Mini Countryman John Cooper Works ALL4 Aut.
2022 - Benzine - Automaat

€ 83.105,Autogegevens
Merk, model:

Mini Countryman

Uitvoering:

John Cooper Works ALL4...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.580 kg

Motor:

1.998 cc, 306 pk (225 kW)

Kleur:

Moonwalk Grey (grijs)

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
verstelbare voorstoelen, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen,
Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 450 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 51 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 5,1 s
Topsnelheid: 250 km/u
Interieur
Bekledingcode: TYE1
Milieu
Energielabel: C

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Dusseldorp Oostzaan | Tel: 075 635 1901 | oostzaan@dusseldorpbmw.nl

Staat
Aantal handzenders: 2
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 230 - 261 per kwartaal
U rijdt gemakkelijk, comfortabel en zonder zorgen met deze MINI Countryman. Het gaat hier om een
nieuwe auto, die uit voorraad leverbaar is. De krachtige benzinemotor van deze auto is gekoppeld aan een
automatische transmissie. Al is het buiten nog zo koud, de stoelverwarming maakt alles weer goed! Met
een druk op de knop gaat de elektrische achterklep open. Vergezichten krijgen een extra dimensie door het
glazen panorama dak. De uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder meer 19 inch
lichtmetalen velgen, adaptief onderstel, dakspoiler, zwart dakdraagsysteem, aluminium dakrailing, donker
getint glas achter, antracietkleurige hemelbekleding, led-achterlichten, verwarmde ruitensproeiers,
elektrisch inklapbare buitenspiegels en verstelbare achterbank.
Een naam in geluidskwaliteit: dat is het meegeleverde Harman/Kardon audiosysteem. Ook is het
audiosysteem voorzien van: smartphone connectiviteit, in dashboard opgenomen navigatiesysteem, DAB
ontvangst, multifunctioneel sportstuur en achteruitrijcamera. De automatische airconditioning zorgt onder
alle omstandigheden voor een prettige temperatuur. De elektronische systemen in deze MINI helpen u
actief om comfortabeler te rijden. Een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor houden de
omstandigheden onderweg in de gaten. En bij het parkeren zijn het de parkeersensoren achter die
voorkomen dat u andere voertuigen raakt. Voorzien van keyless start. Of, in gewoon Nederlands: starten
zonder sleutel. De uitrusting van deze auto is met schakelpaddles aan het stuur, automatisch dimmende
binnenspiegel, boordcomputer, isofix-aansluiting en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
behoorlijk compleet.
Deze auto is voorzien van innovatieve systemen die u onderweg begeleiden en beschermen. Een veilige rit
voor ogen: daarvoor zorgt de head-up display! Met de vermoeidheidsassistent bent u ook op lange ritten
veilig op pad. Het systeem geeft een waarschuwing zodra het tijd is voor een pauze.
Wordt dit uw nieuwe auto? We verwelkomen u graag om u deze Countryman 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 Oostzaan
Skoon 30
1511 HV Oostzaan
Tel: 075 635 1901
E-mail: oostzaan@dusseldorpbmw.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Dusseldorp Oostzaan | Tel: 075 635 1901 | oostzaan@dusseldorpbmw.nl

