Mini Mini 5-deurs Hammersmith
2020 - Benzine - Automaat

€ 48.011,Autogegevens
Merk, model:

Mini Mini

Uitvoering:

5-deurs Hammersmith

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.245 kg

Motor:

1.998 cc, 192 pk (141 kW)

Kleur:

Emerald 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
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem

Bijzonderheden
Geniet van de ruimte en het comfort van deze MINI 5-deurs. Het is een nieuwe auto, hij is nu uit voorraad
leverbaar. Een krachtige motor geeft deze auto zijn sportieve prestaties. De stoelen zijn verwarmd en
bieden ook in winterse kou een comfortabele zit. Het interieur baadt in een zee van licht door het glazen
panoramadak. U wordt in deze auto ook getrakteerd op adaptief onderstel, dakspoiler, donker getint glas
achter, witte knipperlichten, antracietkleurige hemelbekleding, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch
bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, in delen neerklapbare achterbank en
middenarmsteun voor.
Het in dashboard opgenomen navigatiesysteem en het Harman Kardon-audiosysteem (met dab-ontvangst!)
bedient u met knoppen op het stuur. Apple carplay en mirrorlink verbindt uw smartphone draadloos met
het audiosysteem. In de zomer zorgt de airconditioning voor verkoeling. In het voorjaar en najaar
voorkomt het systeem beslagen ramen. 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 regen- en lichtsensor 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. En de parkeersensoren voor en achter helpen u om strak en veilig in te parkeren. Stel de cruise
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control in op de gewenste snelheid en u rijdt comfortabel en zuinig. Deze auto is voorzien van head-up
display, sportstuurwiel, isofix-aansluiting en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Als bestuurder van deze MINI bent u nooit alleen. U wordt onderweg bijgestaan door technologische
hulpmiddelen die samen met u de weg in de gaten houden. Als het nodig is, grijpen ze zelfs in, door te
remmen of bij te sturen. Hill hold control houdt de handrem vast op een helling. Wegrijden was nog nooit
zo gemakkelijk. Het bandenspanningscontrolesysteem helpt om brandstof te besparen en om de kans op
een klapband te verminderen. Ook helpen het gordijnairbags voorin en voetgangersbescherming, u rit tot
een veilige rit te maken.
Als u wilt, kunt u al snel rijden met uw nieuwe 5-deurs. Onze verkoopadviseurs staan klaar om u de auto te
laten zien. Dan leggen ze u meteen uit welke financieringsvormen we erbij kunnen aanbieden. Tot ziens in
onze showroom!
= 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 Alkmaar
Koraalstraat 5
1812 RK Alkmaar
Tel: 072 561 7844
E-mail: alkmaar@dusseldorpbmw.nl
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