Mini Mini 3-deurs Business Edition
01/2022 - Benzine - Automaat

€ 32.950,Autogegevens
Merk, model:

Mini Mini

Uitvoering:

3-deurs Business Editi...

Kenteken:

N-160-TB

Kilometerstand: 10.999 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:

Midnight Black (donker...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/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, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 220 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 40 liter
Acceleratie (0-100): 8,1 s
Topsnelheid: 210 km/u
Interieur
Bekledingcode: KDE1
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)
Energielabel: C
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Historie
Aantal eigenaren: 1
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 120 - 135 per kwartaal
Neem plaats in de cockpit, start de motor en voel het vermogen. Met deze sportieve MINI 3-deurs hebt u
altijd de controle. De aandrijving komt voor rekening van een benzinemotor en een automatische
transmissie. Pittig rijden wordt nog comfortabeler dankzij de fraaie sportstoelen. Het wijdse uitzicht door
het glazen panorama dak maakt van elke rit een belevenis. Verder is de MINI uitgerust met: 16 inch
lichtmetalen velgen, dakspoiler, donker getint glas achter, witte knipperlichten, antracietkleurige
hemelbekleding, led-achterlichten, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen voor,
elektrisch inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
Muziek, radio, podcasts, routeinformatie: het audiosysteem is gekoppeld aan het in dashboard opgenomen
navigatiesysteem en levert het allemaal in topkwaliteit, inclusief bluetooth en DAB+. U vindt in deze auto
ook airconditioning. De automatisch inschakelbare verlichting en regen- en lichtsensor zorgen dat
onderweg automatisch de verlichting en de ruitenwissers worden ingeschakeld. Dankzij de parkeersensoren
achter kunt u met een gerust hart in de kleinste gaatjes inparkeren. Daarmee nemen ze u veel werk uit
handen. Ook fijn als u op de voorgeschreven snelheid wilt blijven: de cruise control. Ook verstelbaar stuur,
automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer, isofix-aansluiting, centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening en buitentemperatuurmeter zijn aan boord.
De MINI 3-deurs is uw trouwe partner onderweg, want hij houdt continu voor u de situatie op en om de
weg in de gaten. Volautomatische veiligheidssystemen kunnen daarbij ingrijpen om u voor gevaarlijke
situaties te behoeden.
Met het bijgeleverde tellerrapport van Nationale Autopas weet u dat de kilometerstand van deze auto
zuiver is. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u deze MINI wilt aanschaffen. Wacht daar dan niet mee en
reserveer hem nu direct. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om de aflevering te bespreken.
U rijdt gemakkelijk, comfortabel en zonder zorgen met deze MINI 3-deurs. Met zijn benzinemotor en
automatische transmissie is dit een prima auto voor nog vele kilometers. De strakke sportstoelen hebben
niet alleen de looks, maar bewijzen ook hun functie als u wat meer vraagt in de uitdagende bochten. Het
panorama dak zorgt voor zicht, licht en een enorm ruimtelijk gevoel. Bij de uitrusting van deze auto horen
onder meer 16 inch lichtmetalen velgen, dakspoiler, donker getint glas achter, witte knipperlichten,
antracietkleurige hemelbekleding, led-achterlichten, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare
ramen voor, elektrisch inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
Het hoogwaardige audiosysteem is geïntegreerd met het in dashboard opgenomen navigatiesysteem. Via
bluetooth beluister je podcasts en je persoonlijke playlists. En ook de radio is helemaal van nu, met DAB+.
Allicht is er in deze auto ook airconditioning. Om de veiligheid onderweg te verhogen, heeft deze MINI
zowel een automatisch inschakelbare verlichting als een regen- en lichtsensor aan boord, zodat hij zelf de
verlichting en de ruitenwissers kan inschakelen. De cruise control zorgt voor een mooie, gelijkmatige
snelheid die u zelf instelt. Dat is relaxt! De MINI is standaard voorzien van: verstelbaar stuur, automatisch
dimmende binnenspiegel, boordcomputer, isofix-aansluiting, centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening en buitentemperatuurmeter.
De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze MINI 3-deurs samen.
Bij een goede occasion als deze hoort natuurlijk ook een tellerrapport van Nationale Autopas. Heeft u
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interesse in deze mooie MINI? Bel ons dan of mail ons, om een afspraak 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 Den Haag
Donau 38-40
2491 BA Den Haag
Tel: 070 301 7170
E-mail: leadsdenhaag@dusseldorpbmw.nl
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