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BMW 1 Serie Cabrio 118i M Sport Edition
automaat leer navi airco/ecc
03/2013 - Benzine - Automaat

€ 17.950,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 1 Serie

Uitvoering: Cabrio 118i M Sport Ed...

Kenteken: 1-KDD-55

Kilometerstand: 104.625 km

Bouwjaar: 03/2013

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Cabriolet

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.420 kg

Motor: 1.995 cc, 143 pk (105 kW)

Kleur: Donker grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, Getint
glas, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 190 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 53 liter
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 10,1 s
Topsnelheid: 208 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 9,1 l/100km (1 op 11,0)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,6 l/100km (1 op 17,9)
Energielabel: D
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Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 5
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 186 - € 211 per kwartaal

Laat de zomer instappen! Zonniger dan in deze fantastische cabrio wordt het niet. Met deze BMW 1-serie
Cabrio kunt u weer jaren vooruit, de kilometerteller staat op 104625. De aandrijving komt voor rekening
van een benzinemotor en een automatische transmissie. De lederen bekleding benadrukt de luxe uitstraling
van deze auto. Een weldaad voor u en uw bijrijder: deze BMW 1-serie Cabrio heeft verwarmbare
voorstoelen. In deze uitvoering is de 1-serie Cabrio voorzien van mooie, maar ook functionele sportstoelen.
Met deze auto gaat open rijden wel heel erg eenvoudig: het elektrische dak opent of sluit met een druk op
de knop. Dankzij de xenonverlichting profiteert u in het donker van een krachtige en heldere lichtbundel.
Ook is de auto voorzien van: 18 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, windscherm, getint glas,
verstelbare lendensteunen, metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen achter en
elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels.

Het complete geluidsspectrum van de hi-fi krijgt een extra boost door het high performance audiosysteem.
Verder is het systeem uitgerust met: full map navigatiesysteem, multifunctioneel sportstuur en dashboard
met spraakbediening. De auto is ook uitgevoerd met automatische airconditioning. De auto neemt u werk
uit handen doordat hij zelf veel in de gaten houdt. Een regensensor en een automatisch inschakelbare
verlichting nemen waar wanneer de ruitenwissers en het licht aan moeten. Op de plaats van bestemming
helpen de parkeersensoren voor en achter u om gemakkelijk en schadevrij in te parkeren. Er is cruise
control aan boord, voor veilige en zuinige kilometers. Extra opties op deze auto zijn: lederen stuur,
automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
buitentemperatuurmeter en bekerhouder.

Zoals u mag verwachten van deze BMW 1-serie Cabrio is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen.

Zin in een zomer zonder dak? Maak dan nu een afspraak voor een proefrit in deze cabrio!

= Bedrijfsinformatie =

Van Wallinga Automobielen in Haarlem, adres Zaanenstraat 22 2022CP, is een universeel autobedrijf dat al
30 jaar actief en een begrip is in mobiliteit. Wij verkopen zorgvuldig geselecteerde dealer-occasions in elke
prijsklasse. Al onze auto's zijn voorzien van een RDW-tellerrapport (voorheen N.A.P.). Wij adverteren
uitsluitend met originele bouwjaren en kilometerstanden. Inruil is altijd mogelijk evenals een proefrit voor
aankoop. Even bellen voor dat u langs wil komen is aan te raden, om teleurstellingen te voorkomen. De
gekochte auto kunnen wij gelijk te naam stellen (of exporteren). Ook voor een passende verzekering of
financiering kunt u bij ons terecht (zie onze site www.wallinga.nl). Graag tot ziens in onze sfeervolle
showroom aan de Zaanenstraat 22 in Haarlem, waar de koffie altijd klaar staat! Kijk ook eens op
www.wallinga.nl voor nog meer betaalbare dealer-occasions. Voor vragen: 023-5380942 of
info@wallinga.nl. Onze advertenties worden met de grootse zorg samengesteld door diverse partijen;
daarom zijn typefouten en genoemde opties onder voorbehoud.

Aanbieder
Auto Wallinga
Zaanenstraat 22
2022 CP Haarlem
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Tel: 023 538 0942
E-mail: info@wallinga.nl


