Pakke nr 1.
Passer deg som
bruker bil inntil 10
uker i året, og bare
trenger en liten bil.

Pakke nr2.
Passer deg som
bruker bil inntil 10
uker i året, og
trenger en
mellomstor bil.

Pakke nr 3.
Passer deg som
bruker en stor bil
inntil 10 uker i året.

BILPARK

HVORFOR BETALE MER FOR BILHOLD ENN NØDVENDIG.
Dersom du eier bil i Spania i dag, så har du 2 kostnader.

Pakke nr 4.
Skreddersydd bruk

1. Som er drift, og koster deg ca 1200 Euro i året. Det er fordelt
på forsikring, parkering, service, itv og reperasjoner.
2. Kjøpesummen som kan variere fra 5000 Euro for en brukt bil til
30 000 euro for en ny bil.
Vårt nye konsept baserer seg på å samle flere bil brukere i et
felleskap. Et mini samvirke.
Gjennom flere pakkeløsninger, kan vi fjerne punkt nr 2, og gi
deg som kunde rettighetene til å ha bil, for mindre enn det som
er listet i punkt nr 1.

Du får altså muligheten til å bruke nyere biler til mindre enn det
ville kostet deg å drifte en egen bil. UTEN å måtte kjøpe bilen.

COSTA BLANCA
HOLIDAY SERVICE
03170 Rojales
+47 46906041
www.costablancaholidayservice.com

PAKKE NR 1

Gjelder liten bil( opel corsa eller tilsvarende )
Pakke nr 1, koster 9500 euro for 10 år. Og 6000 euro for 5 år.
Da har du rett på bruk av nyere bil i inntil 10 uker pr år.

Pakke nr 1.
Passer deg som bruker
bil inntil 10 uker i året,
og bare trenger en liten
bil.

Vedlikehold-medlemsavgift, er 200 euro i året.
Når vi nå viser regnestykke for lønnsomhet, så tar vi utgangspunkt i
pakken på 10 år.
Dersom du kjøper en
bil i Spania, som du
eier 100%, så har du
kjøpesummen .

Pakke nr2.
Passer deg som bruker
bil inntil 10 uker i året,
og trenger en
mellomstor bil.

I tillegg til
kjøpesummen, så har
du en årlig
driftskostnad på ca
1200 euro. Mer om
bilen er stor.
Disse kostnadene fordeler seg på forsikring, parkering, service, ITV,

Pakke nr 3.
Passer deg som bruker
en stor bil inntil 10 uker
i året.

og reperasjoner. Og da er vi forsiktig i anslaget.
Ved å kjøpe pakke nr 1 i 10 år, så får du en årlig kostnad på 950 Euro +
vedlikehold på 200= 1150 Euro i kostnad pr år.
Billigere enn bare kostnaden for drift ved å eie selv. Da har du spart
bilens kjøpesum + 30% av driften.

Pakke nr 4.
Skreddersydd bruk

Du får rett til å bruke bilen i inntil 10 uker pr kalender å for deg og din
nærmeste familie.
Du kan kjøpe ekstra uker de årene du er mye i Spania for bare 150
euro ekstra i uken.
Du får tilgang til en nyere bil. Dvs at bilen ikke skal være eldre enn 4
år på innkjøpstidspunktet ditt..
Dersom fullt i din klasse, så vil vi levere en klasse høyere enn det du
har betalt for.
Dette er en unik mulighet for tilgang til nyere biler for mindre enn det
koster å drifte en bil alene.
Felles for alle pakker, er en obligatorisk medlemsavgift på 200 Euro i
året.
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PAKKE NR 2

Gjelder mellomklasse bil
Pakke nr 2, koster 13 000 euro for 10 år. Og 8000 euro for 5 år.
Da har du rett på bruk av nyere bil i inntil 10 uker pr år.

Pakke nr 1.
Passer deg som bruker
bil inntil 10 uker i året,
og bare trenger en liten
bil.

Vedlikehold-medlemsavgift, er 200 euro i året.
Når vi nå viser regnestykke for lønnsomhet, så tar vi utgangspunkt i
pakken på 10 år.
Dersom du kjøper en
bil i Spania, som du
eier 100%, så har du
kjøpesummen .

Pakke nr2.
Passer deg som bruker
bil inntil 10 uker i året,
og trenger en
mellomstor bil.

I tillegg til
kjøpesummen, så har
du en årlig
driftskostnad på ca
1400 euro på en
større bil. Mer om
bilen er stor.

Pakke nr 3.
Passer deg som bruker
en stor bil inntil 10 uker
i året.

Disse kostnadene fordeler seg på forsikring, parkering, service, ITV,
og reperasjoner. Og da er vi forsiktig i anslaget.
Ved å kjøpe pakke nr 2 i 10 år, så får du en årlig kostnad på 1300 Euro
+ vedlikehold på 200= 1500 Euro i kostnad pr år.
Billigere enn bare kostnaden for drift ved å eie selv. Da har du spart
bilens kjøpesum + 30% av driften.

