Mini Mini Electric Classic
10/2021 - Elektrisch - Automaat

€ 34.450,Autogegevens
Merk, model:

Mini Mini

Uitvoering:

Electric Classic

Kenteken:

P-475-RB

Kilometerstand: 8.382 km
Bouwjaar:

10/2021

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Elektrisch

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.340 kg

Motor:

184 pk (135 kW)

Kleur:

Enigmatic Black (donke...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Skai

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, Sportstoelen,
Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Aandrijving
Actieradius: 230 km
Asconfiguratie
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Prestaties
Acceleratie (0-100): 7,3 s
Topsnelheid: 150 km/u
Accu
Aanwezige accu: gekocht
Accu laden: 3-fasen
Accu snelladen: ja
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
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Interieur
Bekledingcode: K9E1
Milieu en verbruik
Elektriciteitsverbruik op de snelweg: 155 kWh/100km
Energielabel: A
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Overige informatie
Snellaadvermogen: 50 kW
Verbruik combinatierit: kWh/100km
Actieradius enkel stad (WLTP): 307 km
Ook deze hatchback is zeer veelzijdig en levert bovendien uitstekende prestaties. U kunt ervoor kiezen
vanwege het milieu. Maar de elektromotor biedt ook power en prestaties! Deze auto heeft maar weinig
kilometers gemaakt, de teller staat op slechts 8280 kilometer. Een krachtige motor geeft deze auto zijn
sportieve prestaties. Doe maar luxe! Neem plaats in de verwarmbare voorstoelen en voel de weldaad in
koude dagen. U blijft ook in de scherpe bochten goed ondersteund door de fraaie sportstoelen. Tot de
uitrusting behoren ook dakspoiler, witte knipperlichten, antracietkleurige hemelbekleding,
led-achterlichten, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare
buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
Wat wilt u onderweg horen? Er is volop keus, dankzij bluetooth en DAB+. Het in dashboard opgenomen
navigatiesysteem is met het audiosysteem gecombineerd. Automatische airconditioning regelt
volautomatisch de temperatuur. U kiest de gewenste temperatuur en het systeem doet de rest. Het
luxeniveau in deze MINI is niet alleen gericht op comfort, maar ook op uw veiligheid. Tal van sensoren
helpen u om de omgeving in de gaten te houden. De automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat
automatisch de verlichting wordt ingeschakeld als het donker wordt, wat bijvoorbeeld in tunnels erg handig
is. En de regensensor zet de ruitenwissers aan zonder dat u eraan hoeft te denken. Stel de cruise control in
op de gewenste snelheid en u rijdt comfortabel en zuinig. Ook verstelbaar stuur, automatisch dimmende
binnenspiegel, boordcomputer, isofix-aansluiting, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en
buitentemperatuurmeter zijn aan boord.
Deze auto is voorzien van innovatieve systemen die u onderweg begeleiden en beschermen.
Wie eenmaal elektrisch heeft gereden, wil niet anders meer. Dus bel ons voor een afspraak en raak in één
keer verslingerd!
= 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.
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Aanbieder
Dusseldorp Hoorn
De Compagnie 27
1689 AG Zwaag
Tel: 0229 282 100
E-mail: hoorn@dusseldorpbmw.nl
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