BMW 1 Serie 118iA Executive Sport Line
06/2021 - Benzine - Automaat

€ 41.995,Autogegevens
Merk, model:

BMW 1 Serie

Uitvoering:

118iA Executive Sport ...

Kenteken:

L-618-LX

Kilometerstand: 6.999 km
Bouwjaar:

06/2021

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.295 kg

Motor:

1.499 cc, 141 pk (104 kW)

Kleur:

Phytonicblau (blauw)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Skai

Garantie:

BMW Premium Selection

Opties en accessoires
Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate control, Cruise Control, Parkeersensor,
Sportstoelen

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Interieur
Bekledingcode: KFL1
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,1 l/100km (1 op 16,4)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,3 l/100km (1 op 23,3)
Energielabel: C
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Dusseldorp Den Haag | Tel: 070 301 7170 | leadsdenhaag@dusseldorpbmw.nl

Motorrijtuigenbelasting: € 163 - 183 per kwartaal
Nieuwwaarde in 2021: € 42.543,- Company car; bezichtiging op afspraak.
Het stijlvolle design van deze auto, de elegante contouren, zijn onmiskenbare rijcomfort en zijn krachtige
motor maken van deze BMW 1-Serie een auto die u met trots zult bezitten. Op de teller van deze auto staat
slechts 6999 kilometer. Met zijn benzinemotor en automatische transmissie is dit een prima auto voor nog
vele kilometers. Winterse omstandigheden? Geniet dan van het comfort van de stoelverwarming! Bij de
zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook sport line onderstel en donker getint glas achter.
In deze 1-Serie vindt u schakelaars op het stuur om het audio-installatiesysteem met dab-ontvangst te
bedienen. Electronic climate control verwarmt of koelt het interieur met een druk op de knop. Geen
parkeervak is te klein dankzij de assistentie van de parkeersensoren. Cruise control verlaagt de
brandstofkosten en verhoogt het rijcomfort. Natuurlijk behoren sportstuurwiel en automatisch dimmende
binnenspiegel ook tot de uitrusting van deze complete auto.
Geavanceerde veiligheidssystemen kijken tijdens elke rit met u mee en schatten continu de risico?s in. Een
klapband is het laatste waarop u zit te wachten. Daarom checkt het bandenspanningscontrolesysteem of er
nog genoeg lucht in zit.
U krijgt ook het tellerrapport van Nationale Autopas bij deze auto, u weet dan zeker dat de kilometerstand
in orde is. Hebben we u overtuigd? Maak dan nu van de gelegenheid gebruik om direct een proefrit in te
plannen. Druk op de knop hiernaast en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
= Bedrijfsinformatie =
Bij Dusseldorp BMW & MINI Kunt u terecht voor het grootste aanbod van Nederland, zeer scherp geprijsd
en bijna altijd voorzien van 24 maanden garantie. Of u nu op zoek bent naar een nieuwe- of gebruikte BMW
of MINI, wij helpen u hier graag bij! Bekijk snel uw favoriete model, maak een vrijblijvende proefrit of een
vraag een goed inruilvoorstel. En met acht Dusseldorp vestigingen in Alkmaar, Apeldoorn, Deventer, Den
Haag, Hoorn, Hoogeveen, Oostzaan en Zwolle zijn wij altijd in de buurt.

Aanbieder
Dusseldorp Den Haag
Donau 38-40
2491 BA Den Haag
Tel: 070 301 7170
E-mail: leadsdenhaag@dusseldorpbmw.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Dusseldorp Den Haag | Tel: 070 301 7170 | leadsdenhaag@dusseldorpbmw.nl

