
Se fler erbjudanden på Helmia.se

Volvo MY21. Forbr. l/100 km bl. körn. (prel). WLTP: 0,0–9,0. CO₂, g/km: 0–205. Miljöklass Euro 6D Temp. Bilarna på  
bilderna är extrautrustade. Erbjudandena gäller ett begränsat antal bilar. Volvo Nationell Privatleasing via Volvofinans Bank AB:  
36 månader, 1 000 mil/år, 0 kr i kontantinsats, garanterat restvärde. Volvo Serviceavtal och Volvokort/Carpay med drivmedels-
rabatt ingår, samt 3 månaders privatleasingskydd. Gäller t.o.m 30/6. Mer info: volvocars.se

För allas säkerhet.  
Volvo XC40 med City Safety

Privatleasingpris från 3 195 kr/mån

Till dig som cyklar, joggar och promenerar. Till alla vägarbetare, food trucks  
och motorcyklister. Till förskoleklassen på utflykt. Till skejtarna. Till alla  
mammor och pappor med sina barnvagnar. Till alla vi delar vägen med.  
Volvo XC40 med Pedestrian och Cyclist Detection. För allas säkerhet. 

Volvo 

XC40

Privatleasing från 3 195 kr/mån 
Volvo XC40 T2 man Momentum Edition

Fakta Volvo Privatleasing

• Ingen kontantinsats
• Fast månadskostnad
• Service ingår
• Rabatt på Volvia försäkring
Prisex. baserar sig på 36 mån, 1  000 mil/år  
och gäller t.o.m. 30 juni 2021.

PRIVATLEASING från HELMIA

*Prisexempel baseras på Dacia Drive Edition TCe 90, rek. pris 147 400 kr och gäller t.o.m. 3/5 2021. Dacia Privatleasing: 
36 månader, totalt 30.000 km, Dacia Care service & reparationsavtal ingår med 89 kr/månad (ord. pris 229 kr). Månads-
kostnad baserad på rörlig ränta (STIBOR 90 DGR). 3 månaders privatleasingskydd ingår för privatpersoner 18–63 år. Alla 
priser är inklusive moms. Bränsleförbrukning blandad körning, Dacia Drive Edition TCe 90, (WLTP): 6,2 l/100 km, CO2-
utsläpp 141 g/km. Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2. Dacia reserverar sig för eventuella felskrivningar. 
Bilen på bilden är extrautrustad. dacia.se

FÅ RÅD MED FLER DRÖMMAR  
DACIA DUSTER

En vinnare till ett oslagbart pris. Dacia Duster har allt man förväntar sig av en riktig SUV,  
utom priset. Fyrhjulsdrift, imponerande hög markfri gång, Multiview-kamera och döda  
vinkel-varnare gör att du och din Duster kan ta dig fram överallt. Och alla andra kan följa  
med, även hästen och båten. 

INKL DACIA CARE OCH 3 MÅN LEASINGSKYDD

PRIVATLEASING (EXKLUSIVE DRÖM)

DACIA DUSTER 
DRIVE EDITION TCE 90

1 990 kr/mån*

PRIS 147 400 KR

NYA RENAULT CLIO
en ikon med rötterna i formel 1™

renault.se

*renault relax privatleasing inkl 3 års service: 0 kr kontant, 36 mån, rörlig ränta per jan-21 (stibor 90 dgr), garanterat 
restvärde.inga uppläggnings- eller aviavgifter. kostnad för rabatterad Renault försäkring tillkommer. körsträcka  
10 000 km/år inkl. service. 3 månader fritt privatleasingskydd ingår för privatpersoner 18–63 år. gäller vid kundorder 
senast 3/5 2021. bränsleförbrukning vid blandad körning, clio hybrid zen e-tech 140: 4,4 l/100 km, co2-utsläpp 99 
g/km (wltp). extrautrustning kan påverka förbrukning och co2. Renault reserverar sig för eventuella felskrivningar. 
bilen på bilden är extrautrustad.

1 990 kr
privatleasing inkl 3 års service &  
3 mån leasingskydd

/mån**

NYHET! Nu upp till 
10% lägre CO2-utsläpp

Ford Focus
Active Crossover

Nu smartare än någonsin.
Ford Focus Active har blivit mellanklassens nya favorit tack vare en SUV-inspirerad  
design, generösa utrymmen och smarta funktioner som Co-Pilot 360 och valbara  
körlägen. Dessutom är CO2-utsläppen minskade med upp till 10% på de vanligaste  
motoralternativen.

Välkommen in och provkör hos Helmia Bil
eller läs mer på ford.se.

Privatleasingpris

2 195 kr/månad*

*Bränsledekl. bl. körning: Focus 5,0-6,1l/100km. CO2 116-139g/km, Baserat på 1000mil per år, max period 36mån. Lokalt serviceavtal ingår. 
Kostnader för skatt, försäkring och vinterhjul tillkommer. Lokala avvikelser kan förekomma. Återförsäljaren garanterar restvärdet. Gäller 
lagerbilar ordertecknade av kund senast 30/6 -21. Uppläggningskostnad 695kr samt 60kr i admin avgift tillkommer. Priset gäller endast  
vid finansiering via Ford Finans. Bilarna på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för felskrivningar.

Kombitillägg 150 kr/ månad

JUST NU!
6 månaders fri 

försäkring.


