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BMW 2 Serie Coupé 220i Executive M-Sport
06/2022 - Benzine - Automaat

€ 44.900,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 2 Serie Coupé

Uitvoering: 220i Executive M-Sport

Kenteken: P-860-TL

Kilometerstand: 23.560 km

Bouwjaar: 06/2022

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: Half leder/stof

Garantie: BMW Premium Selection

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Cruise Control,
Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 300 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 52 liter
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 7,5 s
Topsnelheid: 236 km/u

Interieur
Bekledingcode: KGNL

Milieu
Energielabel: C

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 1
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Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 208 - € 236 per kwartaal

Overige informatie
Onderhoudsboekjes: Digitaal

Het is onvermijdelijk. Als u een auto zoekt waar u echt van op aan kunt, komt u altijd bij een Duits merk
uit. Deze auto heeft maar weinig kilometers gemaakt, de teller staat op slechts 2500 kilometer. De
uitstekende prestaties van deze auto komen van de viercilinder benzinemotor en de automatische
transmissie. Voorin is het ?s winters genieten met de verwarmbare voorstoelen voor zowel bestuurder als
bijrijder. De sportstoelen houden u en uw bijrijder goed op z'n plek tijdens het accelereren en bij het
nemen van scherpe bochten. Wat een licht geeft dat glazen elektrisch bedienbare panoramadak. Ook 17
inch lichtmetalen velgen, BMW M-sportonderstel, donker getint glas achter, elektrisch verstelbare
lendensteun en in delen neerklapbare achterbank horen tot de voorzieningen op deze auto.

Met de dab-ontvanger luistert u naar glasheldere digitale radio. Andere zender, andere muziek, meer
volume? Met de audiobediening op het stuur is het makkelijk en veilig geregeld. Beste route, verwachte
aankomsttijd: uw eigen navigatiesysteem vertelt u alles! Muziek vanaf uw telefoon draadloos afspelen via
de autoradio? Met connected drive services heeft u altijd uw favoriete muziek bij de hand. U verwacht
natuurlijk automatische airconditioning in deze auto, en die is er dan ook. Achter het stuur van deze BMW
bent u niet alleen. De auto kijkt als het ware met u mee tijdens de rit. De regensensor schakelt de
ruitenwissers in als het nodig is en de automatisch inschakelbare verlichting doet de lichten voor u aan. Op
de plaats van bestemming zijn het de parkeersensoren voor en achter die u assisteren bij het inparkeren.
Kilometers rijden met een exacte snelheid? Dan is de cruise control je vriend! En dan is deze auto ook nog
eens voorzien van schakelpaddles aan het stuur en automatisch dimmende binnenspiegel.

De BMW 2 Serie is uw trouwe partner onderweg, want hij houdt continu voor u de situatie op en om de weg
in de gaten. Volautomatische veiligheidssystemen kunnen daarbij ingrijpen om u voor gevaarlijke situaties
te behoeden. U rijdt ook veiliger omdat deze auto voor u de verkeersborden langs de weg kan lezen. De
belangrijkste borden worden op uw instrumentarium geprojecteerd, zodat u ze niet kunt missen. Deze
BMW 2 Serie is voorzien van lane assist: een slim en veiligheidverhogend rijhulpsysteem, dat waarschuwt
bij onwillekeurig van strook wisselen. Dankzij veiligheidsvoorzieningen als autonoom remsysteem en
voetgangersbescherming, bent u steeds veilig onderweg.

Dat de kilometerstand in orde is, blijkt uit het meegeleverde tellerrapport van Nationale Autopas. Interesse
voor deze BMW 2 Serie? Kom 'm dan van dichtbij bekijken. We maken graag een afspraak.

= 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
Dusseldorp Deventer
Lochemseweg 2c
7214 RH Epse
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