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ДЕТАЛІ ТРАН. ЗАСОБУ
MINI COOPER
Автоматична трансмісія 'Steptronic'

ЦІНА ВИРОБНИКА

-

КОЛІР
Фарба non-metallic 851 - Chilli Red

КОЛЕСА
16" Легкосплавні диски 'Loop Spoke'

ОББИВКА
Комбінована оббивка салону 'Black Pearl' з тканини і 'Leatherette' KDE1 Carbon Black | Carbon Black

ОЗДОБЛЕННЯ
Обробні планки салону 'Dark Silver'

ОБРАНІ ВАРІАНТИ

-

ЗАГАЛЬНА ЦІНА

-

Включено 3000% податків, що відповідають сумі -.
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ПАКЕТИ ТА ОПЦІЇ
Chili
Cвітлодіодні фари
S05A2

MINI driving modes
S04VA
Ексклюзивне кільце коробки передач (завжди з хромованою
вставкою і світлодіодне кільце навколо центрального дисплея) для
перемикання трьох режимів управління : - Sport Спортивні
налаштування педалі газу і рульового управління (також для
автомобілів з автоматичною трансмісією швидше перемикання
передач). На дисплеї відображення спортивних приладів
потужності і моменту, що крутить. - MID Стандартні налаштування
автомобіля - Green Оптимізований на економічність стиль
управління В комбінації з 223 налаштування підвіски також можуть
бути оптимізовані під вибраний режим управління

Автоматичний клімат-контроль
S0534
"Двозонний клімат-контроль Ця система забезпечить максимально
комфортний мікроклімат у будь-яку пору року. Вона автоматично
адаптується до бажаних параметрів температури, кількості і якості
повітря, що поступає. Система має простий алгоритм управління і
функцію охолодження для ящика рукавички. Має 7 автоматичних
програм для управління інтенсивністю обдування, сенсор
інтенсивності сонячних променів, сенсор якості повітря для
автоматичної рециркуляції повітря, вугільний фільтр для очищення
повітря. Містить функцію MAX AC (максимальне охолодження
салону), режим швидкого запотівання вікон. Включає дефлектори
обдування для задніх пасажирів.Персональні налаштування
зберігаються в профілі електронного ключа"
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Бортовий комп'ютер
S0550
Бортовий комп'ютер

Велюрові килимки
S0423
Передні і задні

Відділення для зберігання
S0493
Пакет містить наступне устаткування: - сітчаста кишеня на
центральному тунелі з боку переднього пасажира - гумові килимки
в лотках для зберігання речей - 12v розетка в задній частині
центральної консолі - 2 підсклянники і додаткові елементи фіксації
на центральній консолі - відсік для зберігання під сидінням водія
Для багажного відділення: - фальш-пол багажний відділення (може
бути розкладений окремо і зафіксований у верхньому положенні) 4 додатковий елемента для кріплення - 12v розетка - 1 додатковий
плафон освітлення ліворуч - ремінь ліворуч і справа - відсік для
зберігання з лівого боку з сітчастий кишеня

Датчик дощу і освітленості
S0521
Датчик дощу забезпечує автоматичне управління склоочисниками і
включення освітлення

Мультифункціональна система на рульовому колесі
S0249
Дистанційне керування радіо і телефоном. Залежно від установки
опцій 6fp, 6ne включає також кнопки голосового управління

Пакет 'MINI Excitement'
S04V9
Pозсіяне освітлення салону (RGB) для зони ніг, дверей, що
центральної, що направляє, потайний відсік для зберігання речей з
боку пасажира Світлодіодне підсвічування зовнішніх дверних ручок
Світлодіодне кільце навколо центрального дисплея
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Пакет внутрішнього освітлення
S0563
Світлодіодне підсвічування наступних елементів : внутрішнє
освітлення спереду і ззаду, лампи для читання в передній частині
салону, підсвічування передньої зони для ніг, підсвічування
косметичних дзеркал, підсвічування дверних кишень і центральної
консолі, підсвічування ящика для рукавичок

Показчики повороту білого кольору
S0785
У фарах головного світла і бічні покажчики поворотів

Регулювання переднього пасажирського сидіння
по висоті
S0450

Світлодіодні протитуманні ліхтарі
S05A1

Спортивне рульове колесо з шкіряною оббивкою
S0255

Спортивні передні сидіння
S0481
Спортивні сидіння мають розвиненішу бічну підтримку і додаткове
регулювання по висоті для водійського сидіння. Із зворотного боку
спинок розташовані сітчасті кишені
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Функції
Автоматична трансмісія 'Steptronic'
S0205
6-ступінчаста автоматична коробка передач з функцією ручного
перемикання 'Steptronic'

