Mini Mini 3-deurs John Cooper Works
01/2022 - Benzine - Automaat

€ 37.950,Autogegevens
Merk, model:

Mini Mini

Uitvoering:

3-deurs John Cooper Wo...

Kenteken:

N-224-TB

Kilometerstand: 15.136 km
Bouwjaar:

01/2022

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.150 kg

Motor:

1.499 cc, 136 pk (100 kW)

Kleur:

Island Blue (licht bla...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

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, Lichtmetalen velgen,
Navigatiesysteem, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 220 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 40 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 8,1 s
Topsnelheid: 210 km/u
Interieur
Bekledingcode: GSE1
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,2 l/100km (1 op 16,1)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,2 l/100km (1 op 23,8)
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Dusseldorp Apeldoorn | Tel: 055 538 0380 | info@dusseldorpbmw.nl

Energielabel: C
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 120 - 135 per kwartaal
Deze MINI 3-deurs gaat met gemak nog vele, vele, vele tienduizenden kilometers mee. Energiek rijgedrag,
fraaie uitstraling en een plezier om in te rijden, deze MINI 3-deurs. De aandrijving komt voor rekening van
een benzinemotor en een automatische transmissie. De verwarmbare voorstoelen benadrukken nog maar
eens dat we hier te maken hebben met een regelrechte verwenauto voor bestuurder en bijrijder. Een
prettige optie is de keyless entry, die ervoor zorgt dat de MINI 3-deurs automatisch van het slot gaat als u
dichtbij komt. Het panoramadak geeft extra sfeer aan het interieur en biedt een prachtige doorkijk naar
buiten. Tot de voorzieningen van deze auto behoren 17 inch lichtmetalen velgen, adaptief onderstel,
dakspoiler, adaptief dempingsysteem, donker getint glas achter, witte knipperlichten, antracietkleurige
hemelbekleding, led-achterlichten, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen voor,
elektrisch inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
Met het Harman/Kardon audiosysteem geniet u van muziek zoals die bedoeld is. Natuurlijk is het systeem
ook voorzien van: smartphone connectiviteit, in dashboard opgenomen navigatiesysteem, DAB ontvangst,
multifunctioneel sportstuur en achteruitrijcamera. Natuurlijk heeft deze auto ook airconditioning. 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. Ook fijn als u op de voorgeschreven snelheid wilt
blijven: de cruise control. Deze MINI is voorzien van verstelbaar stuur, automatisch dimmende
binnenspiegel, boordcomputer, isofix-aansluiting, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en
buitentemperatuurmeter.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen.
De kilometerstand van deze auto klopt, blijkt uit het meegeleverde tellerrapport van Nationale Autopas.
Even bellen voor een afspraak en u kunt deze auto van top tot teen zelf bekijken.
= 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 Apeldoorn
Kayersdijk 150
7332 AW Apeldoorn
Tel: 055 538 0380
E-mail: info@dusseldorpbmw.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Dusseldorp Apeldoorn | Tel: 055 538 0380 | info@dusseldorpbmw.nl

