BMW 1 Serie 118iA High Executive M-Sport .
06/2021 - Benzine - Automaat

€ 49.995,Autogegevens
Merk, model:

BMW 1 Serie

Uitvoering:

118iA High Executive M...

Kenteken:

L-958-NK

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:

Mineral Grau (grijs)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

BMW Premium Selection

Opties en accessoires
Airconditioning, Alarmsysteem, Parkeersensor

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Interieur
Bekledingcode: PDFM
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,2 l/100km (1 op 16,1)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,4 l/100km (1 op 22,7)
Energielabel: C
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 164 - 186 per kwartaal
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Dusseldorp Den Haag | Tel: 070 301 7170 | leadsdenhaag@dusseldorpbmw.nl

Garantie
Fabrieksgarantie: 36 maanden
Nieuwwaarde in 2021: € 51.778,- NB: Company car, bezichtiging op afspraak.
Gebouwd voor vele jaren rijplezier waarbij comfort en veiligheid op de eerste plaats staan, dat is deze
typisch Duitse BMW 1-serie. We hebben het hier over een nieuwe auto, hij is nu direct leverbaar. Leren
bekleding versterkt de topklasse uitstraling van het interieur. De stoelverwarming maakt het interieur snel
behaaglijk op koude dagen. Geniet van de lichtinval en het uitzicht van het grote glazen panoramadak. Ook
16 inch lichtmetalen velgen, BMW M-sportonderstel, donker getint glas achter, antracietkleurige
hemelbekleding, elektrisch verstelbare lendensteun, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare
ramen achter, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank zijn aan boord.
De bediening van het Harman Kardon-audiosysteem en het navigatiesysteem met harde schijf gebeurt met
knoppen op het stuur en als u wilt zelfs met uw stem. De audio is overigens voorzien van dab-radio voor
een altijd heldere ontvangst. Connected drive services speelt uw lievelingsmuziek draadloos af. Met de
ingebouwde WiFi-hotspot kunnen meerdere passagiers hun mobiele apparaten met internet verbinden. Met
de electronic climate control selecteert u de gewenste temperatuur. Het systeem doet de rest. De
achteruitrijcamera vergemakkelijkt achteruit inparkeren. U ziet duidelijk wat er achter de auto gebeurt. Het
drukke verkeer eist onderweg al uw aandacht op. Daarom is het goed dat deze BMW is voorzien van
diverse systemen die u assisteren tijdens de rit. Een automatisch inschakelbare verlichting neemt het waar
als het donker wordt of gaat schemeren, en schakelt dan automatisch de verlichting in. Op dezelfde manier
"ziet" de regensensor de eerste spatjes regen en schakelt dan de ruitenwissers in, en als het harder gaat
regenen zet hij de ruitenwissers ook in een snellere stand. Active cruise control met stop en go functie
zorgt intussen dat u op veilige afstand van uw voorligger blijft.
Deze BMW is voorzien van verschillende intelligente veiligheidsvoorzieningen. Ze kijken tijdens het rijden
als het ware met u mee, ze signaleren potentieel gevaarlijke situaties en in een aantal gevallen kunnen ze
ook ingrijpen. In het instrumentarium ziet u tijdens de rit ook de belangrijkste verkeersborden aangegeven,
die de auto automatisch voor u leest. Forward collision warning waarschuwt bij een dreigende aanrijding
met een voorligger. Het systeem voor vermoeidheidsherkenning neemt het waar als uw concentratie
verslapt en geeft u dan een waarschuwing. Ook helpen het autonoom remsysteem en
voetgangersbescherming, uw rit tot een veilige rit te maken.
Vanzelfsprekend leveren wij deze nieuwe auto met volledige fabrieksgarantie. We maken graag een
afspraak met u om deze 1-serie bij ons te komen bekijken.
= 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
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Dusseldorp Den Haag | Tel: 070 301 7170 | leadsdenhaag@dusseldorpbmw.nl

E-mail: leadsdenhaag@dusseldorpbmw.nl
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