Mini Mini Electric Charged
03/2020 - Elektrisch - Automaat

€ 34.900,Autogegevens
Merk, model:

Mini Mini

Uitvoering:

Electric Charged

Kenteken:

H-239-LR

Kilometerstand: 8.902 km
Bouwjaar:

03/2020

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Elektrisch

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.340 kg

Kleur:

White Silver (licht wi...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/alcantara

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, Lederen bekleding, Metallic lak,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 7,3 s
Topsnelheid: 150 km/u
Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 999,0 kWh/100km
Energielabel: A
Staat
Aantal sleutels: 2
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Dusseldorp Alkmaar | Tel: 072 561 7844 | alkmaar@dusseldorpbmw.nl

Niet voor niets is de hatchback de meest populaire carrosserievorm in West Europa. Deze MINI 3-Deurs
bijvoorbeeld, is tegelijk ruim, praktisch en economisch. Hij is van het bouwjaar 2020 en heeft een
tellerstand van 1500 kilometer. Deze dealeronderhouden auto is van de eerste eigenaar. De krachtige
motor geeft deze MINI uitstekende prestaties. De auto is uitgerust met stijlvolle, lederen bekleding. Deze
auto is ook voorzien van stoelverwarming. U wordt in deze auto ook getrakteerd op dakspoiler, witte
knipperlichten, antracietkleurige hemelbekleding, metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch
bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, in delen neerklapbare achterbank en armsteun
voorin.
U kunt uw handen aan het stuur houden en uw ogen op de weg. Want het Harman Kardon-audiosysteem,
met dab-ontvangst, en het in dashboard opgenomen navigatiesysteem bedient u vanaf het stuurwiel.
Muziek vanaf uw telefoon draadloos afspelen via de autoradio? Met Apple carplay en mirrorlink heeft u altijd
uw favoriete muziek bij de hand. Tot de standaard uitrusting van deze auto hoort ook automatische
airconditioning. Met de achteruitrijcamera ziet u wat er achter de auto gebeurt. Zo rijdt u moeiteloos
achteruit. 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 regen- en lichtsensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is. U
hoeft er niets aan te doen. Met deze auto bent u ontspannen onderweg dankzij de cruise control.
Geavanceerde systemen kunnen tijdens de rit bepaalde taken van u overnemen. Zo kijken er als het ware
steeds extra ogen met u mee, zodat u tijdig kunt reageren op noodsituaties. Wegrijden op een helling is
kinderspel met hill hold control. Deze functie houdt de handrem automatisch vast op een steile ondergrond.
Het bandenspanningscontrolesysteem waarschuwt als een van de banden onvoldoende lucht bevat.
Bij een goede occasion als deze hoort natuurlijk ook een tellerrapport van Nationale Autopas. 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.
= Bedrijfsinformatie =
Bij Dusseldorp BMW & MINI Kunt u terecht voor het grootste aanbod van Nederland, zeer scherp geprijsd
en bijna altijd voorzien van 24 maanden garantie. Of u nu op zoek bent naar een nieuwe- of gebruikte BMW
of MINI, wij helpen u hier graag bij! Bekijk snel uw favoriete model, maak een vrijblijvende proefrit of een
vraag een goed inruilvoorstel. En met acht Dusseldorp vestigingen in Alkmaar, Apeldoorn, Deventer, Den
Haag, Hoorn, Hoogeveen, Oostzaan en Zwolle zijn wij altijd in de buurt.

Aanbieder
Dusseldorp Alkmaar
Koraalstraat 5
1812 RK Alkmaar
Tel: 072 561 7844
E-mail: alkmaar@dusseldorpbmw.nl
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