Mini Cooper Pakiet S Cabrio Bardzo zadbany raty od 999PLN
Marka

59 000 PLN
MINI

Typ nadwozia

Kabriolet

Rok produkcji

2012

Kolor

Szary

Moc

143

Napęd

Na przednie koła

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

4

Model

Cooper

Typ paliwa

Diesel

Przebieg

122700

Pojemność skokowa
Skrzynia

Filtr cząstek stałych

Tak

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

2

...
...
...

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

Sterowanie funkcjami pojazdu z...

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka skórzana

Podgrzewany fotel kierowcy

Fotele przednie wentylowane

Sportowe fotele - przód

Kierownica skórzana

Kierownica wielofunkcyjna

Kierownica ogrzewana

Czujnik deszczu

Podgrzewana przednia szyba

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Lampy ksenonowe

Kontrola odległości z tyłu ...

Kamera parkowania tył

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Ogranicznik prędkości

Kontrola trakcji

Wspomaganie ruszania pod gór...

Oświetlenie adaptacyjne

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne

Oświetlenie wnętrza LED

System Start/Stop

Wspomaganie kierownicy

Zawieszenie regulowane

ABS

ESP

System wykrywania zmęczenie k...

System minimalizujecy skutki k...

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Boczne poduszki powietrzne - t...

Isofix (punkty mocowania fotel...

Opis
Witam, na sprzedaż wyjątkowy Mini Cooper SD Cabrio w automacie!
Pojazd sprowadzony z Niemiec , użytkowany przez jednego właściciela, serwisowany w ASO Bmw w Niemczech jaki i w Polsce.
Auto bezwypadkowe , po wymianie rozrządu wraz ze wszystkimi newralgicznymi elementami.
Wymieniony olej wraz z filtrem w serwisie BMW, nowe tarcze i klocki , łączniki stabilizatora etc.
Pojazd oryginalnie jest w kolorze racing green, został oklejony satynową fola w kolorze szaro- popielatym.
Doskonale utrzymany, bez żadnych ukrytych wad i uszkodzeń.
Dach całkowicie sprawny, szczelny.
Nowe opony letnie i komplet opon zimowych.
Możliwość sprawdzenia w dowolnym serwisie na koszt zainteresowanego.
Ten samochód możesz kupić z finansowaniem NAWET BEZ WKŁADU WŁASNEGO podczas jednej wizyty.
Zapoznaj się z ofertą i przeczytaj dlaczego WARTO kupić samochód WŁAŚNIE OD NAS.
Możesz mieć ten samochód od 999PLN miesięcznie!
Cena PROMOCYJNA z finansowaniem -1000PLN!
Więcej informacji:
Daniel - tel. +48 530 170 495
Adam - tel. +48 666 608 065
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ POZOSTAWIENIA AUTA W ROZLICZENIU - ZAMIANY.
Umożliwiamy naszym Klientom kompleksowe sprawdzenie samochodu
przed zakupem w dowolnie wybranej Stacji Kontroli Pojazdów lub Autoryzowanym Serwisie.
Samochód z możliwością zakupu z gwarancją na usterki mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne!
W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

1995

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Zapraszamy również do polubienia naszego profilu na Facebook'u i Instagram'ie.
???????????????????
Samochody to nasza pasja.
Misja to spełnianie Państwa marzeń.
Wymarzony model ściągniemy nawet z drugiej strony świata!
Treść prezentowanych ogłoszeń ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty sprzedaży w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego, sprzedający nie odpowiada za
ewentualne błędy czy nieaktualności ogłoszenia w przypadku wcześniejszej sprzedaży pojazdu.
Zapraszamy serdecznie!
Dodatkowe informacje: wersja wyposażenia: pakiet S, liczba poduszek powietrznych: 8, liczba miejsc: 4, tapicerka: skora, tapicerka kolor: brazowy
Numer oferty: VER17D9DP

