
 

 

                                                           

 

Privat leasing av Nissan LEAF eller 

Nissan EVALIA personbilskombi under två år. 

Endast 2980 kr /mån inkl. moms. 

 
Hurtigs Bil och Nissan lanserar nu Electric Leasing Program  

Vi erbjuder dig ett unikt tillfälle att köra en elbil till en mycket konkurrenskraftig 
kostnad i form av ett mycket förmånligt leasingupplägg ”Allt ingår” 0:- i kontantinsats, 
vinterhjul, och service. 

Vi är säkra på elbilens framtid och garanterar därmed ditt restvärde.  

Nissan Electric Leasing Program i korthet 
Du leasar bilen av oss under två år till en fast månadskostnad. Den totala 
körsträckan är satt till 3000 mil, 1500 mil/år. Om man önskar en högre körsträcka per 
år debiteras 15:-/övermil.  

Elbilar är mycket billiga att köra, ca 2:-/mil. Besparingen mot en äldre bensin/dieselbil 
kan alltså vara uppemot 10:-/ mil. Detta innebär att du vid en körning på 1500 mil om 
året skulle spara 15 000kr i bränslekostnader. Elbilar är dessutom fria från skatt vilket 
resulterar i att det enda som tillkommer är en halvförsäkring. 

I Göteborgsregionen laddar du gratis vid alla snabbladdare. 
Laddstationerna är placerade i Kungälv, Göteborg, Kungsbacka och Landvetter. Det 
är även planerat att sätta upp 35 nya laddare söder ut. 

 



 

 

 

Vi har ett unikt program för er med företag!  

Juridisk person leasar en Nissan  

e-NV200 under två år. 

Endast 2499 kr / månad ex.moms. 
 

Leasing Nissan e-NV200 Skåpbil 
Leasingprogrammet är på 2 år eller 3000 mil och gäller för e-NV200 skåpbil.  

Nissan Electric Leasing Program i korthet 
Ni leasar bilen av oss under två år till en fast månadskostnad, den totala körsträckan 
är satt till 3000 mil, 1500 mil / år. Om man önskar en högre körstäcka per år 
debiteras 15:-/ övermil.  

Om ni har en längre körsträcka/år än det som finns med i ovanstående erbjudande 
kan vi ta fram ett särskilt utformat avtal för er. 

 Kontakta oss direkt: 

Erik Johnsson 0303-20 94 43  Björn Sjögren 0303-20 94 45  
 
William Knape 0303-20 94 46  

Christopher Hurtig 0303-20 94 42   Karl Månsson 0303-20 94 44 

Leasingprogrammet gäller endast för de i programmet utvalda modellkoderna (End 
Items) och kan inte kombineras med andra erbjudanden eller avtal.  


