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MINI One
1.6 Holland Street
Navigatie|Airco|Bluetooth

€ 6.400,-

2013

197.432 KM

Kenmerken

Merk

MINI

Bouwjaar

-

Tellerstand

197.432 KM

Model

One

Type

1.6 Holland Street
Brandstof
Navigatie|Airco|Bluetooth

Kleur

rood

Vermogen

75 PK

Benzine

Cilinderinhoud

1598 CC

Prijs

€ 6.400,-

Handgeschakeld

Gewicht:

1055 KG

Transmissie

Foto's voertuig

Comfort & Interieur

Airco
Armsteun voor
Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
Bandenspanningscontrolesysteem
Elektrische ramen voor
Lederen/stof bekleding
Lederen stuurwiel
Multimedia-voorbereiding
Navigatie-systeem full map
Radio CD-speler
Sportstoelen
Spraakbediening
Stuurwiel multifunctioneel

Veiligheid

ABS
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Anti Blokkeer Systeem
Cruise control
Electronic Brake Distribution
Electronic Stability Program
ESP
Startblokkering

Exterieur

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitentemperatuurmeter
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Chroom delen exterieur
Dakspoiler
Lichtmetalen velgen 16"

Overige

Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
Multimedia-voorbereiding
Navigatie-systeem full map
Spraakbediening
Wired pakket

Opmerkingen

De Mini Holland Street verkeert van binnen en buiten in zeer nette staat. De Mini is door de vorige eigenaar keurig bereden en
onderhouden, wat goed aan de auto is af te zien.
Origineel Nederlands geleverde Mini, inclusief alle documentatie, afgestempeld serviceboekje, reservesleutel, RDW Tellerrapport
en een nieuwe APK.
Met zijn geweldige dynamische uiterlijk laat deze sportieve eyecatcher het hart van veel autoliefhebbers sneller kloppen. De
krachtige 1.6 viercilinder motor en de handgeschakelde zesversnellingsbak geven deze auto zijn sportieve prestaties.
De sportstoelen houden u en uw passagier stevig vast tijdens een snelle rit, maar bieden ook altijd comfortabele ondersteuning.
Dankzij de xenon verlichting proﬁteert u in het donker van een krachtige en heldere lichtbundel.
Uw favoriete muziek klinkt beter dan ooit met het Mini audiosysteem. Verder geniet u ook van: navigatiesysteem, multifunctioneel
sportstuur en spraakbediening. Dankzij de airco is het interieur behaaglijk warm of verfrissend koel. Natuurlijk is er ook cruise
control aan boord, waarmee u meer ontspannen en zuiniger rijdt.
Zoals u mag verwachten van deze Mini is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. In een noodsituatie telt elke
meter. Het brake assist systeem van deze auto zorgt ervoor dat uw remweg korter wordt. Zodra een van de banden spanning
verliest, geeft het bandenspanningscontrolesysteem een waarschuwingssignaal.
U krijgt bij aankoop het RDW Tellerrapport meegeleverd om de kilometerstand te garanderen.
Eventueel inruil mogelijk.
Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak kunt u ons altijd bereiken op onderstaand telefoonnummer.
Met vriendelijke groet,
Versteegh Automotive
M. Versteegh
tel. 0294-232400
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