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BMW 2 Serie Coupé 220i High Executive High
Executive | Model M Sport
08/2022 - Benzine - Automaat

€ 64.443,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 2 Serie Coupé

Uitvoering: 220i High Executive Hi...

Kenteken: R-552-GK

Kilometerstand: 13.123 km

Bouwjaar: 08/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: onbekend

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.465 kg

Motor: 1.998 cc, 184 pk (135 kW)

Kleur: Brooklyn Grau(licht gr...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Cruise Control,
Elektrisch verstelbare voorstoelen, Lederen bekleding, 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: MAPQ

Milieu
Energielabel: C
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Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 208 - € 236 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (zonder meerprijs): BOVAG Garantie 24 maanden: https://www.bovag.nl/BovagW
ebsite/media/BovagMediaFiles/Downloads/Garantie%20en%20voorwaarden/Algemene-Garantievoorwaard
en-Auto-1-2-2018.pdf

Deze auto nodigt u uit om plaats te nemen achter het sportstuur en onmiddellijk de weg op te gaan. Dit is
een nieuwe auto, hij is nu direct leverbaar. Hij heeft een benzinemotor en een automatische transmissie.
Verwarmde stoelen maken het interieur behaaglijk op winterse dagen. Volop licht en ruimtelijk gevoel geeft
het elektrische bediende glazen panoramadak. Wind, sneeuw, hagel, regen... allemaal vergeten als u het
verwarmd stuurwiel in handen heeft. U wordt in deze auto ook getrakteerd op BMW M-sportonderstel en
donker getint glas achter.

Een naam in geluidskwaliteit: dat is het meegeleverde Harman/Kardon audiosysteem. Voor storingvrije
digitale radio-ontvangst zorgt de dab-ontvanger. Gedoe met kabels en stekkers in de sigarettenaansteker
is voorbij. De aanwezige draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons zorgt voor wireless recharging van
uw smartphone. Met smartphone connectiviteit kunt u muziek draadloos afspelen. De geïntegreerde
WiFi-hotspot van deze auto is ideaal voor werk en gezin. Via de draadloze internetverbinding kunt u media
streamen of internetsurfen. Soepel inparkeren gaat gemakkelijker dan u verwacht dankzij de
achteruitrijcamera. Natuurlijk is er ook cruise control aan boord, waarmee u meer ontspannen en zuiniger
rijdt.

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 wilt, kunt u al snel rijden met uw nieuwe 2 Serie Coupé. Onze verkoopadviseurs staan klaar om u de
auto te laten zien. Dan leggen ze u meteen uit welke financieringsvormen we erbij kunnen aanbieden. Tot
ziens in onze showroom!

= Bedrijfsinformatie =

BMW PREMIUM SELECTION GARANTIE.
* Standaard 24 maanden garantie
* Volledige 360° check voor aflevering
* Onderhouden volgens BMW Normen
* BMW Mobile Care -24 uurs service
* BMW Privileges met exclusieve extra's
* BMW Financiering en Verzekering

Aanbieder
Van Poelgeest Amsterdam
Pieter Braaijweg 12
1099 DG Amsterdam
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Tel: 020 460 4690
E-mail: leadcollector@vanpoelgeest.nl