Білі смуги на капоті
S0327

Дах і корпус дзеркал білого кольору
S0382
Контрастний колір Aspen White

Домкрат та балоний ключ
S05DD
Домкрат та балоний ключ

Забарвлення внутрішніх панелей 'Glowing Red'
S04F3
Включає поверхню дверних підлокітників і область в нижній частині
передньої панелі над колінами водія і переднього пасажира

Запасне колесо-докатка
S0300
3, 5 J x 15 покришка 115/70. Можливість замовлення необхідно
уточнювати. Допустима максимальна швидкість не більше 80 км/
год
Включаючи домкрат і балонний ключ
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Знак аварійної зупинки і аптечка
S0428
Обов'язкова опція для ринку України

Камера заднього виду
S03AG

Керівництво по експлуатації російською мовою
S0891
Керівництво по експлуатації російською мовою

Корпус дзеркал в колір кузова
S03AB

Стандартна функція

Корпус дзеркал в колір кузова

Круїз-контроль з функцією гальмування
S0544
Круїз-контроль активний на швидкості від 30 км/год, містить
функцію управління швидкістю руху при спуску, додатково
пригальмовує на схилі.

Меню російською мовою
S06UD

Дата друку: 14.06.18

Стор. 8 з 13

Обробка кузова 'Chrome Line'
S0346
Обробка хромом наступних елементів : Для моделей MINI One : поперечок грат радіатора - хромована окантовка нижніх передніх
повітрозабірників - ручка багажних дверей - патрубок вихлопної
системи - окантовка навколо місця установки задніх
протитуманних фар
Для моделей MINI Cooper : - поперечок грат радіатора - хромована
окантовка нижнього переднього повітрозабірника - ручка
багажний двері - окантовка навколо місце установка задній
протитуманний фара
для модель MINI Cooper S : - хромований окантовка нижній
передній повітрозабірник - хромований окантовка в задній бампер
- ручка багажний двері
для модель MINI John Cooper Works : - особливий для модель
вставка грати радіатор оброблений хром - ручка багажний двері

Передній центральний підлокітник
S0473
Ергономічно оптимізований підлокітник з інтегрованим відсіком
для зберігання речей.

Підігрів зовнішніх дзеркал та
форсунок склоомивачів

Стандартна функція

S0314

Підігрівання передніх сидінь
S0494
Функція пропонує швидке і рівномірне підігрівання сидінь.
Доступний вибір інтенсивності нагріву (3 режими)

Радіо 'MINI Visual Boost'
S06FP
iPod 1-кабель, USB вхід, Bluetooth 'hands - free', 6.5" дисплей, без
внутрішнього CD приводу. Управління по засобом контролера MINI
на центральній консолі cм. www.MINI.com/Connectivity
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Система допомоги при парковці (PDC), задня
S0507
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Ширина: 1727 мм
Висота: 1414 мм
Довжина: 3821 мм
Місткість баку: 40 л
Крутний момент: 220[1250-4300] нм [об/хв]
Об'єм: 1499 куб см
Вага (Макс): 1190(1595) кг
Потужність: 100[136] кВт [к.с.]
Циліндри: 3
Компресія: 11”1
Трансмісія: Автоматична трансмісія 'Steptronic'
від 0 до 100 км/год: 7.8 сек
Макс. швидкість: 210 км/год
Сидіння: 4
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ЮРИДИЧНЕ
Компанія BMW Group зобов'язується захищати вашу приватність та гарантує конфіденційність
інформації, яку ви надаєте, або до якої компанія має доступ, відповідно до положень закону
від 8 грудня 1992 року про захист особистої інформації під час збору та обробки особистих
даних. Ця інформація використовуватиметься компанією BMW Group з ціллю надання послуг
та продуктів компанії та підтримання комерційних відносин з вами; для просування послуг та
продуктів BMW Group , її асоційованими компаніями або ретельно підібраними партнерами;
для отримання статистики або дослідження ринку; а також щоб сприяти боротьбі з
шахрайством у автомобільному секторі та сприяти безпеці та захисту навколишнього
середовища. З цією ж метою і з урахуванням будь-яких заперечень з вашого боку, ваша
інформація також може надаватися компаніям, що входять до складу BMW Group або
компаніям, з якими BMW Group підтримує тісні договірні зв'язки (таким як BMW, MINI та BMW
Motorrad) або будь-якій третій стороні з метою дотримання юридичних зобов'язань компанії.
Ви маєте доступ до інформації і право виправити її в будь-який час. Ви можете також
заперечувати проти будь-якої обробки цієї інформації у рекламних цілей та/або передачі
інформації третім особам.
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