Mini Mini 5-deurs aut. Chili + Serious Business
+ Panoramadak - Hebbeding Deals
07/2019 - Benzine - Automaat

€ 32.950,Autogegevens
Merk, model:

Mini Mini

Uitvoering:

5-deurs aut. Chili + S...

Kenteken:

ZP-408-P

Kilometerstand: 5.647 km
Bouwjaar:

07/2019

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.195 kg

Motor:

1.499 cc, 136 pk (100 kW)

Kleur:

Starlight Blue (blauw)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

BOVAG

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, Mistlampen voor,
Navigatiesysteem, Sportstoelen

Bijzonderheden
Bij het ontwerpen van de MINI 5-deurs stonden uw comfort en uw veiligheid centraal. Deze 5-deurs is van
het bouwjaar 2019, hij heeft 4587 kilometer gelopen. Deze dealeronderhouden auto is van de eerste
eigenaar. Stoelverwarming maakt het leven in deze auto aangenaam op koude en winterse dagen. Het
elektrisch bediende panoramadak zorgt voor maximale lichtinval en frisse lucht in het interieur. Verder is
de MINI uitgerust met: 16 inch lichtmetalen velgen, dakspoiler, donker getint glas achter, witte
knipperlichten, antracietkleurige hemelbekleding, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen,
elektrisch inklapbare buitenspiegels, in delen neerklapbare achterbank en middenarmsteun voor.
U kunt het Harman Kardon-audiosysteem en het in dashboard opgenomen navigatiesysteem bedienen met
de knoppen op het stuur. Muziek vanaf uw telefoon draadloos afspelen via de autoradio? Met Apple carplay
en mirrorlink heeft u altijd uw favoriete muziek bij de hand. Met de automatische airconditioning selecteert
u de gewenste temperatuur. Het systeem doet de rest. Om de veiligheid onderweg te verhogen, heeft deze
MINI zowel een automatisch inschakelbare verlichting als een regensensor aan boord, zodat hij zelf de
verlichting en de ruitenwissers kan inschakelen. Ook is de auto voorzien van parkeersensoren voor en
achter. Deze auto is voorzien van sportstuurwiel, boordcomputer, isofix-aansluiting en centrale
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Ekris Mini Utrecht | Tel: 030 755 7777 | utrecht-mini@ekris.nl

deurvergrendeling met afstandsbediening.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Wegrijden op een
helling is kinderspel met hill hold control. Deze functie houdt de handrem automatisch vast op een steile
ondergrond. Met het bandenspanningscontrolesysteem weet u altijd zeker dat de banden op de juiste
spanning staan. De veiligheid van deze auto wordt verder verhoogd door gordijnairbags voorin en
voetgangersbescherming.
Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met BOVAG Garantie. Er is nog meer te vertellen over deze auto,
maar dan moet u hem ook zelf ervaren. U bent van harte welkom om hem te bekijken en om een proefrit
te maken.

Aanbieder
Ekris Mini Utrecht
De Corridor 23
3621 ZA Breukelen
Tel: 030 755 7777
E-mail: utrecht-mini@ekris.nl
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