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BMW 2 Serie Coupé 220iA High Executive
M-Sport
05/2022 - Benzine - Automaat

€ 47.900,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 2 Serie Coupé

Uitvoering: 220iA High Executive M...

Kenteken: P-590-PD

Kilometerstand: 14.999 km

Bouwjaar: 05/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: onbekend

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.465 kg

Motor: 1.998 cc, 184 pk (135 kW)

Kleur: Saphirschwarz(donker z...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: BMW Premium Selection

Opties en accessoires
Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Cruise Control, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
De BMW 2 Serie is gebouwd met hoogwaardige techniek en maakt het rijden van lange ritten, maar ook
korte stukjes, tot een feestje. Een viercilinder benzinemotor en een automatische transmissie zorgen voor
de uitstekende prestaties van deze auto. De verwarmbare voorstoelen zijn een weldaad voor rug en
schouders. Licht, lucht, ruimte en gemak wordt verzorgd door het elektrisch bedienbare glazen panorama
dak. Fijn plusje, zeker in de kille dagen, is het verwarmd stuurwiel. Ook BMW M-sportonderstel, donker
getint glas achter en elektrisch verstelbare lendensteun zijn aan boord.

Met de dab-ontvanger heeft u keuze uit talloze digitale radiozenders met de allerhoogste geluidskwaliteit.
De achteruitrijcamera geeft u duidelijk zicht op de ruimte achter de auto. De cruise control levert een
mooie, gelijkmatige koers. Dat rijdt prettig.

Deze BMW biedt u niet alleen comfort en rijplezier, maar ook veiligheid. Actieve veiligheidssystemen
houden voor u de weg in de gaten en reageren op onvoorziene situaties voordat u dat kunt.

Als u nieuwsgierig bent naar deze auto, neem dan snel contact met ons op.

= Bedrijfsinformatie =
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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
Dusseldorp Den Haag
Donau 38-40
2491 BA Den Haag

Tel: 070 301 7170
E-mail: leadsdenhaag@dusseldorpbmw.nl


