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MINI Mini
2.0 Cooper S John Cooper Works
€ 39.850,-

2021

26.382 KM

Kenmerken
Merk

MINI

Bouwjaar

22-07-2021

Tellerstand

-

Model

Mini

Kleur

Rooftop Grey

Vermogen

179 PK

Type

2.0 Cooper S John
Cooper Works

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

1998 CC

Transmissie

Automaat

Gewicht:

1255 KG

Prijs

€ 39.850,-

Exterieur
Elektrisch glazen panorama-dak, Getint glas, JWC Aerodynamicpakket, Keyless entry, Lichtmetalen velgen 17", Afwijkende
dakkleur, Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, Buitenspiegels verwarmbaar, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Dakspoiler, Dimlichten automatisch, Elektronische remkrachtverdeling, Extra getint glas, Grootlichtassistent, Grootlichtassistent,
Kleur rood, LED achterlichten, LED koplampen, Metaalkleur, Parkeer assistent, Parkeer assistent, Parkeersensor voor,
Parkeersensor voor, Ruitensproeiers verwarmbaar

Infotainment
DAB ontvanger, Navigatiesysteem full map, Navigatiesysteem full map, Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, Head-up
display, Head-up display, Multimedia-voorbereiding, WiFi voorbereiding

Interieur
JCW Interieur pakket, Achterbank in delen neerklapbaar, Airco, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Boordcomputer,
Buitentemperatuurmeter, Comfortstoel(en), Cruise control, Cruise control adaptief, Cruise control adaptief, Elektrische ramen voor,
interieurstijl piano black, Keyless start, Lederen bekleding, Lederen stuurwiel, Passagiersstoel in hoogte verstelbaar, pianolak

interieur afwerking, Regensensor, Sportstuur, Stuurbekrachtiging, Stuur verstelbaar

Veiligheid
Achteruitrijcamera, Achteruitrijcamera, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) side voor, Airbag bestuurder, Airbag passagier, Alarm klasse
1(startblokkering), Anti Blokkeer Systeem, Autonomous Emergency Braking, Autonomous Emergency Braking,
Bandenspanningscontrolesysteem, bots waarschuwing systeem, bots waarschuwing systeem, Elektronisch Stabiliteits Programma,
Hill hold functie, Verkeersbord detectie, Verkeersbord detectie

Overige
Apple Carplay/Android Auto, Apple Carplay/Android Auto, Connected Navigation Plus, Connected services, Draadloze telefoonlader,
Draadloze telefoonlader, Driving Assistant Plus, Schokdempers automatisch instelbaar

Opmerkingen
Betrouwbaar in kwaliteit, een topper in rijprestaties en qua conditie in blakende vorm. Deze MINI staat voor u klaar! De aandrijving
komt voor rekening van een benzinemotor en een automatische transmissie. De lederen bekleding geeft het interieur een
hoogwaardige uitstraling. De comfortstoelen zorgen dat u na iedere rit ﬁt uitstapt. Van binnen lijkt het allemaal uitermate ruim
dankzij de vrije inval van daglicht via het elektrisch bediende glazen panorama dak. Met de keyless entry ontgrendelt deze MINI
zich automatisch als u het portier wilt openen. Ook is de auto voorzien van: 17 inch lichtmetalen velgen, dakspoiler, adaptief
dempingsysteem, extra getint glas, led-achterlichten, metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen voor,
elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
Het full map navigatiesysteem geeft duidelijke instructies terwijl u muziek streamt vanaf uw telefoon of luistert naar het glashelder
geluid van de digitale radio. Smartphone opladen onderweg? Dat gaat supergemakkelijk door de draadloze oplaadmogelijkheid
voor telefoons. Het maakt niet uit hoe warm het buiten is, want met de airconditioning bepaalt u zelf de binnentemperatuur.
Achter het stuur van deze MINI bent u niet alleen. De auto kijkt als het ware met u mee tijdens de rit. De regensensor schakelt de
ruitenwissers in als het nodig is en de automatisch inschakelbare verlichting doet de lichten voor u aan. Op de plaats van
bestemming zijn het de parkeersensoren voor die u assisteren bij het inparkeren. Ook is de MINI uitgerust met: verstelbaar stuur,
boordcomputer, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en buitentemperatuurmeter.
Met de nieuwste technologieën aan boord is deze MINI in staat om zelf te reageren op potentieel gevaarlijke situaties op de weg.
In het instrumentarium ziet u tijdens de rit ook de belangrijkste verkeersborden aangegeven, die de auto automatisch voor u leest.
U hoeft uw ogen niet meer van de weg te halen om dashboardinformatie te checken. De head-up display projecteert het
rechtstreeks in uw zichtveld. De sensor van het forward collision warning-systeem registreert permanent de afstand tot voorliggers
en grijpt in als een botsing dreigt.
Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met BOVAG Garantie. Overtuigd? Bel dan voor een afspraak!

