MINI COUNTRYMAN
1.5 136PK COOPER MET NAVIGATIE EN AIRCO

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 22 900

DAVO Bergschenhoek
Weg en Land 62-64
2661 KR BERGSCHENHOEK

* Excl. kosten van inschrijving en brandstof. vermelding verplicht vanaf 1.1.79 conform decreet
78993 van 4.10.78

Garantie Leeuwekeur Plus (12 Maand)

010-8504750

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 41596 km garantie
Versnellingsbak : Handgeschakeld
Kleur : Zwart
Garantie : Leeuwekeur Plus
Din vermogen : 136 ch
Registratiedatum : 06/2017

Silhouette : Hatchback
Aantal zitplaatsen : 5
Brandstof : Benzine
Belasting : 22 %
CO2 : 126 g/km

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

UITRUSTING

COMFORT
airco
cruise control
handbediende airconditioning

hoofdairbag voor bestuuder en voorpassagier
side airbags voor
ANDERE

automatische vergrendeling van de portieren
na het wegrijden, zelf instelbaar
EXTERIEUR
bandenspanningswaarschuwingssysteem
centrale deurvergrendeling met elektronische
16'' lichtmetalen velgen revolite spoke
wegrijbeveiliging
dak en buitenspiegels naar keuze in
colour line carbon black
carrosseriekleur, wit of zwart
dagrijlicht
dwarsspijlen in de grille hoogglans zwart
aluminium
dakreling en beschermlijst aan de zijkant in
mat
zilver
elektrisch verstelbare buitenspiegels
dakspoiler
verwarmbare buitenspiegels
derde remlicht
verwarmbare ruitenwissersproeiers
dynamische stabiliteits controle (dcs iii) met
wegrijassistent
INTERIEUR
electronic brakingforce distribution (ebd)
40:20:40 gedeeld neerklapbare achterbank
elektrische handrem in de middenconsole
bekleding stof firework carbon black
follow-me-home verlichting
hemelbekleding satellite grey
isofix bevestigingssysteem voor kinderzitjes
interieurpanelen hazy grey
achter
in twee delen neerklapbare achterbank
keyless go
middenarmsteun
metaalkleur
snelheidsmeter en toerenteller op stuurkolom
met leer bekleed 3-spaaks sportstuurwiel
verstelbare hoofdsteunen voor en achter
mini connected
mistlampen achter
MULTIMEDIA
multifunctioneel stuurwiel
aux-in en usb aansluiting voor het aansluiten
ongevalsensor: ontgrendelt de deuren en
voor o.a. een externe mp3 speler
activeert alarmlichten
bluetooth handsfree kit
Park Distance Control (PDC), achter
boordcomputer
regen- en lichtsensor
mini navigatiesysteem
schakelmoment indicator op het dashboard
navigatie
servotronic
radio mini visual boost met 6,5''
standaard kleur
kleurendisplay
start/stop knop
tankdop in carrosseriekleur
VEILIGHEID
verchroomde uitlaatpijp
2-traps airbags voor bestuurder en
voetgangersveiligheid: opverende motorkap
voorpassagier
bij
aanrijding voor
anti-blokkeersysteem (abs) met cornering
...
brake control (cbc)
automatische 3-punts veiligheidsgordels met
gordelslotspanners
bandenreparatieset (mini mobility system)
deactivering airbag aan passagierszijde

