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MINI Cooper S Countryman
automobilio pasiūlymas

Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR

Bazinė automobilio kaina 33 421,00

Papildomų priedų kaina 7 280,02

Bendra automobilio kaina 40 701,02

Nuolaida 5 702,02

Galutinė automobilio kaina Jums 34 999,00



Gerbiamas (-a) kliente,

Džiaugiamės galėdami Jums pasiūlyti įsigyti naują automobilį MINI Cooper S Countryman, kurio
komplektaciją ir kainą pateikiame žemiau.

* Pasiūlyme pateiktuose paveikslėliuose vaizdas gali skirtis nuo realaus automobilio vaizdo.

Bazinė įranga

Oro pagalvės
Atramos galvai ant visų sėdynių
Trijų taškų saugos diržai
ISOFIX automobilinių kėdučių tvirtinimo sistema gale
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Elektroninė stabdžių jėgos paskirstymo kontrolė
Dinaminiai stabdžių žibintai
Dinaminė stabilumo kontrolė  (DSC su DTC, ELDC)
Dviejų tonų garso signalas
Susidūrimo daviklis
Runflat indikatorius (lemputė)
Kėbulo spalvos stogas
Stogo spalvos spoileris
Nerūdijančio plieno apdailos juostelė
Šoniniai oro intakai su interguotais posūkio žibintais
Juodos apdailos ant slenksčių, arkų, bamperių apačios
Medžiaga Double Stripe
Satelite grey lubos, skydeliai nuo saulės su veidrodėliais
Pavarų perjungim/rankinio stabdžio svirtys padengtos dirbtine oda
Apvalūs prietaisų skydeliai
Spalvų linija Carbon Black
Vidaus apdailos Hazy Grey
Standartinė pakaba



Servotronic
Vienasvirtė spyruoklinė priekinė pakaba
Stabdymo posūkiuose kontrolė
Daugiasvirtė galinė pakaba
Dinamiško važiavimo sistemos
MINI Twin Power Turbo 4 cilindrų benzininis variklis
Mechaninė greičių dėžė
Dvigubas išmetimo vamzdis viduryje, chromuotas
Start/Stop funkcija
Šildomi langų skysčio purkštukai bei išoriniai veidrodėliai
Dienos šviesos žibintai
Artimųjų ir tolimųjų šviesų halogeno lemputės
3-ias stabdžių žibintas
Mechaninis priekinių sėdynių regulaivimas
Mechaninis vairo padėties reguliavimas
Sustiprinti bei žalsvai tamsinti langų stiklai
Oro kondicionierius
4 krovinių tvirtinimo kilpos bagažinėje
Daiktų pasidėjimo vietos centrinėje konsolėje, durelėse, sėdynių atlošuose
Šildomas galinis stiklas
Vidaus apšvietimas
Įrankių komplektas
Start/Stop mygtukas
12V lizdas centrinėje konsolėje
Elektra valdomi langai
Asmeniniai nustatymai
Imobilaizeris
Centrinio užrakto sistema, 2 nuotolinio valdymo rakteliai
Radijas su 4 eilučių ekranu
AUX-IN, USB jungtys
Spidometro parodymai kilometrais
Aptarnavimas pagal eksploatavimo sąlygas
5 sėdynės
Lietaus jutiklis
Borto kompiuteris
Stabdžių trinkelių nusidėvėjimo indikatorius
Diskiniai galiniai stabdžiai
Ventiliuojami priekiniai stabdžių diskai.
Nulenkiamos galinės sėdynės 40:20:40
Garsiakalbiai: 4 vidutinio dažnio priekinėse ir galinėse durelėse, 2 žemo dažnio po priekinėmis sėdynėmis

Papildomi priedai (įskaitant PVM 21%) EUR

A94 Midnight Black metallic kėbulo spalva
CXE1 Medžiagos/odos kombinacija Carbon Black | Carbon Black 

205 1 990,00Automatinė pavarų dežė
2PA 0,00Apsauginiai ratų varžtai
2VB 0,00Padangų slėgio indikatorius
2VG 0,00Galios kontrolė
302 360,00Signalizacija
316 460,01Automatinis bagažinės atidarymas/uždarymas
382 0,00Baltas stogas ir veidrodėlių gaubtai
386 0,00Stogo skersiniai



428 0,00Avarinio sustojimo ženklas
470 0,00ISOFIX automobilinių kėdučių tvirtinimo sistema
494 0,00Šildomos priekinės sėdynės
4C1 0,00Spalvų linija Carbon Black
4EP 0,00Vidaus paviršiai Hazy Grey
544 290,00Kruizo kontrolė su stabdymo funkcija
550 0,00Borto kompiuteris
5AA 0,00Galinis rūko žibintas
6NM 0,00MINI Connected sistema
785 0,00Balti posūkio žibintai
7CK 0,00Garantijos paketas Repair Inclusive - garantijos pratęsimas

garantiniams automobiliams iki 5 metų arba 200 000 km. ridos, kas
sueitų pirmiau

842 0,00Šaltojo klimato versija
853 0,00Anglų kalba
A94 0,00Midnight Black metallic kėbulo spalva
7GC 1 030,00MINI Corporate paketas

