Mini Mini Cooper 1.6 S, Airco,Leren
bekleding,Cruise control,Electr.ramen en
spiegels
04/2007 - Benzine - Handgeschakeld

€ 5.950,Autogegevens
Merk, model:

Mini Mini

Uitvoering:

Cooper 1.6 S, Airco,Le...

Kenteken:

60-RTP-7

Kilometerstand: 191.057 km
Bouwjaar:

04/2007

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.105 kg

Motor:

1.598 cc, 174 pk (128 kW)

Kleur:

Rood

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control,
Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding,
Lichtmetalen velgen, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging, Traction control

Bijzonderheden
Leuke Mini Cooper S met o.a. Leren bekleding, Climate control, Cruise control,
Centr.deurvergrendeling op afstand, Electr.ramen en spiegels, Centr.deurvergrendelingop afstand, In hoogte verstelbare voorstoelen en stuur, Dimlichten automatisch,
Regensensor, Private glass, Achterspoiler en 17 Inch.L.M.Velgen.
U rijdt gemakkelijk, comfortabel en zonder zorgen met deze MINI. Een viercilinder motor en een
handgeschakelde zesversnellingsbak zorgen voor de uitstekende prestaties van deze auto. Binnenin zien
we een fraai afgewerkt lederen interieur. Tijdens gure dagen is het prettig zitten in de verwarmbare
voorstoelen. Voor het pittige uiterlijk én goed gesteund zitten zorgen de sportstoelen. Tot de voorzieningen
van deze auto behoren 17 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, elektrisch bedienbare ramen voor,
elektrisch verstelbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
De audiobediening op het stuur is niet alleen handig en praktisch, maar draagt ook bij aan de veiligheid
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onderweg. Het comfort wordt verhoogd door de aanwezige climate control. 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 regensensor
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. Voorzien van cruise control, dus vriendelijk voor de inzittenden én
de benzinetank. Ook is de MINI uitgerust met: verstelbaar stuur, boordcomputer, isofix-aansluiting,
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en buitentemperatuurmeter.
In de MINI heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. In een gevaarlijke situatie is een zo kort
mogelijke remweg van levensbelang. De Brake Assist zorgt dat u dan maximaal in de ankers gaat. Een
langere remweg, meer slijtage, grotere kans op een klapband: te weinig lucht in de banden is een slecht
idee. Daarom checkt het bandenspanningscontrolesysteem automatisch of de druk in de banden nog op peil
is.
Als u meer wilt weten over deze MINI, dan vertellen we u dat graag. Belt of mailt u ons vandaag nog?

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude
Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf van Burken | Tel: 0318 571 719 | verkoop@vanburken.nl

