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MINI Mini
1.5 Cooper Chili Aut.
Bouwjaar:

2014 (9 april 2014)

Massa:

1.090 kg

Tellerstand:

84.323 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

3-TNZ-71

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

136 PK

€ 16.940,Exterieur
LED koplampen

Lichtmetalen velgen 17"

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Elektronische remkrachtverdeling

mistlampen voor

Ruitensproeiers verwarmbaar

Infotainment
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Navigatiesysteem full map

Audio installatie

Multimedia-voorbereiding

Interieur
Airco (automatisch)

Cruise control

Lederen bekleding

Sportstoelen

Achterbank in delen neerklapbaar

Armsteun voor

Boordcomputer

Elektrische ramen voor

Lederen stuurwiel

Multifunctioneel lederen stuurwiel

Regensensor

Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Veiligheid
Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Elektronisch Stabiliteits Programma

Overige
Wired pakket

Deze keurige Mini Cooper wordt u rijklaar aangeboden inclusief 6 maanden Autotrust garantie. De eerstvolgende onderhoudsbeurt staat in de
boordcomputer gepland over 18.000 kilometer of in juli 2022. Met een auto als deze MINI komt u absoluut goed voor de dag. Deze auto uit 2014
heeft 84.323 kilometer gereden. Deze goed onderhouden auto is van de eerste eigenaar. De krachtige benzinemotor van deze auto is gekoppeld
aan een automatische transmissie. Binnenin zien we een fraai afgewerkt lederen interieur. Scherpe bochten, pittige acceleraties? In de
sportstoelen blijft u altijd in positie. Tot de uitrusting behoren ook 17 inch lichtmetalen velgen, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare
ramen voor, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
De bediening van het audio-installatiesysteem en het full map navigatiesysteem gebeurt met knoppen op het stuur. Natuurlijk is er ook
automatische airconditioning aanwezig. Natuurlijk is een complete auto als deze ook voorzien van sensoren die de omgeving in de gaten houden.
Deze MINI heeft niet alleen een automatisch inschakelbare verlichting aan boord, maar ook een regensensor. Met ingeschakelde cruise control zit
u ontspannen achter het stuur. En dan is deze auto ook nog eens voorzien van multifunctioneel lederen stuur, boordcomputer en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening.
Dat de kilometerstand in orde is, blijkt uit het meegeleverde tellerrapport van Nationale Autopas. Bent u nieuwsgierig naar deze auto? Laat het
ons dan snel weten.

