Mini Cabrio 2.0 Cooper S Pepper Automaat | LED
| STOELVERWARMING | KEYLESS |
03/2018 - Benzine - Automaat

€ 27.900,Autogegevens
Merk, model:

Mini Cabrio

Uitvoering:

2.0 Cooper S Pepper Au...

Kenteken:

RX-601-N

Kilometerstand: 64.681 km
Bouwjaar:

03/2018

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Cabriolet

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.270 kg

Motor:

1.998 cc, 192 pk (141 kW)

Kleur:

Volcanic Orange (Oranj...

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Stof

100%
Onderhouden:

Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 280 Nm
Transmissie: 6 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 44 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 7,1 s
Topsnelheid: 228 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,1 l/100km (1 op 14,1)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,8 l/100km (1 op 20,8)
Energielabel: E
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Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
La dolce vita! U krijgt spontaan een Italiaans accent als u instapt in deze geweldige cabrio. Doe het dak
omlaag en geniet van de zon op uw gezicht, achter het stuur van deze cabriolet. Perfect onderhouden, goed
voor oneindig veel zonuren! Met een auto als deze MINI Cabrio komt u absoluut goed voor de dag. Deze
auto uit 2018 heeft maar 64681 kilometer gereden. Met zijn benzinemotor en automatische transmissie is
dit een prima auto voor nog vele kilometers. Er is een rijke uitrusting aanwezig in deze auto, waar onder
meer ook stoelverwarming bij hoort. Met het elektrisch bedienbare dak verandert u deze cabrio in luttele
seconden in een auto voor zonaanbidders. Bij de uitrusting van deze auto horen onder meer 16 inch
lichtmetalen velgen, windscherm, led-achterlichten, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare
ramen, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank.
Met de dab-ontvanger luistert u naar glasheldere digitale radio. Gemak dient de mens. Dankzij de
spraaksturing bedient u de belangrijkste functie met uw stem. Wegwijs in elke wijk, stad of
reisbestemming? Daarvoor zorgt het navigatiesysteem met harde schijf! Uw eigen muziek afspelen via de
autoradio gaat heel gemakkelijk met de usb-aansluiting. De automatische airconditioning zorgt voor een
behaaglijk klimaat in de auto. In deze MINI kunt u zich concentreren op het verkeer, terwijl de auto de
omgeving voor u in de gaten houdt. Een automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat de verlichting
aangaat als het donkerder wordt - in tunnels bijvoorbeeld - en de regensensor schakelt de ruitenwissers in
als het nodig is. U hoeft er niets aan te doen. Bij het wisselen van rijbaan kan een dode hoek ontstaan
waardoor achterliggers te dichtbij kunnen komen. De achteropkomend verkeer waarschuwing geeft in dat
geval automatisch een signaal. De keyless start maakt een eind aan de ouderwetse autosleutel. Met de
elektronische sleutel op zak stapt u in en een druk op de startknop doet de rest. Cruise control houdt
automatisch de ingestelde snelheid vast. Het is een ideaal hulpmiddel om relaxed te cruisen. Wat u ook in
deze auto kunt vinden zijn verstelbaar stuur, boordcomputer, isofix-aansluiting en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening.
U geniet nog meer van het rijden met uw MINI omdat u wordt beschermd door intelligente
veiligheidssystemen. Jachtvliegers weten het al jaren: belangrijke info projecteer je in je zichtveld zodat je
je hoofd niet meer hoeft te draaien. De hier aanwezige head-up display doet precies hetzelfde!
Wij leveren deze auto aan u met Bovag Garantie. Na deze beschrijving is er nog maar één ding te doen:
een proefrit maken! Neem contact op en we prikken de dag en de tijd.
= Bedrijfsinformatie =
Sinds de oprichting in 1974 is Autobedrijf Alewijn Ott uitgegroeid tot één van de grotere aanbieders van
kwaliteitsoccasions. De strenge selectie bij inkoop en de kwaliteitscontrole maken dat je deze kostbare
aankoop veilig en met een goed gevoel kunt doen. En omdat we in vrijwel elk segment auto's hebben, kun
je je hele leven bij ons terecht. Voor een goede verzekering, heldere financiering of leasing van je nieuwe
trots helpen we je graag op weg, je kunt ons elke dag van de week bereiken.
Hoewel we enorm ons best doen zijn foutjes in de advertentie niet altijd uit te sluiten. Controleer daarom
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alles wat je belangrijk vindt vóór je de auto koopt.
Doordeweeks open van 10:00 tot 17:00, zaterdag van 09:30 tot 17:00 en houd voor uitzonderingen
(COVID) de info op Google aan.

Aanbieder
Autobedrijf Alewijn Ott B.V.
Koraalstraat 4
1812 RK Alkmaar
Tel: 072 541 1230
E-mail: verkoop@alewijnott.nl
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