TÄISTEENUS
KASUTUSRENT
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Kasuta sõidukit iga päev rahuliku südamega – meie hoolitseme kõige muu eest

uued normid
Elukestev täisteenusrent

Vaheta vanad harjumused uute vastu –

fikseeritud kuutasu, kõik hinnas ja uuem sõiduk
iga kahe või kolme aasta tagant.
➡ Unusta igavad ja kulukad liisingud, sõlmi Beast
täisteenusrendileping fikseeritud kuutasuga,
esmalepingu aegumisel lihtsalt värskenda
lepingut ning jätka järgmise mudeliga.
➡ Beast preemiumlahendusega võimaldame iga
rendiperioodi lõppedes valida uuema Tesla.
➡ Nutikas ja mugav viis olla alati parima
saadaoleva sõiduki roolis!

Beast täisteenusrent – kaasaegseim lahendus.

THE BE(A)ST SOLUTION

LEPINGU UUENDAMISEL KA UUEM SÕIDUK!

elukvaliteet
Mis see on
Täisteenusrent tähendab, et kõik sõiduki

kasutamisega seonduvad tegevused ja kulud
on koondatud ühe teenuse ja kuumakse alla.
Tegu on mugava võimalusega uue või
vähesõitnud sõiduki kasutamiseks.
Beast täisteenusrent on optimeeritud lahendus,
mis lisaks mugavuse maksimeerimisele aitab ka
rahaasjad kontrolli all hoida.
Astu oluline samm keskkonna jaoks tõstes
samaaegselt oma elukvaliteeti. Pühendu sellele,
mis on päriselt oluline ja luba meil hoolitseda
selle eest, et Sul oleks hästi hoitud sõiduk alati
ukse ees ja usaldusväärne partner vaid kõne
kaugusel.

BECOME THE BE(A)ST

TÄISTEENUSRENT

Sõida Teslaga iga päev
MIKS OTSUSTAVAD PALJUD JUST TESLA KASUKS

• Puhtus – Süsihappegaasi paiskamine meie poolt hingatavasse õhku on minevik. Akude
tootmine on Teslade juures kõige keskkonnakahjulikum osa, kuid taastuvenergia

kasutamine teeb selle kuhjaga tasa ja seda ka hübriidsõidukitega võrreldes. Kui elekter
on näiteks täielikult tuuleenergial põhinev, siis on elektriauto kogu elutsükli vaates
kasvuhoonegaaside emissioonid lausa 90% madalamad kui sarnase suurusega
tavasõidukil.
• Rahu ja vaikus – Vähem müra nii kasutaja kui ka kõrvalliiklejate kõrvades.
• Sõiduulatus – Tesla akude sisedisain on unikaalne ja fenomenaalne. Ühe laadimisega
saad sõita rohkem kui vaid poodi ja tagasi, Beast autopargis olevate Teslade
akumahutavus on keskmiselt 400 kilomeetrit ühe laadimise kohta.
• Disain – Teslat on nimetatud turu parima välimusega täiselektriliseks sõidukiks, mille
esteetika on nii auväärne kui ka elegantne (no lihtsalt ei väsi selle vaatamisest).
• Jõud(lus) – Performance. Ka kõige aeglasem Tesla jätab enamiku tavaautodest kui ka
hübriididest pikalt tolmu.
• Tarkvara – Tesla innovatiivne tehnoloogia. Erinevalt kõikidest teistest sõidukitest uueneb
Tesla tihti ja järjepidevalt. See on võimalik tänu pidevatele tarkvarauuendustele, mille
täiustused on päriselt tuntavad.
• Autopiloot – Isejuhtiv sõiduabiline, mis päriselt töötab ja ümbritsevast aru saab.

🡒

Otsust langetada on kerge – Tesla toob igasse päeva elamusi ja tuntavat rõõmu, millest lihtsalt ei tüdine.
+

CHOOSE YOUR BEAST

Loodussõbralik

PUHTA SÜDAMETUNNISTUSEGA PREEMIUMSÕIDUKID

RELEASE THE BEAST

mugav

ROHKEM VÕIMALUSI

Parem kui liising
HOOLDUSTE, REHVIVAHETUSTE JA
KINDLUSTUSE PEALE EI PEA
TÄISTEENUSRENDIGA MÕTLEMA
Sõidukit liisingusse võttes kaasneb hulk kohustusi ja
jooksvaid kulutusi, rääkimata kõrgetest intressidest.
Vahel arvatakse, et igakuise liisingmakse tasumine
pangale on soodsam, sest sõiduki eest on tehtud
sissemakse ning loogiliselt võttes peaks see igakuist
väljamakset vähendama, kuid unustatakse pöörata
tähelepanu sellele, et maksta tuleb ka kõikide
lisateenuste eest (ülevaatused, remont, rehvid) ning
need kulud on ajas kasvavad. Täisteenus kasutusrendi
igakuine kindel kuumakse tagab kulude kontrolli terveks
lepingu perioodiks ja sissemakset me ei küsi!

