UUS
MINI COUNTRYMAN COOPER
ERIPAKKUMINE

MINI COUNTRYMAN COOPER (F60)
TAVAHIND: 35 820€
Erihind: 30 600€
Lisavarustus hinnas
•
•
•

Metallikvärv
Tekstiil-/lederiinpolster “Black Pearl”
MINI Navigatsioonisüsteem

Connected Meedia pakett:
•
•
•
•
•

ConnectedDrive teenused
Remote Services
Multifunktsionaalne näidikute panel
Raadio MINI Visual Boost
MINI Connected

Pepper pakett
º
º
º
º

Võtmeta kasutamine
Veluur põrandamatid
Käetugi ees
Hoidikute pakett

MINI Excitement pakett
º
º
º

Automaatne kliimaseade
Valgustite pakett
17'' kergmetallveljed 'Imprint Spoke'

Essential pakett:
º
º
º
º
º
º
º

Signalisatsioon
Automaatne pagasiluugi avamine ja sulgemine
Tagurdamiskaamera
Reguleeritavad tagumised istmed
Parkimiskontroll (PDC) ees ja taga
Parkimisassitent
7-käiguline Steptronic automaatkäigukast topelt siduriga

BAASVARUSTUS

1. Turvalisus
º
º
º
º
º
º
º

º
º
º

Turvapadjad juhile ja kaassõitjale, külgmised turvapadjad 1'le ja 2'le istmereale
Blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS), sisaldab: pidurdusassistenti (Brake assist) ja
pidurdusjõu jaotamist kurvides (Cornering Brake Control)
Dünaamiline suunastabiilsuskontroll (DSC), sisaldab: dünaamiline veojõukontroll (DTC)
Integreeritud külgkokkupõrke kaitsesüsteem
3-punkti turvavööd kõigil istekohtadel, koos pürotehnilise eelpingutiga
Aku turvaklamber (avarii korral ühendatakse lahti starter ja kütusepump)
Reversseeruvad, lööke deformeerumata taluvad põrkerauad (kuni kiirusel 4 km/h toimuvate
kokkupõrgete korral). Vahetatavad, deformeerudes lööke summutavad elemendid (kuni
kiirusel 15 km/h toimuvate kokkupõrgete korral).
Võtmesse integreeritud immobilaiser (elektrooniline käivitustõkend)
Kõrvalistuja turvapadja deaktiveerimine
ISOFIX lasteistmete kinnitused tagumistel äärmistel istekohtadel ja ees kõrvalistuja istmel

2. Välisvärv ja disain
º
º
º
º

Eripakkumisena Metallikvärv
Kere värvi katus ja peeglikatted
Musta või valget värvi katus ja peeglikatted
Katuseraamid hõbedased

3. Veljed/ rehvid
º
º
º

Eripakkumisena 17'' kergmetallveljed 'Imprint Spoke', rehvidega 225/55 R17
Colour Line Carbon Black
Hazy Grey salongi dekoratiivliistud

4. Salongi disain
º

Eripakkumisena Tekstiil-/lederiinpolster “Black Pearl”

5. Tehnoloogia ja turvalisus ° 5.1 Jõuülekanne
º
º

Eripakkumisena 7-käiguline Steptronic automaatkäigukast topelt siduriga
Automaatne Start/Stop funktsioon

5. Tehnoloogia ja turvalisus ° 5.1 Nähtavus ja valgustid
º
º
º
º

LED lähi- ja kaugtuled
Tervitustuled
LED udutuled
Vihmaandur

6. Salongi varustus ° 6.1 Istmed
º
º

5 istekohta, peatoed kõigil istmekohtadel
Esiistmete soojendus

6. Salongi varustus ° 6.2 Rool
º
º
º
º
º

3 kodaraga rool
Nahkkattega sportrool
Multifunktsioonlülitid roolil
Servotronic kiirustundlik roolivõimendi
Rooli kõrguse ja kauguse reguleerimine

6. Salongi varustus ° 6.3 Kliima
º
º
º

Konditsioneer
Roheka tooniga lamineeritud aknaklaasid
Salongiõhu mikrofilter

7. Mugavus- ja salongivarustus
º
º
º
º

Panipaigad keskkonsoolis, ustes, pakiruumis, armatuurlauas
Elektrilised klaasitõstukid esi- ja tagaustel, mugavusfunktsioon (ühekordne vajutus),
vahelejäämiskaitse
Start/Stop nupp mootori käivitamiseks ja seiskamiseks
Distantsjuhtimisega kesklukustus. Sisaldab ka kütusepaagi lukustust.

8. Meelelahutus ja kommunikatsioon
º
º
º
º
º
º

Välistemperatuuri näidik
Pardaarvuti
Kasutustingimusi arvestav hooldusintervalli näidik
USB ühenduspistik keskkonsoolis
Raadio MINI Visual Boost
Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem koos USB audiosisendiga

9. Auto omamine
º
º

MINI Mobile Care Euroopa autoabi pakett, kestusega 5 aastat
MINI Repair Inclusive garantiipakett, kestusega 3 aastat või 200 000 km.

