Rata:

• Elastyczne warunki spłaty kredytu dzięki szerokim możliwościom dostosowania 
wkładu własnego i okresu kredytowania.

• Raty miesięczne nieporównywalnie niższe w stosunku do standardowych kredytów, 
dzięki możliwości odłożenia spłaty znacznej części kredytu na koniec umowy.

• Możesz zdecydować o sposobie spłaty ostatniej raty (balonowej): 
rozłożyć spłatę na kolejny okres lub spłacić w całości.

• Przystępne formy zabezpieczenia kredytu: cesja praw z polisy 
AC oraz przewłaszczenie warunkowe bądź częściowe.

• Wkład własny już od 10%.

• Okres kredytowania od 24 do 60 miesięcy.

• Maksymalna wysokość ostatniej raty zależna od okresu kredytu.

Warunki kredytu: 

Reprezentatywny przykład dla kredytu samochodowego na zakup nowego pojazdu w mBanku S.A.: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 7,04 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 75 900,00 zł, 
całkowita kwota do zapłaty 89 792,09 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 5,39 % w skali roku, całkowity koszt kredytu 13 892,09 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 2 656,50 zł – 3,5%, odsetki 11 235,59 zł), 60 miesięcznych 
rat równych w wysokości po 1 496,54 zł, ostatnia rata: 1 496,23 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 09.11.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.  Zawarcie umowy o kredyt samochodowy uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego 
kredytobiorcy przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z kredytem samochodowym są określone w Tabelach stóp procentowych dla osób fi zycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A, Taryfi e prowizji i 
opłat bankowych dla osób fi zycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A, oraz w Regulaminie udzielania kredytu samochodowego dla osób fi zycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na: www.
mbank.pl/indywidualny/kredyty/kredyt-samochodowy/. Ubezpieczenia TUiR S.A. Szczegółowe informacje o dobrowolnym ubezpieczeniu spłaty kredytu samochodowego dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na stronie: 
www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-kredytow/ubezpieczenia-splaty-kredytu-samochodowego/

WKŁAD
WŁASNY

RATA
BALONOWA

NISKIE RATY 
MIESIĘCZNE

Rozłożenie na raty lub spłata i wykup.

2 OPCJE 
NA KONIEC

MINI Kredyt oferowany jest przez mBank S.A.
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UBEZPIECZENIE.
DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO.
Zaufanie jest najważniejszą wartością dla MINI Financial Services. Dlatego zachęcamy do wyboru naszego ubezpieczenia tak niezawodnego, jak Twoje 
MINI. MINI Ubezpieczenia stworzone są z myślą o Twojej radości z jazdy, która jest pod stałą ochroną.

MINI UBEZPIECZENIA.
MINI Ubezpieczenia daje gwarancję, że w razie potrzeby pojazd zostanie naprawiony w autoryzowanym serwisie, wyłącznie z użyciem 
oryginalnych części zamiennych MINI i zgodnie z technologią producenta. To tylko jeden z powodów, dla których warto skorzystać z oferty 
ubezpieczenia u Dealera MINI*.

Zalety oferty MINI Ubezpieczenia:

• Oferujemy promocyjne składki ubezpieczeniowe  
dla wszystkich nowych pojazdów MINI  
oraz preferencyjne stawki dla pojazdów leasingowanych  
w MINI FS.

• Zapewniamy przejrzyste warunki ubezpieczenia  
oraz sprawną, bezgotówkową likwidację szkody. 

Korzyści dla Ciebie:

• Utrzymanie wartości fakturowej pojazdu przez  
12 miesięcy dla pojazdów fabrycznie nowych.

• Niezmienna wysokość sumy ubezpieczenia  
po wypłacie odszkodowania.

• Zniesiony udział własny w szkodach autocasco.

• Bezgotówkowy system naprawy szkód w autoryzowanych 
zakładach naprawczych, z wykorzystaniem oryginalnych 
części zamiennych i zastosowaniem technologii producenta.

• Szeroki zakres Assistance.

MINI Ubezpieczenia oferowane jest przez TUiR Allianz Polska S.A. Niniejsze informacje mają charakter wyłącznie marketingowy. 
* Szczegóły, zakres i wyłączenia przedstawione są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.



14

MINI GAP.
MINI GAP to ubezpieczenie, które zapewni Ci pokrycie straty finansowej powstałej wskutek szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu poprzez dopłatę 
do odszkodowania z umowy Auto-Casco różnicy pomiędzy wartością początkową pojazdu, a wysokością otrzymanego odszkodowania*.

Zalety oferty MINI GAP:

• Ochrona przed efektem spadku wartości pojazdu  
nawet do 5 lat. 

• Możliwość zakupu samochodu podobnej klasy  
i wartości jak utracony pojazd.

• Bezpieczeństwo spłaty pozostającej części zobowiązania, 
jeżeli samochód był leasingowany lub kredytowany.

• Szybka i sprawna likwidacja szkody.

• Wysokość odszkodowania nawet do 150 000 PLN.

Warunki ubezpieczenia:

• Nowe lub używane, które w momencie przystąpienia  
do ubezpieczenia nie są starsze niż 5 lat,

• Zarejestrowane na terenie RP i posiadające ważne  
badania techniczne,

• Objęte ubezpieczeniem AC w pełnym zakresie,

• O wartości brutto nieprzekraczającej 600 000 PLN.

Ubezpieczenie GAP można zawrzeć w dniu zakupu pojazdu, nie 
później jednak niż w ciągu 90 dni od tej daty, bądź  
w momencie wznawiania ubezpieczenia Auto Casco  
w kolejnych latach (GAP Casco). Ubezpieczeniem mogą zostać 
objęte pojazdy marki MINI:

Zalety oferty  
Ubezpieczenie Kosztów Naprawy MINI:

• Pokrycie kosztów usunięcia awarii - części i naprawa.

• Profesjonalna naprawa w ASO MINI zgodnie z technologią 
producenta tylko z zastosowaniem oryginalnych części 
zamiennych.

• Brak limitów kilometrów.

• Ochrona nawet do 36 miesięcy.

• Ochrona na terenie całej Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, 
Norwegii i Szwajcarii.

Warunki programu:

Ubezpieczenie Kosztów Napraw możesz wykupić posiadając MINI:

• Nowe / używane, które w momencie przystąpienia  
do ubezpieczenia nie jest starsze niż 24 miesiące od daty 
pierwszej rejestracji i posiadające gwarancję fabryczną 
producenta (w przypadku wznowień do 7 lat).

• O wartości brutto nieprzekraczającej 500 000 PLN.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW NAPRAW MINI.
Ubezpieczenie Kosztów Napraw MINI  to oferta która zapewnia ochronę w razie wystąpienia awarii mechanicznych,  
elektrycznych czy elektronicznych w Twoim MINI*.

MINI GAP oferowany jest za pośrednictwem WAGAS S.A. Niniejsze informacje mają charakter wyłącznie marketingowy. 
* Szczegóły, zakres i wyłączenia przedstawione są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Kosztów Napraw MINI oferowane jest za pośrednictwem WAGAS S.A. Niniejsze informacje mają charakter wyłącznie marketingowy. 
* Szczegóły, zakres i wyłączenia przedstawione są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
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