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MINI COOPER S



ІНТЕР'ЄР
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ДЕТАЛІ ТРАН. ЗАСОБУ

MINI COOPER S
Спортивна автоматична трансмісія 'Steptronic' із подвійним зчепленням

КОЛІР
P0C1C
Фарба metallic C1C - Emerald Grey

КОЛЕСА
S02ET
17" Легкосплавні диски 'Rail Spoke two-tone'

ОББИВКА
FTYE1
Шкіряна оббивка салону 'MINI Yours Lounge' TYE1 - Carbon Black I 
Carbon Black

ОЗДОБЛЕННЯ
S04GV
Стиль інтер'єру MINI Yours Interior Style Piano Black з підсвічуванням
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ПАКЕТИ ТА ОПЦІЇ

Автоматичний клімат-контроль
S0534

Performance Control
S02VG

Стандартна функція

MINI driving modes
S04VA

MINI Yours спортивне рульове колесо з 
шкіряною оббивкою
S02XB

Cвітлодіодні фари
S05A2

Функції
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Дах і корпус дзеркал чорного кольору
S0383

Датчик дощу і освітленості
S0521

Відділення для зберігання
S0493

Внутрішнє дзеркало заднього виду з авто 
затемненням
S0431

Велюрові килимки
S0423

Бортовий комп'ютер
S0550

Активна система допомоги при парковці 
(Parking assistant)
S05DP

Стор. 5 з 12



Круїз-контроль з функцією гальмування
S0544

Корпус дзеркал в колір кузова
S03AB

Стандартна функція

Комплект для ремонту шин
S02VC

Колір інтер'єру 'Carbon Black'
S04C1

Стандартна функція

Керівництво по експлуатації російською мовою
S0891

Камера заднього виду
S03AG

Зовнішнє ліве дзеркало заднього виду і внутрішне з 
авто затемненням
S0430
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Передній центральний підлокітник
S0473

Пакет устаткування бічних дзеркал
S0313

Пакет внутрішнього освітлення
S0563

Пакет 'Visibility'
S0359

Пакет 'MINI Excitement'
S04V9

Мультифункціональна система 
на рульовому колесі
S0249

Стандартна функція

Меню російською мовою
S06UD
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Система допомоги при парковці (PDC), передня 
і задня
S0508

Світлодіодні протитуманні ліхтарі
S05A1

Регулювання переднього пасажирського сидіння 
по висоті
S0450

Радіо 'MINI Visual Boost'
S06FP

Підігрівання передніх сидінь
S0494

Підігрів зовнішніх дзеркал та 
форсунок склоомивачів
S0314

Стандартна функція

Показчики повороту білого кольору
S0785
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Чорні смуги на капоті
S0329

Стиль екстер'єру 'Piano Black'
S03L2

Стеля кольору 'Anthracite'
S04AA

Спортивні передні сидіння
S0481

Стандартна функція

Спортивне рульове колесо з 
шкіряною оббивкою
S0255

Стандартна функція

Спортивна автоматична трансмісія 'Steptronic' із 
подвійним зчепленням
S02TC
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ЮРИДИЧНЕ

Компанія BMW Group зобов'язується захищати вашу приватність та гарантує конфіденційність 
інформації, яку ви надаєте, або до якої компанія має доступ, відповідно до положень закону 
від 8 грудня 1992 року про захист особистої інформації під час збору та обробки особистих 
даних. Ця інформація використовуватиметься компанією BMW Group  з ціллю надання послуг 
та продуктів компанії та підтримання комерційних відносин з вами; для просування послуг та 
продуктів BMW Group , її асоційованими компаніями або ретельно підібраними партнерами; 
для отримання статистики або дослідження ринку; а також щоб сприяти боротьбі з 
шахрайством у автомобільному секторі та сприяти безпеці та захисту навколишнього 
середовища. З цією ж метою і з урахуванням будь-яких заперечень з вашого боку, ваша 
інформація також може надаватися компаніям, що входять до складу BMW Group  або 
компаніям, з якими BMW Group  підтримує тісні договірні зв'язки (таким як BMW, MINI та BMW 
Motorrad) або будь-якій третій стороні з метою дотримання юридичних зобов'язань компанії. 
Ви маєте доступ до інформації і право виправити її в будь-який час. Ви можете також 
заперечувати проти будь-якої обробки цієї інформації у рекламних цілей та/або передачі 
інформації третім особам. 




