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Mini Cabrio 1.5 Cooper Chili NAVI 18"LMV
CRUISE SFEERVERLICHTING NAVI PDC CLIMA
NAP UNION-JA
06/2019 - Benzine - Automaat

€ 27.995,-
Autogegevens

Merk, model: Mini Cabrio

Uitvoering: 1.5 Cooper Chili NAVI ...

Kenteken: ZH-874-G

Kilometerstand: 46.182 km

Bouwjaar: 06/2019

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Cabriolet

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.240 kg

Motor: 1.499 cc, 136 pk (100 kW)

Kleur: Starlight blue (Blauw)

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Half leder/stof

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

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 220 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 40 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 8,7 s
Topsnelheid: 206 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,5 l/100km (1 op 15,4)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,7 l/100km (1 op 21,3)
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Energielabel: D

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 148 - € 167 per kwartaal

Beschikbare afleverpakketten:
- Scherpe deal prijs (inbegrepen):
- Pakket 1 (€ 295 meerprijs): 

- 1 Maand garantie op motor er versnellingsbak
- Minimaal 6 maanden APK
- Algehele controle (olie, vloeistoffen en remmen)
- Tenaamstelling nieuwe auto
- Vrijwaring inruilauto

Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): algehele controle, minimaal 6
maanden APK ! (1 maand garantie)
- Pakket 2 (€ 495 meerprijs): 

- 3 Maanden garantie op motor / versnellingsbak / airco
- Minimaal 6 maanden APK
- Kleine beurt + algehele controle (olie, vloeistoffen en remmen)
- Was en poetsbeurt
- Tenaamstelling nieuwe auto
- Vrijwaring inruilauto

Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): kleine beurt + algehele controle
+ minimaal 6 maanden APK ! (3 maanden garantie)
- Pakket 3 (€ 695 meerprijs): 
6 maanden volledige garantie
Grote onderhoudsbeurt
APK minimaal 6 maanden
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): algehele controle, minimaal 6
maanden APK ! (1 maand garantie); Nieuwe APK
- Pakket 4 (€ 995 meerprijs): 
12 maanden Bovag garantie
Onderhoudsbeurt volgens fabrieksopgaaf
APK minimaal 6 maanden
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): BOVAG garantie (12 maanden);
algehele controle, minimaal 6 maanden APK ! (1 maand garantie)

U rijdt gemakkelijk, comfortabel en zonder zorgen met deze MINI Cabrio. Het is een auto van het bouwjaar
2019. De aandrijving van deze MINI wordt verzorgd door een driecilinder benzinemotor en een
automatische transmissie. Ervaar de weldadige warmte van de inschakelbare stoelverwarming. Het
elektrisch bediende cabriodak zorgt voor een indrukwekkend schouwspel. De kap opent en sluit snel en
geruisloos. Tot de uitrusting van deze MINI behoren ook 18 inch lichtmetalen velgen, metallic lak,
verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare buitenspiegels en in
delen neerklapbare achterbank.

Met de audiobediening op het stuur schakelt u snel en veilig tussen de diverse functies van uw



Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Schoenmakers | Tel: 0492 351 030 | verkoop@schoenmakersautos.nl

muziekinstallatie. De kortste weg, de zuinigste weg, de snelste weg... elke weg is te vinden met het full
map navigatiesysteem. Ook is de auto voorzien van automatische airconditioning. 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. Omdat u nu
eenmaal niet overal ogen heeft, is deze MINI Cabrio voorzien van een achteropkomend verkeer
waarschuwing die registreert wanneer de afstand tot uw achterligger te krap is. Lange stukken
vermoeiend? Niet met de cruise control! De uitrusting van deze MINI is met lederen stuur, boordcomputer
en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening behoorlijk compleet.

De geavanceerde technologie in deze MINI is in staat om onderweg het verkeer om u heen te monitoren en
er op te reageren. Zo hebt u als het ware een automatische co-piloot aan boord.

Een proefrit maken met deze MINI Cabrio? Natuurlijk! Bel even voor een afspraak!

Aanbieder
Autobedrijf Schoenmakers
Heuvelberg 9
5469 NM Erp

Tel: 0492 351 030
E-mail: verkoop@schoenmakersautos.nl


