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Mini Paceman 1.6 Cooper S ALL4 Chili Panorama
Navi Stoelverw. Leer Harman/Kardon Xenon 2e
Pin
03/2013 - Benzine - Handgeschakeld

€ 10.450,-
Autogegevens

Merk, model: Mini Paceman

Uitvoering: 1.6 Cooper S ALL4 Chil...

Kenteken: 9-KFJ-28

Kilometerstand: 250.322 km

Bouwjaar: 03/2013

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.345 kg

Motor: 1.598 cc, 184 pk (135 kW)

Kleur: Donker zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas, Lederen
bekleding, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen,
Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 240 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 47 liter
Acceleratie (0-100): 7,8 s
Topsnelheid: 212 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 8,2 l/100km (1 op 12,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,8 l/100km (1 op 17,2)
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Energielabel: D

Historie
Aantal eigenaren: 4

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 104 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Gebouwd voor liefhebbers van autorijden, deze MINI Paceman levert sportieve prestaties en onafgebroken
rijplezier. De aandrijving komt voor rekening van een benzinemotor en een handgeschakelde
versnellingsbak. De auto is voorzien van een mooie en comfortabele lederen bekleding. Doe maar luxe!
Neem plaats in de verwarmbare voorstoelen en voel de weldaad in koude dagen. De sportstoelen geven u
veel zitsteun. Qua licht en ruimtelijk gevoel zit het helemaal goed met het elektrisch bediende
panoramadak. Xenonverlichting staat borg voor helderwit licht en een krachtige lichtbundel. Bij de
uitrusting van deze MINI horen onder meer 18 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, getint glas,
elektrisch bedienbare ramen en elektrisch verstelbare buitenspiegels.

Een naam in geluidskwaliteit: dat is het meegeleverde Harman/Kardon audiosysteem. Verdere
voorzieningen op dit systeem zijn: navigatiesysteem en multifunctioneel sportstuur. Natuurlijk is er ook
automatische airconditioning aanwezig. Het hoort bij een intelligente auto als deze dat hij zelf in staat is om
zijn omgeving in de gaten te houden. Dat doet deze MINI niet alleen met een automatisch inschakelbare
verlichting en een regensensor, maar hij beschikt ook over parkeersensoren achter, die u helpen om
gemakkelijk in te parkeren. De aanwezige cruise control scheelt lekker in brandstofkosten. En ook bij de
flitspaal. En dan is deze auto ook nog eens voorzien van verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening.

Zoals u mag verwachten van deze MINI Paceman is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. De Brake Assist vergroot de veiligheid door bij een noodsituatie extra power te
leveren op het remsysteem.

Om te bevestigen dat de kilometerstand van deze auto klopt, krijgt u er ook het tellerrapport van Nationale
Autopas bij. U bent nieuwsgierig? Bel of mail ons dan direct om een proefrit met deze MINI te reserveren.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


