HATCH 3-doors
JCW AT.
НОВИЙ АВТОМОБІЛЬ
Технічні дані

MINI TwinPower Turbo 4-циліндровий бензиновий двигун, обладнаний турбіною та
системою управління висотою підйому клапан Об'єм / потужність: 1998 см.куб. / 231 к.с.
8-ступінчаста автоматична коробка передач
Дверей / Сидінь: 3/4
Колір: Midnight Black metallic / Чорний, неметалік
Обшивка салону: Комбінована оббивка салону з матеріалу 'Dinamica' і шкіри

Витрата палива на 100 км

у міському циклі 9,3 л / 100 км
за містом 6,0 л / 100 км

Стандартне обладнання

Спортивна гальмівна система з 4-поршневими гальмами з фіксованими супортами
спереду. Гальмівні супорти пофарбовані в червоний колір, з логотипом John Cooper
Works. Передні гальмівні диски з внутрішньою вентиляцією. Подушки безпеки – 6 шт.;
Електропідсилювач рульового управління з функцією Servotronic; Кріплення для
дитячих сидінь ISOFIX на задніх сидіннях; Антиблокувальна система гальм, включаючи
допоміжну систему гальмування при проходженні поворотів; Система “Dynamic Stability
Control (DSC)”; Декоративні накладки на крилі чорного кольору, з покажчиком повороту;
Хромовані зовнішні та внутрішні ручки дверей; Підігрів зовнішніх дзеркал та форсунок
склоомивачів; ; Функція Follow-me-Home; Сидіння з механічним регулюванням;
Компонування салону на 4 посадочних місця; Система комфортного доступу для задніх
пасажирів; Складання спинок задніх місць; Підсклянники; Радіо з роз'ємом USB, Aux-In
для підключення портативних аудіопристроїв; Ручне регулювання рульової колонки по
висоті та довжині; Сколопідйомники з електропривідом; Електронний іммобілайзер;
Кнопка Start/Stop для запуску і зупинки роботи двигуна;
Розсіяне освітлення салону. Об’єм паливного баку – 40 л. Посібник з експлуатації.

Додаткове обладнання

"17"" Легкосплавні диски John Cooper Works Track Spoke black з покришкамиrunflat"
Покришки Runlat
Дах і корпус дзеркал червоного кольору
Смуги на капоті 'John Cooper Works'
Планки салону MINI interior surfaces aluminium
9 CY "Український пакет / Ukrainian Package"
Підігрів керма; Болти-секретки для коліс; Пакет 'Visibility'; Камера заднього виду; Стиль
екстер'єру 'Piano Black'; Велюрові килимки; Салонне дзеркало заднього виду з
автозатемненням; Передній центральний підлокітник; Відділення для зберігання;
Підігрів передніх сидінь;Автоматичний клімат-контроль; Розширений пакет освітлення
салону; Активна система допомоги при парковці (Park Assistant); Apple CarPlay
Навігаційна система 'MINI'

Гарантія

2 роки, без обмеження пробігу. Країна виробник – Велика Британія.

Вартість у базовій комплектації

€ 28 951, - 888 506 грн.

Вартість додаткового обладнання

€ 8 394, - 257 612 грн.

HATCH 3-doors JCW AT.
Вартість автомобіля
1 146 118 грн.
*Ціни визначені станом на 11 жовтня 2021 р. згідно встановленому Продавцем на 11 жовтня 2021р. спеціального курсу гривні до ЄВРО, який дорівнює 30.69 грн. за 1 Євро.
Вартість автомобіля складає 37 345 Євро. Ціни включають: доставку в Україну, страхування шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер/Дилер залишає за собою право внесення
змін в даний ціновий лист.

