MINI CLUBMAN. ПРАЙС-ЛИСТ.
Потужність,
к.с.
Витрата палива*
л/100км
Макс. швидкість,
км/год.
Об’єм двигуна
см.куб.
Прискорення
0-100
км/год., c.

CHILI

CHILI Comfort
(тільки з пакетом Chili)

CHILI JCW

COOPER

COOPER D

John Cooper Works
ALL4

136

150

306

5,2/7,3

4,6/5,2

6,6/9,6

205

210

250

1499

1995

1998

9,2

8,8

4,9

790 542 грн.

843 510 грн.

1 183 937 грн.

933 327 грн.

987 573 грн.

-

-

-

1 376 383 грн.

Короткий опис
• Комбінована оббивка салону
• Система комфортного доступу
• Передній центральний
підлокітник
• Автоматичний клімат-контроль
• 19’легкосплавні диски (для
JCW ALL4)

Короткий опис
• Автоматична трансмісія
'Steptronic'
• Підігрів передніх сидінь
• Камера заднього виду
• Радіо 'MINI Visual Boost'
• Пакет 'Visibility'

Короткий опис
• Підготовка для Apple CarPlay

(тільки з пакетом Chili та пакетом • Акустична система
Wired)
'HiFi Harman Kardon'

• Проекційний дисплей 'MINI'
• Панорамний скляний люк з
електроприводом

* - витрати пального в заміському / міському циклах
** Ціни визначені за станом на 04 листопада 2019 згідно встановленого Продавцем на 04 листопада 2019 курсу гривні до ЄВРО на автомобілі, який дорівнює 27,79 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови
кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Зображення автомобілів наведено для ілюстрації та можуть відрізнятися від автомобілів, представлених в дилерській мережі MINI.
Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ.
Імпортер залишає за собою право внесення змін до даного цінового листа.

ЗМІСТ ПАКЕТІВ ДЛЯ MINI CLUBMAN.
CHILI

1
• Комбінована оббивка салону ‘Black Pearl’
(для Cooper/ Cooper D)
• Комбінована оббивка салону з
матеріалу'Dinamica' і шкіри (для JCW
ALL4)
• 17 "Легкосплавні диски 'Vent spoke' 1
(для Cooper/ Cooper D)
• 19" Легкосплавні диски JCW Circuit Spoke
2-tone (для JCW ALL4)
• Система комфортного доступу 3
• Велюрові килимки
• Регулювання переднього пасажирського
сидіння по висоті
• Передній центральний підлокітник
• Відділення для зберігання
• Режими управління 'MINI driving modes'

1

• Пакет 'MINI Excitement' 4
• Автоматичний клімат-контроль
• Круїз-контроль з функцією гальмування
• Пакет внутрішнього освітлення
• Світлодіодні протитуманні фари
• Світлодіодні фари 2

2

3

4

* - витрати пального в заміському / міському циклах
** Ціни визначені за станом на 04 листопада 2019 згідно встановленого Продавцем на 04 листопада 2019 курсу гривні до ЄВРО на автомобілі, який дорівнює 27,79 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови
кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Зображення автомобілів наведено для ілюстрації та можуть відрізнятися від автомобілів, представлених в дилерській мережі MINI.
Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ.
Імпортер залишає за собою право внесення змін до даного цінового листа.

ЗМІСТ ПАКЕТІВ ДЛЯ MINI CLUBMAN.
• Автоматична трансмісія 'Steptronic'з
подвійним зчепленням (для Cooper)
• Автоматична трансмісія 'Steptronic'(для
Cooper D)
(тільки з пакетом Chili) • Фарба кузова metallic
• Камера заднього виду
• Система допомоги при паркуванні (PDC),
передня і задня
1
• Активна система допомоги при паркуванні
(Parking assistant)
• Радіо 'MINI Visual Boost' з 6.5’ тач-скрін
2
дисплеєм
• Запасне колесо-докатка
• Пакет обладнання бічних дзеркал
• Зовнішнє ліве дзеркало заднього виду і
внутрішнє з автозатемненням

CHILI
comfort

• Внутрішнє дзеркало заднього виду з
автозатемненням
• Домкрат і балонний ключ
• Пакет 'Visibility'
• Підігрів передніх сидінь
• Стиль інтер'єру 'MINI Yours Interior Style
Piano Black' з підсвічуванням
• Меню російською мовою
• Керівництво з експлуатації російською
мовою

1
1

3
2

3

CHILI JCW
(тільки з
пакетом Chili та
Wired)

• John Cooper Works шкіряне кермо та
спортивна автоматична трансмісія 3
• Стиль інтер'єру 'MINI Yours Interior Style
Piano Black' з підсвічуванням
• Спортивні сидіння 'John Cooper Works'
• Фарба кузова metallic
• Болти-секретки для коліс

• Зовнішнє ліве дзеркало заднього виду і
внутрішнє з автозатемненням
• Система допомоги при паркуванні (PDC),
передня і задня
• Активна система допомоги при паркуванні
(Parking assistant)
• Адаптивні LED фари 2

1

* - витрати пального в заміському / міському циклах
** Ціни визначені за станом на 04 листопада 2019 згідно встановленого Продавцем на 04 листопада 2019 курсу гривні до ЄВРО на автомобілі, який дорівнює 27,79 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови
кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Зображення автомобілів наведено для ілюстрації та можуть відрізнятися від автомобілів, представлених в дилерській мережі MINI.
Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ.
Імпортер залишає за собою право внесення змін до даного цінового листа.

•
•
•
•
•
•

Пакет обладнання бічних дзеркал
Пакет ‘Visibility’
Камера заднього виду
Підігрів передніх сидінь
Проекційний дисплей 'MINI' 1
Акустична система 'HiFi Harman Kardon'

• Внутрішнє дзеркало заднього виду з
автозатемненням
• Пакет для курців
• Меню російською мовою
• Керівництво з експлуатації російською
мовою
• Підготовка для Apple CarPlay
• Пакет ‘Wired’ (навігаційна система MINI,
підготовка для мобільного телефону з
Bluetooth, 8,8-дюймовий сенсорний
4
дисплей)
• Панорамний скляний люк з
електроприводом

2

3

4

* - витрати пального в заміському / міському циклах
** Ціни визначені за станом на 04 листопада 2019 згідно встановленого Продавцем на 04 листопада 2019 курсу гривні до ЄВРО на автомобілі, який дорівнює 27,79 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови
кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Зображення автомобілів наведено для ілюстрації та можуть відрізнятися від автомобілів, представлених в дилерській мережі MINI.
Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ.
Імпортер залишає за собою право внесення змін до даного цінового листа.

