
PREÇO: R$ 98.500,00* PINTURA SÓLIDA

520 - Faróis anti-neblina.

522 – Faróis  bi-xenon.

Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionamento.

Cintos de segurança traseiros embutidos.

Extintor suporte e capa.

Função siga-me.

Luz traseira anti-neblina.

210 - Controle Dinamico de Estabilidade

243 -  Airbags para motorista e passageiro frontal.

260 - Airbags laterais dianteiros.

262 - Airbags de cabeça diant/tras.

300 - Estepe

5DD- Macaco e chave de roda.

2PA – Segredo de Roda.

428 -  Kit de 1os. Socorros.

620 – Comando de voz.

563 – Pacote de luzes.

6NE - Preparação p/ instalação telefone bluetooth e conexão 

USB.

645 - Freqüência de Radio US.

6FC - Radio MINI Boost CD.

FK- Revestimento em couro/tecido.

Discos de freio dianteiros ventilados.

Garantia de 24 meses.

Kit de ferramentas completo.

205 - Caixa de câmbio automática de 6 marchas c/ Steptronic.

302 - Sistema anti-furto c/controle remoto porondas de rádio e alarme 

com tecnologia EWS.

550 - Computador de bordo

736 -Segunda chave de controle remoto.

249 - Teclas multi-funções com controle de cruzeiro.

255 -Volante em couro.

423 - Tapetes em veludo.

441 - Pacote p/ fumantes.

450 – Ajuste manual de altura p/ bancos dianteiros.

473 - Apoio de braço central dianteiro.

481 -Bancos Esportivos Dianteiro.

493 – Pacote de bancos traseiros.

530 -Ar condicionado.

Cooper   09/10
Câmbio Automático

2RG- Rodas de liga leve  16”.

325 - Asa Traseira.

346 - Linha cromada exterior.

4A7 - Acabamento interno com detalhes em cinza escuro.

4AU - Anéis decorativos internos.

Conforto

Segurança (ativa e passiva)

Tecnologia

Design

785 – Luzes de direção incolor.

Material ilustrativo sem valor para efeitos jurídicos. Sujeito a alterações sem prévio aviso.



Discos de freio dianteiros ventilados.

Garantia de  24 meses.

Kit de ferramentas completo.

302 - Sistema anti-furto c/controle remoto por

ondas de rádio e alarme com tecnologia EWS.

550 - Computador de bordo. 

736 -Segunda chave de controle remoto.

520 - Faróis anti-neblina.

522 – Faróis  bi-xenon.

Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionamento.

Cintos de segurança traseiros embutidos.

Extintor suporte e capa.

Função siga-me.

Luz traseira anti-neblina.

210 - Controle Dinamico de Estabilidade

243 -  Airbags para motorista e passageiro frontal.

260 - Airbags laterais dianteiros.

262 - Airbags de cabeça diant/tras.

300 - Estepe

5DD- Macaco e chave de roda.

2PA – Segredo de Roda.

428 -  Kit de 1os. Socorros.

620 – Comando de voz.

563 – Pacote de luzes.

6NE - Preparação p/ instalação telefone bluetooth e conexão USB.

645 - Freqüência de Radio US.

6FC - Radio MINI Boost CD.

FK- Revestimento em couro/tecido.

249 - Teclas multi-funções com controle de cruzeiro.

255 -Volante em couro.

423 - Tapetes em veludo.

441 - Pacote p/ fumantes.

450 – Ajuste manual de altura p/ bancos dianteiros.

473 - Apoio de braço central dianteiro.

481 -Bancos Esportivos Dianteiro.

493 – Pacote de bancos traseiros.

530 -Ar condicionado.

Cooper   09/10
Câmbio Mecânico - Preço: R$ 92.500,00* pintura sólida

2RG- Rodas de liga leve  16”.

325 - Asa Traseira.

346 - Linha cromada exterior.

4A7 - Acabamento interno com detalhes em cinza escuro.

4AU - Anéis decorativos internos.

Conforto

Segurança (ativa e passiva)

Tecnologia

Design

785 – Luzes de direção incolor.

Material ilustrativo sem valor para efeitos jurídicos. Sujeito a alterações sem prévio aviso.