- 507 Atstumo jutiklių sistema gale (PDC)
- 6FP Radijas MINI Visual Boost
- 6NE Praplėsto turinio Bluetooth paruošimas

7Y2 3 150,01Chili paketas
- 249 Multifunkcinis vairas
- 255 Sportinis odinis vairas
- 2QE 18" lengvojo lydinio ratlankiai Pair Spoke 
- 473 Priekinis porankis
- 481 Sportinės priekinės sėdynės
- 4VA MINI važiavimo režimai
- 521 Lietaus jutiklis
- 5A1 LED rūko žibintai
- 5A4 Išplėsto turinio priekiniai LED žibintai
- CXE1 Medžiagos/odos kombinacija Carbon Black | Carbon Black 

Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR

Bazinė automobilio kaina 33 421,00

Papildomų priedų kaina 7 280,02

Bendra automobilio kaina 40 701,02

Nuolaida 5 702,02

Galutinė automobilio kaina Jums 34 999,00



MINI Financial Services finansavimo pasiūlymas EUR

Pradinė įmoka / avansas 6 999,80

Mėnesinė įmoka 315,00

Likutinė vertė 11 186,50

Terminas (mėn.) 60

Rida (km/metus) 25000

Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:
Automobilio kaina 34.999,00 EUR su PVM. Pradinė įmoka – 6.999,80 EUR (20% automobilio kainos su PVM). Finansuojama suma
– 27.999,20 EUR, sutarties terminas – 60 mėn. Likutinė vertė – 11.186,50 EUR (31,96%), ridos apribojimas – 125.000 km.
Palūkanos – 2,10% (kai kintanti, metinė bazinė palūkanų norma 3 mėn. EURIBOR – 0,00%, palūkanų marža – 2,10%).
Administravimo mokestis – 200 EUR. Mėnesinė įmoka – 315,00 EUR. Bendra kredito gavėjo mokama suma – 30.286,57 EUR.
Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 2,34%. Vartojimo kredito davėjas – UAB „Nordea Finance Lithuania“. 

Automobilis turi būti draudžiamas Kasko draudimu visą išperkamosios nuomos sutarties galiojimo laikotarpį. Draudimo išlaidos į
aukščiau nurodytą skaičiavimą neįtrauktos. Jei pagal išperkamosios nuomos sutartį siunčiamas sąskaitas norėsite gauti nemokamai
elektroninėje erdvėje, turėsite užpildyti paraišką dėl sąskaitų gavimo elektroninėje erdvėje.

Visas pasiūlymo sąlygas rasite Krasta Auto atstovybėse.

Pasiūlymas galioja iki 2017-12-31. Pasiūlymas nėra UAB „Nordea Finance Lithuania“ įsipareigojimas suteikti vartojimo kreditą.

Įsigydami automobilį iš „Krasta Auto“ Jūs pasirenkate aukščiausio lygio MINI aptarnavimo
kokybę ir patikimumą. „Krasta Auto“ jau daugiau nei 20 metų yra oficiali MINI prekės ženklo
atstovė Lietuvoje ir kartu su Vokietijos koncernu užtikrina rūpestingą MINI vairuotojų ir jų
automobilių aptarnavimą.

Jūsų patogumui, „Krasta Auto“ yra sukūrusi platų oficialių MINI aptarnavimo centrų tinklą –
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kurie atlieka techninę apžiūrą, garantinį ir po garantinį aptarnavimą,
visų automobilio dalių remontą, techninę pagalbą kelyje (galiojanti visoje Europoje.
 
Oficialių MINI servisų teikiamų paslaugų kokybę užtikrina sertifikuoti meistrai, atitinkantys
aukščiausius MINI gamintojo keliamus darbų kokybės reikalavimus, kuriais vadovaujantis
naudojamos tik originalios MINI dalys, kurioms taikoma 24 mėnesių garantija be ridos
apribojimo (išimtis taikoma padangoms, stiklams, stabdžių trinkelėms, valytuvų šluotelėms ir
pan. dalims, kurios dėl intensyvaus naudojimo paprastai savaime nusidėvi greičiau nei per 2
metus).

Žinome Jūsų lūkesčius ir tai, kaip juos išpildyti.



Tikimės, kad mūsų pasiūlymas Jus sudomins. Jeigu turėsite klausimų ar reikalinga papildoma
informacija, visuomet prašome kreiptis.  Nurodytoje automobilio komplektacijoje papildoma
įranga yra prioritetinė bazinės įrangos atžvilgiu.

Krasta Auto Vilnius

Ozo g. 10A
Vilnius
Tel. (8 5) 274 0440
vilnius@bmw.lt

Krasta Auto Kaunas

Veiverių g. 150
Kaunas
Tel. (8 37) 21 05 00
kaunas@bmw.lt

Krasta Auto Klaipėda

Svajonės g. 40
Klaipėda
Tel. (8 46) 34 49 44
klaipeda@bmw.lt

Autoforumas

Gamyklų g. 4
Marijampolė
Tel. (8 343) 98 745
gintaras@bmw.lt

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

