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מפרט טכני ואיבזור
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דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **
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WLTP נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  *
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009  **

ויכולה אף להגיע  צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה 
לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ *דגם

MINI COOPER Countryman SEדרגה 6.43משולב

בטיחות אקטיבית וסיוע לנהג

•ניטור לחץ אוויר בצמיגים

•ערכת תיקון תקר

•מצלמת חניה

•סייען חניה

•בקרת שיוט עם בלימה

•התראה אקוסטית על אי חגירה

•נעילת דלתות אוטומטית בתחילת הנסיעה

שלדה וצבעים

23181שלדה

ירוק מירוצים בריטי )קוד L0C3B(צבע חיצוני

בד זיקוקים, קרבון שחור/קרבון שחור )קוד PBGE1(צבע פנים

אופציות קיימות ברכב

•מיכל דלק מוגדל

•תקן פליטה יורו 6

•גלגל הגה רב תפקודי

•גלגל הגה ספורטיבי מצופה עור

•חישוקי גלגל 16 אינץ’

•תיבת הילוכים כפולת מצמדים סטפטרוניק

•חבילת מראות צד

•גג וכיסויי מראות צד שחורים

•גג שמש פנורמי

אופציות קיימות ברכב - המשך

•שמשות מוגנות שמש

VALOUR שטיחונים מהודרים•

•מראת פנים מתכהה אוטומטית

•כיוון גובה למושב נוסע קדמי

•משענת יד קדמית

•חבילת תא אחסון

•חבילת צבע קרבון שחור

HAZY משטחי תא נוסעים אפור•

•בקרת אקלים אוטומטית

•מד מהירות בקמ”ש

•חבילת תאורה

LED פנסי ערפל•

LED פנסים ראשיים•

•פנס ערפל אחורי

•מערכת שמע MINI עם בוסט

•מערכת קישוריות MINI קונקט

•חבילת נוחות

•מרווח טיפולים 18 חודשים/15,000 קילומטרים

•מצבר 70 אמפר/שעה

•כריות מרופדות בד

רמת האבזור הבטיחותי: 7
רמת 

בטיחות 
נמוכה

רמת 
בטיחות 

0גבוהה 1 2 3 4 6 85 7

מפרט טכני ואיבזור

ט.ל.ח  ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה
או לרמת הגימור



*3889    
www.automax.co.il

אוטומקס מציעה לכם מגוון רכבים חדשים ואיכותיים במחירים משתלמים 
ונוחים – ביבוא מקביל.

ומקסימום  אמינות  מקסימום  רכב,  מקסימום  תמצאו  באוטומקס 
אחריות. אנו מייבאים מספר מותגי רכב, תחת רישיון משרד התחבורה 
הישראלי מתוך האמונה שרכב חדש לא צריך להישאר בגדר חלום רחוק.

אנחנו מאמינים בתחרות, ולכן אנחנו מציעים מחירים מיטביים ואפשרויות 
מימון לכלי רכב שאנו מייבאים ביבוא מקביל.