Pakke nr 4.
Skreddersydd bruk

Du får rett til å bruke bilen i inntil 10 uker pr kalender å for deg og din
nærmeste familie.
Du kan kjøpe ekstra uker de årene du er mye i Spania for bare 150
euro ekstra i uken.
Du får tilgang til en nyere bil. Dvs at bilen ikke skal være eldre enn 4
år på innkjøpstidspunktet ditt..
Dersom fullt i din klasse, så vil vi levere en klasse høyere enn det du
har betalt for.
Dette er en unik mulighet for tilgang til nyere biler for mindre enn det
koster å drifte en bil alene.
Felles for alle pakker, er en obligatorisk medlemsavgift på 200 Euro i
året.
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PAKKE NR 3

Gjelder stajonsvogn og SUV
Pakke nr 3, koster 16 000 euro for 10 år. Og 10 000 euro for 5 år.
Da har du rett på bruk av nyere bil i inntil 10 uker pr år.

Pakke nr 1.
Passer deg som bruker
bil inntil 10 uker i året,
og bare trenger en liten
bil.

Vedlikehold-medlemsavgift, er 200 euro i året.
Når vi nå viser regnestykke for lønnsomhet, så tar vi utgangspunkt i
pakken på 10 år.
Dersom du kjøper en
bil i Spania, som du
eier 100%, så har du
kjøpesummen .

Pakke nr2.
Passer deg som bruker
bil inntil 10 uker i året,
og trenger en
mellomstor bil.

I tillegg til
kjøpesummen, så har
du en årlig
driftskostnad på ca
1500 euro på en
større bil. Mer om
bilen er stor.

Pakke nr 3.
Passer deg som bruker
en stor bil inntil 10 uker
i året.

Disse kostnadene fordeler seg på forsikring, parkering, service, ITV,
og reperasjoner. Og da er vi forsiktig i anslaget.
Ved å kjøpe pakke nr 3 i 10 år, så får du en årlig kostnad på 1600 Euro
+ vedlikehold på 200= 1800 Euro i kostnad pr år.
Billigere enn bare kostnaden for drift ved å eie selv. Da har du spart
bilens kjøpesum + 30% av driften.

Pakke nr 4.
Skreddersydd bruk

Du får rett til å bruke bilen i inntil 10 uker pr kalender å for deg og din
nærmeste familie.
Du kan kjøpe ekstra uker de årene du er mye i Spania for bare 150
euro ekstra i uken.
Du får tilgang til en nyere bil. Dvs at bilen ikke skal være eldre enn 4
år på innkjøpstidspunktet ditt..
Dersom fullt i din klasse, så vil vi levere en klasse høyere enn det du
har betalt for.
Dette er en unik mulighet for tilgang til nyere biler for mindre nn det
koster å drifte en bil alene.
Felles for alle pakker, er en obligatorisk medlemsavgift på 200 Euro i
året.

COSTA BLANCA
HOLIDAY SERVICE
03170 Rojales
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www.costablancaholidays
ervice.com

PAKKE NR 4

Kalles også 50/50 deal
Her tilbyr vi å spleise på en bil.
Da kjøper vi en bil og spleiser. Vi betaler halvparten hver.

Pakke nr 1.
Passer deg som bruker
bil inntil 10 uker i året,
og bare trenger en liten
bil.

Her bestemmer man selv hvilket kostnadsnivå man vil legge seg på.
Normalt er det bruktbiler i størrelse 4000-10 000 euro.
Men vi har også deleiere som har vært med på å kjøpe seg helt nye
biler til 38 000 Euro.
Kort sagt, så velger
man selv.
Du bruker bilen i x-

Pakke nr2.
Passer deg som bruker
bil inntil 10 uker i året,
og trenger en
mellomstor bil.

antall uker. Max 16
uker. ( 16+16 = 32.
siste 20 er til å dekke
utgifter. )
Vi disponerer bilen i
like mange uker som deg:
I tillegg leier vi bilen bort til felles beste. Dvs, for å dekke inn

Pakke nr 3.
Passer deg som bruker
en stor bil inntil 10 uker
i året.

driftsutgiftene. Det betyr forsikring, parkering, service, ITV etc…
I de aller fleste tilfellene, er bilen selvdrevet. Det vil si at utleien til
felles beste, dekker inn driften,
Men man vil selvsagt ha en viss risiko for å måtte gå inn med litt drift
penger.( det har man ikke i pakke 1-3 ).

Pakke nr 4.
Skreddersydd bruk

Du får her også drift uten bekymringer, men er her knyttet til en
spesiell bil. En bil som blir eldre og mindre verd hvert år.
Du får ikke like ofte fornyet bilen som i bilpakke 1-3, men du kan
bruke bilen i flere uker enn i bilpakke 1-3 ordningen
Bilen kan brukes av deg og din nærmeste familie. Ikke venner og
låntagere av huset ditt.

Dersom du lurer på noe angående hvilken bilpakke som passer deg,
så ta gjerne kontakt med oss på harasoer@gmail.com

COSTA BLANCA
HOLIDAY SERVICE
03170 Rojales
+47 46906041
www.costablancaholidays
ervice.com

