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Under perioden 23 november tom 30 november erbjuds följande modeller (*) som Autolease Black Friday.  

Samtliga erbjudanden går att kombinera med egna inköpsavtal samt kommersiella villkor hos Autolease.  

  

Det finns bilar tillgängliga för omgående leverans och under Q1- 2019 och leverans av 

bilarna sker av autolease utvalda leverantörer.  

(*) Erbjudandet gäller även Volvo V60 2.0 T8 AWD Inscription Auto  

 

I månadskostnaden ingår bland annat garanterat restvärde, försäkring, däckavtal, 

service/reparationsavtal, vägassistans, kontrollbesiktning, fordonsskatt och 

priserbjudandet baseras på referenspriser exkl. moms på autolease.se per 2018-11-19, 

och gäller så länge det finns bilar kvar dock längst tom 30 november.    

 

För att ta del av erbjudandet kontaktar du oss på info@autolease.se, glöm inte att ange ”Black Friday” när du är i kontakt med oss.  

 

 

 

Månadskostnaden baserar sig på en körprofil om 1000 

mil/ år och en avtalstid om 18 månader.  

 

 

 

Månadskostnaden baserar sig på en körprofil om 1500 

mil/ år och en avtalstid om 36 månader.  

 

 

 

Månadskostnaden baserar sig på en körprofil om 1500 

mil/ år och en avtalstid om 36 månader.  
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Testa en Volkswagen e-Golf och susa fram 

ljudlöst i 18 månader och totalt 1500 mil till en 

kostnad om 2.495.- exkl. moms per månad. 

Vi har sänkt månadskostnaden med 40% på ett 

fåtal bilar som kan levereras omgående och 

under Q1 2019. 
Referenspris taget från 24 mån och totalt 2000 mil = ordinarie minimilöptid till en 

månadskostnad om 4.190.- 
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Bli först på vägarna i en Volvo V60  

T8 R-Design (*).  

Autolease laddar hårt och erbjuder 

företag att åka modernt och miljövänligt i 

36 månader och totalt 4500 mil till en 

kostnad om 6.695.- exkl. moms per 

månad.  

 

Vi har sänkt månadskostnaden med 10% 

på ett fåtal bilar som kan levereras under  

Q1 2019.  
  
Referenspris taget från 36 mån och totalt 4500 mil = ordinarie minimilöptid till en 

månadskostnad om 7.485.- (*) Erbjudandet gäller även modellen Inscription. 
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Gör som 5.000 andra förare i Sverige, kör en Tesla! 

  

En Tesla Model S 75D kan leasas genom 

Autolease i 36 månader och totalt 4500 mil till en 

kostnad om 9.495.- exkl. moms per månad.  

 

Vi har sänkt månadskostnaden med 17% på ett 

fåtal bilar som kan levereras omgående. 

Drivmedelskostnaden kommer att bli låg, det kan 

vi lova!  

  
Referenspris taget från 36 mån och totalt 4500 mil = ordinarie minimilöptid till en månadskostnad 

om 11.390.- 


