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MINI Cooper S 5 door
automobilio pasiūlymas

Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR

Bazinė automobilio kaina 27 231,00

Papildomų priedų kaina 11 480,00

Bendra automobilio kaina 38 711,00

Nuolaida 7 084,02

Galutinė automobilio kaina Jums 31 626,98



Gerbiamas (-a) kliente,

Džiaugiamės galėdami Jums pasiūlyti įsigyti naują automobilį MINI Cooper S 5 door, kurio
komplektaciją ir kainą pateikiame žemiau.

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

Techninės charakteristikos (atitinka bazinės komplektacijos automobilį)

Modelio kodas XS71
Kėbulo kodas F55
Variklio darbinis tūris, cm3 1 998
Galia, kW (AG) 141 (192)
Degalų rūšis benzinas
Degalų sąnaudos, l/100km (vidutinės) 5,40
CO2 emisija, g/km 125,00*
* Reikšmės gali kisti priklausomai nuo automobilio komplektacijos.

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
Automatinis kuro padavimo atjungimas avarijos atveju



Runflat indikatorius (lemputė)Stogo spalvos spoileris
Juodos spalvos išorinių veidrodėlių laikikliaiKėbulo spalvos veidrodėlių gaubtai
Kėbulo spalvos oro paėmimo anga ant priekinio kapotoRadiatoriaus grotelės: One/Cooper - chromas/blizganti

juoda; Cooper S/JCW - chromas/matinė juoda/korio
struktūra

Šoniniai juodi oro intakai su integruotu oranžinės
spalvos posūkio lempute

Šoniniai chromuoti oro intakai su integruotu baltos
spalvos posūkio lempute

Juodos apdailos ant slenksčių, arkų, bamperių apačios

Bagažinės rankena: One - juoda matinė;
Cooper/S/JSW - juoda blizganti

Kuro užpylimo dangtelis: One/Cooper - kėbulo spalvos;
S/JCW - specialaus dizaino, chromuotas

16" ratlankiai Loop Spoke
Medžiaga Double Stripe

Metalo imitacijos durų slenksčiai su modelio
pavadinimu

Spalvų linija Carbon Black

Vidaus apdailos Black Chequered

Vidinės durų rankenėlės padengtos chromu

Chromu padengti prietaisų skydelio apvadai

LED žiedas aplink centrinę konsolę

Elektrinis vairo stiprintuvas

Vienasvirtė spyruoklinė priekinė pakaba

Stabdymo posūkiuose kontrolė

Daugiasvirtė galinė pakaba

MINI Twin Power Turbo 4 cilindrų benzininis variklis

Mechaninė greičių dėžė

Dujų išmetimo vamzdis, chromuotas

Start/Stop funkcija

Galios kontrolė

Šildomi langų skysčio purkštukai bei išoriniai
veidrodėliai

Dienos šviesos žibintai
Funkcija "Palydėk mane namo"

Artimųjų ir tolimųjų šviesų halogeno lemputės
Papildomi posūkio žibintai priekiniuose sparnuose

3-ias stabdžių žibintas
Atbulinės eigos žibintas dešinėje

Galinis rūko žibintas
4 sėdynės

Sportinės priekinės sėdynės
Mechaninis priekinių sėdynių regulaivimas

Patogus priekinių sėdynių nulenkimas priėjimui prie
galinių sėdynių. Atminties funkcija vairuotojo sėdynės
grąžinimui į pirminę padėtį

