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BMW 1 Serie 128ti Business Edition
08/2022 - Benzine - Automaat

€ 52.850,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 1 Serie

Uitvoering: 128ti Business Edition

Kenteken: R-698-GF

Kilometerstand: 16.439 km

Bouwjaar: 08/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.420 kg

Motor: 1.998 cc, 266 pk (196 kW)

Kleur: Alpinweiss III (Wit)

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Half leder/stof

Garantie: Fabrieksgarantie

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 400 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 50 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 6,1 s
Topsnelheid: 250 km/u

Interieur
Bekledingcode: KFL3

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,5 l/100km (1 op 13,3)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,4 l/100km (1 op 18,5)
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Energielabel: D

Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 186 - € 211 per kwartaal

Overige informatie
Onderhoudsboekjes: Digitaal

Hij toont sportief en zelfbewust, stijlvol en krachtig: deze BMW 1 Serie dwingt respect af. In deze auto
vindt u een benzinemotor en een automatische transmissie. Goeie looks? Jazeker! Maar de sportstoelen
zorgen ook voor een goed gesteunde en comfortabele zit. Een heerlijke hoeveelheid daglicht zorgt voor een
riant en ruimtelijk effect door het glazen panorama dak. Verder is de BMW uitgerust met: BMW
M-sportonderstel, donker getint glas achter, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen
achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Gemakkelijk en veilig is de spraakbediening voor het audio-installatiesysteem en het full map
navigatiesysteem. Daarbij kunt u deze ook bedienen met de knoppen op het stuur. De audio-kwaliteit is
geweldig, dankzij de dab-ontvangst. De electronic climate control zorgt onder alle omstandigheden voor
een prettige temperatuur. De elektronische systemen in deze BMW helpen u actief om comfortabeler te
rijden. Een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor houden de omstandigheden
onderweg in de gaten. En bij het parkeren zijn het de parkeersensoren voor en achter die voorkomen dat u
andere voertuigen raakt. De achteropkomend verkeer waarschuwing is een mooie veiligheidsoptie, die
middels sensoren in de gaten houdt wat er onderweg achter u gebeurt. Cruise control is aanwezig; prettig
voor de lange einden. En deze auto heeft ook sportstuur met schakelpaddels, automatisch dimmende
binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening als standaard
uitrusting.

Met de nieuwste technologieën aan boord is deze BMW in staat om zelf te reageren op potentieel
gevaarlijke situaties op de weg. Onderweg fungeert de verkeersbord-detectie als het ware als uw bijrijder
en attendeert u op de verkeersborden langs de weg. De forward collision warning geeft een
botswaarschuwing als een aanrijding dreigt met een voorligger. Om te voorkomen dat u tijdens lange ritten
achter het stuur in slaap valt, is deze auto voorzien van vermoeidheidsherkenning. De lane assist
waarschuwt als u onbedoeld van rijstrook dreigt te wisselen. In deze BMW vinden we verder een autonoom
remsysteem en voetgangersbescherming

Dat de kilometerstand van deze auto klopt, blijkt uit het tellerrapport van Nationale Autopas. We laten u
graag een proefrit maken, neemt u contact met ons 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 10 Dusseldorp vestigingen in Alkmaar, Apeldoorn, Assen, Deventer,
Den Haag, Groningen, Hoorn, Hoogeveen, Oostzaan en Zwolle zijn wij altijd in de buurt.

Aanbieder
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Dusseldorp Oostzaan
Skoon 30
1511 HV Oostzaan

Tel: 075 635 1901
E-mail: oostzaan@dusseldorpbmw.nl


