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MINI COOPER D Cabrio Highgate 
Általános adatok 

Vételár:                               8.550.000 Ft 

Ár (EUR):                             € 28.163 

Évjárat:                               2013/4 

Állapot:                                Kitűnő 
 

Hitel 

Kezdőrészlet:                       2.565.000 Ft 

Havi részlet:                        97.692 Ft 

Futamidő:                            84 hónap 

Jármű adatok 

Futott km:                           6 800 km 

Kivitel:                                 Cabrio 

Szállítható szem. száma:     4 fő 

Szín:                                   Fekete (metál) 

Kárpit színe (1):                  Sötétbarna 

Klíma fajtája:                      Automata klíma 
 

Motor  adatok 

Üzemanyag:                        Dízel 

Hengerűrtartalom:               1995  cm³ 

Teljesítmény:                       82 kW, 112 LE 
 

Okmányok 

Okmányok jellege:              Érvényes magyar 

okmányokkal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
QR kód: Ez az 

adatlap 

megtekinthető 
Beltér 

·  bőr belső 

·  fűthető ülés 

·  középső kartámasz 

·  multifunkciós 

kormánykerék 

·  ISOFIX rendszer 

·  oldallégzsák 

·  utasoldali légzsák 

·  vezetőoldali légzsák 

·  fedélzeti komputer 

·  sportülések 
 

Kültér 

·  ködlámpa 

·  xenon fényszóró 

·  bi-xenon fényszóró 

·  esőszenzor 

·  fényszórómosó 

·  elektromos ablak elöl 

·  elektromos ablak hátul 

·  elektromos tükör 

·  fűthető tükör 

·  könnyűfém felni 

Műszaki 

·  tolatóradar 

·  ABS (blokkolásgátló) 

·  ASR (kipörgésgátló) 

·  ESP (menetstabilizátor) 

·  indításgátló (immobiliser) 

·  szervokormány 

·  részecskeszűrő 

 
 
 
 

 
Multimedia / Navigáció 

·  C D-s autórádió 

·  bluetooth-os kihangosító 

·  USB csatlakozó 

okostelefonon is. 

Olvassa le a kódot a 

QR olvasó 

alkalmazásával. 

 
Leírás 

Fényezés: fekete metál, 'Dark trüffel' bőrkárpitozás, 

Start/stop automatika, individual fehér indexbúra, 

szélvédőmosó, C hrome Line Exterieur, típusjelzés 

elhagyással, PDC , 17-os könnyűfémfelni, kerékőrcsavar, 

C hrome Line Interieur, telefonelőkészítés, smartphone 

zenei csatlakozási hely, Radio Mini Boost C D, sport/bőr 

multikormány, világításcsomag, velúr szőnyegek. 308 

HUF/EUR árfolyamon. Weboldalunkon (címe lent) ilyen és 

hasonló autók 1-2 hetes szállítási határidővel, egyedi 

kívánságok alapján is rendelhetők, teljes Európa 
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kínálatából! Hívjon minket, jöjjön el hozzánk! 

Finanszírozással vagy anélkül, zárt- és ny íltvégű pénzügyi 

lízing, tartós bérlet. Kérje ajánlatunkat! A feltűntetett 

lízingdíj tájékoztató jellegű. Autóink kifogástalan állapotát, 

sérülésmentességét és valós futásteljesítményét 

garantáljuk. A járművek gyári garanciával rendelkeznek! 

 
Egyéb információ 

·  keveset futott 

 
Elérhetőségek 

 

Nagy Lóránt   

+36 70 352 9744 
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