Nulenkiami galinių sėdynių atlošai 60:40

Sportinis odinis vairas

Mechaninis vairo padėties reguliavimas

Sustiprinti bei žalsvai tamsinti langų stiklai

Mechaninis šildymo reguliavimas su vidinės oro
cirkuliacijos mygtuku

Oro kondicionierius

Salono oro mikrofiltras

Daiktų pasidėjimo vietos centrinėje konsolėje, durelėse,
sėdynių atlošuose

Bagažinės apšvietimas

Puodelių laikikliai: du priekyje, vienas gale

Šildomas galinis stiklas

Vidaus apšvietimas

Vidinis veidrodėlis

Įrankių komplektas

Galinio lango valytuvas

Start/Stop mygtukas

Elektra valdomi langai

Asmeniniai nustatymai

Imobilaizeris

Nerūkančiojo paketas

Radijas su 4 eilučių ekranu

Garsiakalbiai: 2 priekinėse duryse, 2 žemo dažnio po
priekinėm sėdynėm, 2 gale

Spidometro parodymai kilometrais

Aptarnavimas pagal eksploatavimo sąlygas

Anglų kalba

Chromuotos apdailos juostelės ties langų apačia

USB jungtis

AUX-In jungtis

Skydeliai nuo saulės

Spoileris ant stogo

MINI mobilumo sistema (sandariklis ir kompresorius)

Plastikinė rankinio stabdžio rankena

Diskiniai galiniai stabdžiai

Ventiliuojami priekiniai stabdžių diskai.

Tachometras

Šaltojo klimato versija

ISOFIX automobilinių kėdučių tvirtinimo sistema
priekyje, su keleivio oro pagalvės deaktyvavimo funkcija

Lubos Satelite grey

Plastikinė pavarų perjungimo svirties rankena

2 krovinio tvirtinimo kilpos bagažinėje

Papildomi priedai (įskaitant PVM 21%) EUR

B22 British Racing Green metallic kėbulo spalva
NENX Oda Cross Punch Dark Truffle/Carbon Black



223 510,00Dinaminė amortizatorių kontrolė
2PA 0,00Apsauginiai ratų varžtai
2TB 1 890,00Sportinė automatinė pavarų dėžė Steptronic
2VB 0,00Padangų slėgio indikatorius
2VC 0,00Padangų remonto komplektas
302 330,00Signalizacija
322 300,00Patogios prieigos sistema (beraktis atrakinimas, užvedimas, langų bei

stoglangio valdymas)
329 120,00Juodos juostos ant variklio gaubto
383 0,00Juodas stogas ir veidrodėlių gaubtai
428 0,00Avarinio sustojimo ženklas
431 160,00Vidinis neakinantis veidrodėlis
470 0,00ISOFIX automobilinių kėdučių tvirtinimo sistema
473 160,00Priekinis porankis
494 0,00Šildomos priekinės sėdynės
4BD 110,00Vidaus paviršiai Piano Black
4D2 110,00Spalvų linija Dark Truffle
507 360,00Atstumo jutiklių sistema gale (PDC)
544 0,00Kruizo kontrolė su stabdymo funkcija
674 810,00HiFi garsiakalbių sistema Harman Kardon
6FP 510,00Radijas MINI Visual Boost
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

853 0,00Anglų kalba
B22 0,00British Racing Green metallic kėbulo spalva
7KP 5 090,00John Cooper Works Chili paketas

- 249 Multifunkcinis vairas
- 2HW 17" Lengvojo lydinio ratlankiai Track Spoke black
- 2XC John Cooper Works sportinis odinis vairas
- 325 Spoileris
- 3A1 John Cooper Works aerodinamikos paketas
- 423 Veliūriniai kilimėliai
- 450 Reguliuojamo aukščio priekinio keleivio sėdynė
- 493 Bagažinės paketas
- 4AA Lubos Anthracite
- 4V9 MINI Excitement paketas
- 4VA MINI važiavimo režimai
- 521 Lietaus jutiklis
- 534 Automatinis oro kondicionierius
- 550 Borto kompiuteris
- 563 Šviesų paketas
- 5A1 LED rūko žibintai
- 5A4 210,00Išplėsto turinio priekiniai LED žibintai
- NENX 810,00Oda Cross Punch Dark Truffle/Carbon Black



Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR

Bazinė automobilio kaina 27 231,00

Papildomų priedų kaina 11 480,00

Bendra automobilio kaina 38 711,00

Nuolaida 7 084,02

Galutinė automobilio kaina Jums 31 626,98

MINI Financial Services finansavimo pasiūlymas EUR

Pradinė įmoka / avansas 6 325,00

Mėnesinė įmoka 266,00

Likutinė vertė 11 313,00

Terminas (mėn.) 60

Rida (km/metus) 20000

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
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