MINI COUNTRYMAN
COOPER S ALL4
AUTOMOBIL NOU
Date tehnice

Consum combustibil

Motor: 2,0 Litri, 4/4 - Cilindri/Supape
Volum: 1,998cm3
Transmisie automată
Putere, kW / hp / tur. Min.: 141 (192) / 50006000
Vopsea nemetalizată: Chestnut
T i i S fă/Pi l C b Bl k
Urban 8,8 l/100km
Extra urban 5,9 l/100km
Mixt 7,4 l/100km

Echipamente standard

Airbag-uri pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă, Sistem antiblocare al roţilor la frânare
(ABS), Senzor de impact, Control dinamic al stabilităţii (DSC), Indicator presiune anvelope,
Airbag-uri pentru cap pentru primul şi al doilea rând de scaune, Vopsea nemetalizată, Carcase
oglinzi exterioare şi mînere în culoarea caroseriei, Spoiler spate acoperiş, Bare longitudinale,
Bandă cromată la marginea de jos a tuturor ferestrelor; Jante din oţel 16", cu capace decorative,
MINI Mobility System, Stofă Firework, Mânerele interioare a portierelor cromate, Inele
decorative în jurul instrumentelor de comandă, Levierul frânei de parcare şi a schimbătorului
de viteze din plastic, Scaune standard, Capitonaj plafon bej, Linie de culoare Negru Carbon,
Interior Antracit Dark, Tetiere pentru toate locurile, Tren de rulare Servotronic, Discuri de
frână faţă ventilate, Controlul frânării în curbe (CBC), Suspensie faţă tip Single joint, Axă spate
tip Multi Link, Transmisie manuală cu 6 trepte, Faruri ceaţă spate, Lumină de frînare
adiţională, Faruri cu halogen pentru faza scurtă şi faza lungă, Funcţie follow me home, Reglare
lungime rază acţiune faruri, Lumini de zi, Lumini avertizare, adiţionale în lateral faţă, Încălzire
haion, Spătarul banchetei din spate, pliabil, Sistem de fixare.

Echipamente opţionale

Vopsea nemetalizată: Chilli Red; Tapiţerie: Stofă/Piele Carbon Black, Transmisie automata,
Volan John Cooper Works îmbrăcat în piele, Volan multifuncţional, Jante din aliaj uşor 18"
John Cooper Works Thrill Spoke, Pachet vizibilitate, Încălzire parbriz, Covoraşe din velur,
Scaune sport pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă, Scaune încălzite pentru şpfer şi
pasagerul faţă, Cotieră faţă, Pachet compartimente de depozitare, Capitonaj plafon negru,
Interior Malt Brown, Cameră de luat vederi pentru mersul înapoi,Sistem de asistenţă la
parcare spate şi faţă (PDC), Senzor de ploaie şi lumină, Aer condiţionat automat, Computer de
bord, Pachet lumini, Faruri ceaţă LED, Faruri LED, conţinut extins, Faruri ceaţă spate, Radio

Garanţie ( MINI Repair Inclusive )

3 ani / 200.000 km.

Preţul în MDL

765.576,-Lei

Preţul in EURO

37.038-€

MINI COUNTRYMAN COOPER ALL4
Preţul 765.576,00*
* Preţul e indicat în lei la cursul MAIB, din data de 19/02/2018.

