BMW 1 Serie M140i xDrive High Executive | Leder | Panoramisch glazen dak 2017

Deze sportieve BMW wordt geleverd met een onderhoudsbeurt volgens schema en 6 maanden BOVAG

Kenteken

RF440L

Merk

BMW

Model

1-serie

comfortverhogende optie. Stoelverwarming maakt het leven in deze auto aangenaam op koude en

Type

M140i xDrive High Executive | Leder | Panoram

winterse dagen. Natuurlijk behoren 18 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, alcantara bekleding,

Carrosserie

Hatchback

Aantal deuren

5

Kilometerstand

63959

audiosysteem en het navigatiesysteem met harde schijf. Daarbij kunt u deze ook bedienen met de

Brandstof

Benzine

knoppen op het stuur. Muziek vanaf uw telefoon draadloos afspelen via de autoradio? Met connected

Transmissie

Automaat

Aantal versnellingen

8

garantie.Auto&rsquo;s als deze BMW 1-serie bieden tegelijk rijdynamiek, comfort en degelijkheid. Deze
dealeronderhouden auto heeft een tellerstand van 63959 kilometer en is van het bouwjaar 2017. Een
krachtige motor geeft deze auto zijn sportieve prestaties. Lederen bekleding is een smaakvolle en

led-achterlichten, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen, elektrisch bedienbare en
verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting, in delen neerklapbare achterbank en armsteun voorin
ook tot de uitrusting van deze complete auto. Gemakkelijk en veilig is de spraakbediening voor het

drive services heeft u altijd uw favoriete muziek bij de hand. Nooit meer te warm of te koud. De
automatische airconditioning zorgt altijd voor de temperatuur die u kiest. Het hoort bij een intelligente

Basiskleur

blauw

alleen met een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor, maar hij beschikt ook over

Laksoort

metallic

parkeersensoren achter, die u helpen om gemakkelijk in te parkeren. Met deze auto bent u ontspannen

Bouwjaar

2017

auto als deze dat hij zelf in staat is om zijn omgeving in de gaten te houden. Dat doet deze BMW niet

onderweg dankzij de cruise control. U bent in deze BMW ook voorzien van sportstuur met

max. Trekgewicht

schakelpaddels, dvd-systeem, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

Massa

1515

warning helpt u om kop-staart aanrijdingen te voorkomen. Hill hold control voorkomt dat de auto

Aantal cilinders

6

achteruit rolt op een helling. Het systeem werkt als een automatische handrem die in- en uitschakelt als

Cilinder inhoud

2998

Vermogen KW

250

Vermogen PK

340

Aantal zitplaatsen

5

Interieurkleur

Antraciet

Bekleding

Leder

NAP label

n

&euro; 95,00 afleverkosten, deze kosten zitten al verwerkt in de prijs van de auto. Informeer hiernaar bij

Onderhoudsboekjes

dealer

de verkoopadviseur.OPENINGSTIJDEN: 9.00 UUR TOT 17:00 uur. Zaterdag 9.00 uur tot 17.00 uur.

100% onderhouden

Ja

Prijs

€ 37895

Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Forward collision

u dat wenst. Het bandenspanningscontrolesysteem waakt over de hoeveelheid lucht in de banden. Bij
drukverlies in een band krijgt u automatisch een waarschuwing. Vanzelfsprekend leveren wij deze auto
met BOVAG Garantie. Als u meer wilt weten over deze BMW 1-serie, neem dan nu contact met ons op
voor een afspraak.

Van harte welkom bij Autohuis de Poort! De prijs voor deze auto is inclusief een geldige APK. De auto
wordt op naam overgeschreven en tevens heeft de auto een pre inspectie en vloeistof controle gehad.
Onderhoud en aanvullende garantiepakketten bieden wij u graag tegen meerprijs aanWij rekenen

Voor informatie , Autohuis de Poort Woudenberg, Europaweg 2, 3931 NJ, telefoonnummer
033-2472791. verkoop@autohuisdepoort.nlAlle moeite is genomen om de informatie op internet zo
nauwkeurig en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom
niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen
be&iuml;nvloeden.
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