
MINI JCW ALL4 COUNTRYMAN

Тип кузова: F60
Колір кузова: Rebel Green

Колір інтер'єру: Комбінована оббивка салону з матеріалу 'Dinamica' і шкіри - Carbon Black |
Carbon Black

Двигун: 306 к.с. при 5000 об/хв
Крутний момент:
Розгінна динаміка до 100км/год:
Максимальна швидкість в км / год: 250
Витрата палива на 100 км. (в місті, за містом): /

Стандартне обладнання
Двигун

MINI TwinPower Turbo 4-циліндровий бензиновий двигун, обладнаний турбіною та системою управління висотою підйому
клапанів VALVETRONIC і системою зміни фаз газорозподілу Double VANOS
Кнопка Start/Stop
Електронний іммобілайзер

Ходова частина та системи управління динамічним ке
Спортивна гальмівна система - 18" спортивна гальмівна система (4-поршневі гальма з фіксованим супортом спереду).
Гальмівні супорти пофарбовані в червоний колір, з логотипом John Cooper Works. Передні та задні гальмівні диски з
внутрішньою вентиляцією.
Системи управління динамічним керуванням - ABS, триступеневий DSC (DSC / DTC / DSC-OFF), EDLC (електронне управління
блокуванням диференціалу, яке імітує механічне блокування диференціала за допомогою гальмування на передній осі з
деактивованим DSC)

Кузов і зовнішнє обладнання
Задній спойлер, пофарбований у колір даху
Зовнішні дзеркала заднього виду,з підігрівом та електрорегулюванням
Теплозахисне / сонцезахисне скління
Задній протитуманний ліхтар
Патрубки вихлопної системи, розташовані зліва та справа діаметром 95 мм спеціальної конструкції з хромованою обробкою

Безпека
Бічні подушки безпеки для водія та переднього пасажира
Підголовники регульовані по висоті,передні та задні
Головні подушки безпеки для всіх 4 сидінь
3-точечні паски безпеки
Кріплення дитячих сидінь ISOFIX для задніх сидінь
Антиблокувальна система гальм (ABS)
Система динамічного контролю стійкості (DSC)
Система динамічного контролю тяги (DTC)
Датчик зіткнення
Датчик Runflat з пасивним моніторингом всіх коліс

Внутрішній дизайн та обладнання
Компонування салону на 5 місць
Регулювання сидінь, механічне
Складна задня спинка, 40:20:40
Механічне регулювання рульової колонки



Підігрів заднього скла
Підсклянники
Акустична система на 6 динаміків
Електричні вікна
Система безключового запуску двигуна
Система Start/Stop
Центральний замок
*** Обраний автомобіль замовлено в виробництво, повних даних про його конфігурацію ще не відомо. Базове обладнання
наведено для автомобілю такої ж моделі що вже була вироблена

Додаткове обладнання
Код Найменування

258 Покришки 'Runflat'
2EM 18" Легкосплавні диски 'John Cooper Grip Spoke black' з покришками runflat
316 Автоматична робота багажних дверей
3A3 Дах і корпуси дзеркал червоного кольору
9CY Український пакет / Ukrainian Package


