Mini Cooper - 5-DOOR HATCH - PEPPER EDITION

2 years guarantee with unlimited mileage
المنشاء المانيا

Made in Germany
Dimensions
Length (mm)
Width (mm)
Height (mm)
Wheel Base (mm)
Luggage compartment capacity
Curb Weight (Heaviest) KG
ENGINE & TRANSMISSION
TwinPower Turbo 3 Cylinder Engine
Displacement (cc)
Maximum Output (hp)
Maximum Torque (Nm/rpm)
Tank Capacity in litres
Fuel Consumption (combined l/100 km)
Acceleration 0 - 100 km/h in seconds
7 Speed Steptronic Transmission with double clutch
SAFETY
6 Airbags
ABS
EBD
BA
CBC
DSC
DTC
ELDC
WHEELS
Light-alloy Wheels 17” Rail Spoke 2-tone - Runflat Tyres 205/45 R17
PROFILE HIGHLIGHTS
5 Seats
Cloth/leatherette combination
Warning triangle
Smoker’s package
Metallic Color
Exterior mirror package
Chrome Line Exterior
Front armrest
Rear Park Distance Control
Cruise Control
Headliner anthracite
Sport leather steering wheel
Floor mats in velour
Height adjustment for front passenger seat
Storage compartment package
MINI Excitement Pack
Rain sensor
Automatic air conditioning
On-board computer
Lights package
LED fog lights
Panorama glass roof
Sun protection glazing
Sport seats for driver and front passenger
MINI Driving Modes
LED headlights
Rear fog light
Radio MINI Visual Boost with 6.5’’ inch touch screen
White direction indicator lights
Child seat ISOFIX attachment

For more info call

16227

www.ellaithy.com.eg
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االبعاد
)الطول الكلي(مم
)العرض الكلي(مم
)االرتفاع الكلي(مم
)قاعدة العجالت(مم
سعة صندوق االمتعه
الوزن الفارغ( االثقل) كجم
مواصفات فنية
TwinPower Turbo  أسطوانات3 محرك
 سى سى:سعة المحرك
 حصان: الطاقة القصوى
دقيقة.لفة/متر. نيوتن: العزم األقصى
 لتر:سعة خزان الوقود
 لتر: قيادة داخل المدينة وخارجها-  متوسط استهالك:استهالك الوقود
 ثانية:  ساعة/  كم100 التسارع من صفر إلى
Steptronic  سرعات7 ناقل حركة
المحرك
 ايرباج6 عدد
فرامل مانعة لالنغالق
توزيع فوة الفرامل اتوماتيكيا
نظام تدعيم الفرامل
نظام التحكم في المكابح عند الملفات
نظام التحكم الديناميكي في ثبات السيارة
نظام التحكم في جر السيارة
ً التحكم في القفل التفاضلي كهربائيا
العجالت
) " بوصة ( مزودة بنظام السير بدون هواء باالطارات17 جنوط سبور مقاس
ابرز الكماليات
 مقاعد5 عدد
مقاعد بفرش قماش ومطعم بالجلد
مثلث طوارئ تحذيري
مجموعة التدخين الخاص للسيارة
لون السيارة ميتالك
مرايات خارجية
حليات خارجية من الكروم
مسند يد امامي
نظام المساعدة في الركن
مثبت سرعة
مصباح اضاءة بالسقف
عجلة قيادة رياضية مكسوة بالجلد
فرش االرضية من القطيفة
امكانية التحكم في ارتفاع مقعد الراكب االمامي
مجموعة اماكن للتخزين بالسيارة
 من المتعه واالثارة المختلفة في االضاءة الداخليةMINI مجموعة
حساس مطر
تكييف هواء اتوماتيك
كمبيوتر في اللوحة االمامية
مجموعة االضاءة الكامله للسيارة
LED مصابيح ضباب
سقف بانوراما
الزجاج عازل لحرارة الشمس
مقاعد رياضية للسائق والراكب االمامي
امكانية تغير وضع القيادة
LED مصابيح امامية
مصباح ضباب خلفي
" بوصة6.5  مزود بشاشة تاتش مقاسMINI Visual Boost راديو
مؤشرات جانبية مضيئه لالتجاهات باللون االبيض
ISOFIX نظام تثبيت كراسي االطفال بالمقعد الخلفي

