
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Boks | Tel: 055 360 3050 | info@autobedrijfboks.nl

Mini Countryman 2.0 John Cooper Works ALL4
JCW Pack Panoramadak Navigatie Head-up
Full-Led 2e Pi
09/2021 - Benzine - Automaat

€ 49.799,-
Autogegevens

Merk, model: Mini Countryman

Uitvoering: 2.0 John Cooper Works ...

Kenteken: R-410-SP

Kilometerstand: 54.264 km

Bouwjaar: 09/2021

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.580 kg

Motor: 1.998 cc, 306 pk (225 kW)

Kleur: Donker zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/alcantara

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Lichtmetalen
velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 450 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 51 liter
Acceleratie (0-100): 5,1 s
Topsnelheid: 250 km/u

Milieu
Energielabel: E

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 2
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Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 240 - € 272 per kwartaal

Overige informatie
Onderhoudsboekjes: Digitaal

Een auto is meer dan een vervoermiddel. De juiste auto kan uw leven verrijken, door zijn comfort, zijn
smaakvolle vormgeving en door de rijervaring die hij biedt. Dat geldt bijvoorbeeld voor deze MINI
Countryman, die uitblinkt door zijn design maar vooral ook om zijn rijkwaliteiten. De krachtige motor geeft
deze MINI uitstekende prestaties. Voorin is het ?s winters genieten met de verwarmbare voorstoelen voor
zowel bestuurder als bijrijder. Uitstekende zitsteun en een strakke look? Daar zorgen de sportstoelen voor!
Volop licht en ruimtelijk gevoel geeft het elektrische bediende glazen panoramadak. Het verwarmbare
stuurwiel is een teken van ultieme luxe. Deze voorziening is een topklasse auto waardig. Ook 19 inch
lichtmetalen velgen, sportonderstel, dakspoiler, aluminium dakrailing, extra getint glas, LED-achterlichten,
metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch inklapbare buitenspiegels en verstelbare achterbank zijn
aan boord.

Met de routebegeleiding van het navigatiesysteem kunt u zich volledig op het verkeer concentreren terwijl
u luistert naar digitale radiozenders of muziek streamt vanaf uw telefoon. Onderweg uw smartphone
opladen zonder gedoe met stekkers en kabels? Dat kan, met de draadloze oplaadmogelijkheid voor
telefoons. De automatische airconditioning zorgt voor een behaaglijk klimaat in de auto. Het hoort bij een
intelligente auto als deze dat hij zelf in staat is om zijn omgeving in de gaten te houden. Dat doet deze
MINI niet alleen met een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor, maar hij beschikt ook
over parkeersensoren achter, die u helpen om gemakkelijk in te parkeren. Heeft u de elektronische token
op zak, dan herkent deze auto z?n baasje en de keyless start zorgt dat een druk op de startknop voldoende
is. Geen sleutel meer nodig!

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze MINI Countryman samen. In het instrumentarium kunt u
bovendien de verkeersborden zien die u onderweg tegenkomt. Zo helpt deze MINI u om veiliger te rijden.
Om te voorkomen dat u tijdens lange ritten achter het stuur in slaap valt, is deze auto voorzien van
vermoeidheidsherkenning.

Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met Bovag Garantie. Maak gerust een proefrit voordat u beslist.
Deze MINI zal u niet teleurstellen. Even bellen en het is geregeld!

= Bedrijfsinformatie =

De door ons genoemde communicatieadviesprijzen zijn inclusief onvermijdbare kosten nodig voor levering
van de auto. Optionele pakketten of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen
desgewenst tegen meerprijs geleverd worden.

Bij Autobedrijf Boks heeft u keuze uit meer dan 250 occasions. Heeft u een auto in te ruilen? Ga dan naar
onze website: http://www.autobedrijfboks/occasions en vindt uw nieuwe auto. Binnen 1 werkdag krijgt u
een offerte op maat.

Heeft u een eigen bedrijf? Weleens over financial lease nagedacht? Voor meer informatie hierover ga naar
http://www.financialleaseapeldoorn.nl Ook voor ZZP zeer aantrekkelijke tarieven en acceptatie
voorwaarden.

Aanbieder
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Autobedrijf Boks
Laan van de Dierenriem 51
7324 AB Apeldoorn

Tel: 055 360 3050
E-mail: info@autobedrijfboks.nl


