BMW 2 Serie Active Tourer (f45) 225xe
iPerformance 224pk Sport Line [
PANODAK+LEDER+CLIMAAT+CRUISE+PDC ]
03/2017 - Hybride - Automaat

€ 21.900,Autogegevens
Merk, model:

BMW 2 Serie Active Tourer

Uitvoering:

(f45) 225xe iPerforman...

Kenteken:

P-580-VR

Kilometerstand: 102.456 km
Bouwjaar:

03/2017

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

MPV

Brandstof:

Hybride

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.635 kg

Motor:

1.499 cc, 136 pk (100 kW)

Kleur:

Black Sapphire Metalic...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

100%
Onderhouden:

Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control,
Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen, Elektrisch verstelbare
voorstoelen, Getint glas, In hoogte verstelbaar stuur, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor,
Navigatiesysteem, Open dak elektrisch, Parkeersensor, Sportstoelen, Stoelverwarming voor,
Stuurbekrachtiging, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Dealer onderhouden Bmw 2-Serie Active Tourer hybrid, voorzien van een heerlijke benzine motor met plug
in hybrid aandrijving en voorzien van prachtige opties zoals: Schuifdak / Panoramadak, Lederen bekleding,
Sportstoelen, Stoelverwarming, Navigatie, Led / Xenon koplampen, Parkeersensoren voor en achter, Cruise
Control, Climaatcontrol, Lichtmetaal, Etc!!
= Bedrijfsinformatie =
Kijk nu op onze website voor 360-graden foto's van het in- en exterieur van deze, en van onze andere
prachtige occasions!
www.janbogert.nl
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Jan Bogert | Tel: 0167 524 721 | verkoop@janbogert.nl

12 maanden garantie vanaf € 595,- (met deze garantie kunt u bij de officiële merkdealer terecht bij u in de
buurt)
Afleverpakket €595,- 180 topoccasions op voorraad. (Dealer onderhouden, eerste eigenaar, onderhoudshistorie bekend)
- Inruil mogelijk.
- Financiering en lease mogelijk, vraag bij ons een scherpe offerte aan.
- Familiebedrijf met al bijna 30 jaar ervaring in het in- en verkopen van schitterende, jonggebruikte
occasions!
Onze occasions zijn afkomstig van de eerste eigenaar, zijn dealer onderhouden en de onderhoudshistorie is
uiteraard aanwezig. Als klant bij ons bent u verzekerd van een goed onderhouden auto.
Dit is de standaard die we bij Autobedrijf Jan Bogert hanteren om de hoogst mogelijke kwaliteit te
waarborgen: ''Wij als team gaan altijd voor een 10!''.
Ons bedrijf is aangesloten bij de BOVAG, wat staat voor vakkundigheid, zekerheid en betrouwbaarheid. Ook
zijn we als bedrijf RDW-gecertificeerd, waardoor we de auto ter plekke kunnen tenaamstellen.
Maak nu een afspraak om deze auto te komen bekijken in onze showroom, de koffie staat klaar!
Bovenstaande informatie is met zorg opgesteld, maar daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Type-, zet- en spelfouten zijn dan ook voorbehouden.

Aanbieder
Autobedrijf Jan Bogert
Wipmolen 3
4671 HE Dinteloord
Tel: 0167 524 721
E-mail: verkoop@janbogert.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Jan Bogert | Tel: 0167 524 721 | verkoop@janbogert.nl

