Mini Mini 3-deurs Chili
01/2021 - Benzine - Automaat

€ 31.950,Autogegevens
Merk, model:

Mini Mini

Uitvoering:

3-deurs Chili

Kenteken:

K-586-ND

Kilometerstand: 6.750 km
Bouwjaar:

01/2021

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.135 kg

Motor:

1.499 cc, 136 pk (100 kW)

Kleur:

Chili Red (Rood)

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Leder

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, Navigatiesysteem

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 220 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 40 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 7,8 s
Topsnelheid: 210 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,3 l/100km (1 op 15,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,5 l/100km (1 op 22,2)
Energielabel: D
Staat
Aantal sleutels: 2
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Dusseldorp Alkmaar | Tel: 072 561 7844 | alkmaar@dusseldorpbmw.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 119 - 133 per kwartaal
Een grote achterklep geeft toegang tot de riante bagageruimte. Het interieur biedt volop ruimte voor u en
uw gezin en de pittige motor staat garant voor uitstekende prestaties. Dit is een splinternieuwe auto, die nu
uit voorraad leverbaar is. De stoelverwarming maakt het interieur snel behaaglijk op koude dagen. De
uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder meer dakspoiler, donker getint glas achter,
witte knipperlichten, antracietkleurige hemelbekleding, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende
ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
Het Harman Kardon-audiosysteem met dab-ontvangst en het in dashboard opgenomen navigatiesysteem
bedient u veilig met knoppen op het stuur. Muziek vanaf uw telefoon draadloos afspelen via de autoradio?
Met smartphone connectiviteit heeft u altijd uw favoriete muziek bij de hand. Met één druk op de knop
blaast de airconditioning een koele bries door het interieur. Het drukke verkeer eist onderweg al uw
aandacht op. Daarom is het goed dat deze MINI is voorzien van diverse systemen die u assisteren tijdens
de rit. Een automatisch inschakelbare verlichting neemt het waar als het donker wordt of gaat schemeren,
en schakelt dan automatisch de verlichting in. Op dezelfde manier "ziet" de regen- en lichtsensor de eerste
spatjes regen en schakelt dan de ruitenwissers in, en als het harder gaat regenen zet hij de ruitenwissers
ook in een snellere stand. En de parkeersensoren voor en achter helpen u om strak en veilig in te parkeren.
De cruise control vermindert het brandstofverbruik en vergroot het comfort. U bent in deze MINI ook
voorzien van isofix-aansluiting en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Deze MINI is voorzien van verschillende intelligente veiligheidsvoorzieningen. Ze kijken tijdens het rijden
als het ware met u mee, ze signaleren potentieel gevaarlijke situaties en in een aantal gevallen kunnen ze
ook ingrijpen. Hill hold control voorkomt dat de auto achteruit rolt op een helling. Het systeem werkt als
een automatische handrem die in- en uitschakelt als u dat wenst. Met het
bandenspanningscontrolesysteem weet u altijd zeker dat de banden op de juiste spanning staan.
Natuurlijk is dit een splinternieuwe auto en hij wordt dus geleverd met volledige fabrieksgarantie. Daarbij
kunnen we u verschillende gunstige financieringsvormen aanbieden. We maken graag een afspraak met u.
= 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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