Mini Cabrio Cooper S Rockingham GT Edition
Aut.
2022 - Benzine - Automaat

€ 52.350,Autogegevens
Merk, model:

Mini Cabrio

Uitvoering:

Cooper S Rockingham GT...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Cabriolet

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.300 kg

Motor:

1.998 cc, 179 pk (132 kW)

Kleur:

Enigmatic Black (donke...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

Fabrieksgarantie

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: 280 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 44 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 6,9 s
Topsnelheid: 230 km/u
Interieur
Bekledingcode: NYGK
Milieu
Energielabel: D
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Dusseldorp Apeldoorn | Tel: 055 538 0380 | info@dusseldorpbmw.nl

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 164 - 186 per kwartaal
La dolce vita! U krijgt spontaan een Italiaans accent als u instapt in deze geweldige cabrio. Perfect
onderhouden, goed voor oneindig veel zonuren! Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u
past. Het gaat hier om een nieuwe auto, die uit voorraad leverbaar is. Met een viercilinder benzinemotor en
een automatische transmissie beschikt deze MINI over uitstekende prestaties. Lekker hoor, die
verwarmbare voorstoelen. Helemaal op koude dagen. Goeie looks? Jazeker! Maar de sportstoelen zorgen
ook voor een goed gesteunde en comfortabele zit. Met deze auto gaat open rijden wel heel erg eenvoudig:
het elektrische dak opent of sluit met een druk op de knop. Aan een fijn opwarmertje in de kille dagen is
gedacht, in de vorm van een verwarmd stuurwiel. Ook 17 inch lichtmetalen velgen, adaptief onderstel,
windscherm, adaptief dempingsysteem, witte knipperlichten, led-achterlichten, verwarmde ruitensproeiers,
elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank
horen tot de voorzieningen op deze auto.
De geluidsinstallatie van Harman/Kardon verandert het interieur in een concertzaal. Met de dab-ontvanger
luistert u naar glasheldere digitale radio. Het stuur van deze auto heeft uiteenlopende functies. Ook om het
geluid te regelen. De audiobediening op het stuur draagt daarom actief bij aan een veilige rit. De snelste of
zuinigste weg? Het in dashboard opgenomen navigatiesysteem aan boord wijst de juiste weg! Smartphone
connectiviteit speelt uw lievelingsmuziek draadloos af. De automatische airconditioning zorgt voor een
behaaglijk klimaat in de auto. Alles vrij achter? De achteruitrijcamera laat het meteen zien. De auto neemt
u werk uit handen doordat hij zelf veel in de gaten houdt. Een regen- en lichtsensor en een automatisch
inschakelbare verlichting nemen waar wanneer de ruitenwissers en het licht aan moeten. Lekker makkelijk:
de keyless start. Geen gedoe met een contactsleutel. Uw auto herkent u aan de elektronische sleutel die u
meedraagt. Even op de startknop drukken en rijden maar!
U geniet nog meer van het rijden met uw MINI omdat u wordt beschermd door intelligente
veiligheidssystemen. Een belangrijke bijdrage aan de veiligheid onderweg levert de verkeersbord-detectie
in deze MINI. Mindert een voorligger onverwachts te veel vaart, dan komt de forward collision warning in
actie en waarschuwt meteen. Vermoeidsheidsherkenning neemt tekenen van vermoeidheid waar bij de
bestuurder. Het systeem voorkomt dat er daardoor ongelukken gebeuren. Ook helpen het autonoom
remsysteem en voetgangersbescherming, uw rit tot een veilige rit te maken.
Wordt dit uw nieuwe auto? We verwelkomen u graag om u deze Cabrio te laten zien, en dan leggen we u
ook uit welke financieringsvormen we erbij kunnen aanbieden.
= 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
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