paketid
Premium VS Standard

RIDE THE BEAST

IGAÜHEL OMAD EELISTUSED

PREMIUM PAKET T

STANDARD PAKET T

• Valitud sõiduk koos Tesla Premium Connectivity paketiga
• Hooldused, remonttööd ja muu asjakohane teenindus
• Asendusauto (Tesla) hoolduste, remonttööde ja muu teeninduse ajal
• Premium kaskokindlustus
Õnnetusjuhtumi korral omavastutus 300 EUR.
Kindlustusjuhtumite korral tegeleme muredega ise, et võidaksite aega.
• 24/7 klienditugi
• 24/7 maanteeabi
• Tasuta laadimine
Isiklik laadimiskaart või tasuta Tesla Wall Charger paigaldus koju/garaazi.
• Sise- ja välipesu 2 korda kuus
• Tasuta parkimine Tallinnas, Pärnus ja Tartus
(v.a eraparklad ning Tallinna Vanalinna ja Südalinna tsoonid).
• Lisaturvalisus GPS jälgimissüsteemi abil
• Tehnilised ülevaatused
• Rehviteenused (hooajaline rehvivahetus ja muu seonduv)
• Läbisõidupiirang 30 000 km/aasta
• Vajaduste prioritiseerimine ning VIP teenindus

• Valitud sõiduk
• Hooldused, remonttööd ja muu asjakohane teenindus
• Standard kaskokindlustus
Õnnetusjuhtumi korral omavastutus 1000 EUR.
Kindlustusjuhtumite korral tegeleme muredega ise, et võidaksite aega.
• 24/7 klienditugi
• 24/7 maanteeabi
• Tasuta parkimine Tallinnas, Pärnus ja Tartus
(v.a eraparklad ning Tallinna Vanalinna ja Südalinna tsoonid)
• Lisaturvalisus GPS jälgimissüsteemi abil
• Tehnilised ülevaatused
• Rehviteenused (hooajaline rehvivahetus ja muu seonduv)
• Läbisõidupiirang 16 000 km/aasta
• Vajaduste prioritiseerimine ning VIP teenindus

BEASTMODE

Tesla Model 3 Long Range

61 050 € (koos KM
Ise toimetades

Beast Premiumiga – 24 kuud

Transport Eestisse

1800 € (koos KM

0€

Liisinguga min. sissemakse

alates 6105 €

0€

Liisingu intress

alates 2,3%

0%

Lepingutasu
Sõiduki registreerimiskulud
Talverehvide komplekt

250 €

0€

192 €

0€

900 €

Lisamärkmed
Uut Teslat tellides peab omanik korraldama
transpordi. Väljatoodud hind on fikseeritud
Tesla Euroopa ametliku transporditeostaja
poolt
Pangad nõuavad üldjuhul vähemalt 10%
sissemakset
Keskmiselt küsivad pangad Tesla liisimisel
2,3% intressi
Liisingut sõlmides kaasneb alati ka
lepingutasu

Sisaldub hinnas koos rehvivahetustega

Hoolitseme ise kõikide dokumentide eest
Meie pakettides sisaldub hooajaline hooldus

Kuumakse

1581 € (pikaajalise liisinglepinguga)

1599 € (koos KM / 1332,50 € (ilma KM

–

Igakuised kulud kindlustusele,
laadimisele, pesudele

345 €

0€

–

Igakuised kulud

1926 €

1599 €

)

)

)

Minimaalne kokkuhoid esimesel aastal 13 377 € | Kokkuhoid ajas hindamatu
)

~

~

olenutikas
Võrdlusmoment
KA S S E E O N PÄ R I S E LT M Õ I ST L I K

hinnakiri
START BEASTING

VALI OMALE SOBIVAIM LAHENDUS

Tesla Model 3 erinevad võimalused
Model 3 Standard Range
Standard | Premium

Model 3 Long Range
Standard | Premium

Model 3 Long Range + FSD

Model 3 Performance + FSD

12 kuud

1299 € | 1649 €

1399 € | 1749 €

1499 € | 1849 €

1599 € | 1949 €

24 kuud

1199 € | 1499 €

1299 € | 1599 €

1399 € | 1699 €

1499 € | 1799 €

36 kuud

1149 € | 1429 €

1249 € | 1529 €

1349 € | 1629 €

1449 € | 1729 €

Standard | Premium

Standard | Premium

– parim valik

–

FSD

Full Self-Driving Capability

Sõidukid saadaval erinevate väliviimistlustega – black, white, midnight silver või red.
Premium pakettide puhul laadimiskaardist või laadija paigaldusest loobumine võimaldab -100 € soodustust.

eripakett
START BEASTING

KUI SOOVID MIDAGI VEEL ERILISEMAT..

Luksuslikud
Model S ja
Model X
Pöörduge julgelt meie poole oma mõtetega, et saaksime
teha just Teie soovidele vastava pakkumise.

KINDEL KONTAKTISIK

⟵ Remi Reimund
Remi on põhimõtteliselt meie Šveitsi armee nuga –
alati valmis kiirete lahendustega sõltumata
ülesandest või takistusest.

ABIVÄGI

Rain Aduson ⟶
Raini tegutsemiskiirusele ja mitmekülgsetele oskustele on raske vastast
leida. Rain pakatab positiivsusest ning selle nakkava suhtumise keskel
suudab ta samaaegselt märgata kõike ümber toimuvat.

Oled alati Teslast unistanud?

Kirjuta
meile
juba täna

unistused
on
elluviimiseks
Haara võimalusest ja võta ühendust Remiga –
remi@electricbeast.co

Rohkem infot meie tegemistest
beast.rent

