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Mini Countryman Works bumpers 19"LM Navi
volledig Cooper S uitgevoerd 2e Pinksterdag
open!
07/2013 - Diesel - Handgeschakeld

€ 12.900,-
Autogegevens

Merk, model: Mini Countryman

Uitvoering: Works bumpers 19"LM Na...

Kenteken: 1-KVG-98

Kilometerstand: 154.789 km

Bouwjaar: 07/2013

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Diesel

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.285 kg

Motor: 1.598 cc, 90 pk (66 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: onbekend

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch
bedienbare voorportierramen, Getint glas, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem,
Sportstoelen, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 215 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 47 liter
Acceleratie (0-100): 12,9 s
Topsnelheid: 170 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 4,6 l/100km (1 op 21,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,2 l/100km (1 op 23,8)
Energielabel: C



Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Keijzers | Tel: 055 357 4370 | sales@autokeijzers.nl

Historie
Aantal eigenaren: 3

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 129 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Zeer mooie en complete auto!

Het is niet alleen maar een stoer uiterlijk, deze MINI Countryman biedt ook de sportieve rijkwaliteiten die u
zoekt. De aandrijving van deze MINI wordt verzorgd door een viercilinder dieselmotor en een
handgeschakelde zesversnellingsbak. Mooi om te zien en heerlijk om in te zitten zijn de sportstoelen, die u
onderweg optimale ondersteuning geven. Bij de uitrusting van deze MINI horen onder meer 19 inch
Breyton lichtmetalen velgen, getint glas, elektrisch bedienbare ramen achter en elektrisch verstelbare
buitenspiegels.

Spraakbediening herkent uw stem en voert opdrachten uit terwijl u beide handen aan het stuur houdt. Met
het navigatiesysteem kiest u de snelste route naar uw eindbestemming. Dankzij automatische
airconditioning is het interieur behaaglijk warm of verfrissend koel. Ook op de korte stukken is de cruise
control een uitkomst. Kijk maar bij de benzinepomp! En dan is deze auto ook nog eens voorzien van
verstelbaar stuur, boordcomputer, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en
buitentemperatuurmeter.

In de MINI Countryman heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit.

Tevens wordt deze auto geleverd met het tellerrapport van Nationale Autopas. Hebben we u nieuwsgierig
gemaakt? Bel of mail ons nu voor een proefrit.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


