Mini Coupé 1.6 Cooper Chili Navigatie Leer
Stoelverw.
12/2014 - Benzine - Handgeschakeld

€ 12.900,Autogegevens
Merk, model:

Mini Coupé

Uitvoering:

1.6 Cooper Chili Navig...

Kilometerstand: 114.242 km
Bouwjaar:

12/2014

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Coupé

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.090 kg

Motor:

1.598 cc, 122 pk (90 kW)

Kleur:

Licht wit

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Leder

Garantie:

Garantie

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, Getint glas, Lederen bekleding, Lichtmetalen
velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 160 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 40 liter
Acceleratie (0-100): 9,0 s
Topsnelheid: 204 km/u
Milieu
Energielabel: D
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 120 - 135 per kwartaal
Leaseprijs: € 129 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Keijzers | Tel: 055 357 4370 | sales@autokeijzers.nl

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie
Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl
Dankzij hoogwaardige techniek en verschillende veiligheidssystemen, biedt deze MINI Coupé u optimale
veiligheid en comfort tijdens iedere rit. Met zijn benzinemotor en handgeschakelde versnellingsbak is dit
een prima auto voor nog vele kilometers. Het interieur is luxe uitgevoerd met leren bekleding. De
verwarmbare voorstoelen zijn een weldaad voor rug en schouders. In het interieur domineren de
sportstoelen, die er niet alleen stijlvol uitzien, maar die u ook optimaal ondersteunen tijdens de rit. In deze
auto profiteert u onder andere ook van: 16 inch lichtmetalen velgen, getint glas, sportinterieur, elektrisch
bedienbare ramen en elektrisch verstelbare buitenspiegels.
Het high performance audiosysteem produceert krachtige bassen en heldere hoge tonen. Audiobediening
op het stuur is aanwezig. Gemak en veiligheid voor alles, toch? Kaartlezen is verleden tijd, dankzij het
aanwezige navigatiesysteem. De automatische airconditioning zorgt voor een prettige binnentemperatuur.
Parkeersensoren zijn een handig hulpmiddel om parkeerschades te voorkomen. Met ingeschakelde cruise
control zit u ontspannen achter het stuur. Ook verstelbaar stuur, boordcomputer, centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening en buitentemperatuurmeter zijn aan boord.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen.
Is dit de auto die u zoekt? Neem snel contact met ons op, dan kunt u hem binnenkort zelf bekijken.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn
Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl

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

