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BMW 2 Serie Gran Tourer 218i Luxury LEER HUD
TREKHAAK NAVI-GROOT STOELVERW.
HARMAN&KARDON 2xPDC LMV NAP
02/2017 - Benzine - Automaat

€ 19.395,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 2 Serie Gran Tourer

Uitvoering: 218i Luxury LEER HUD T...

Kenteken: NJ-628-X

Kilometerstand: 118.078 km

Bouwjaar: 02/2017

BTW/marge: BTW

Carrosserie: MPV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.400 kg

Motor: 1.499 cc, 136 pk (100 kW)

Kleur: Imperialblau brilliant...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen,
Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 220 Nm
Transmissie: 6 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 51 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 9,8 s
Topsnelheid: 203 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,5 l/100km (1 op 15,4)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,7 l/100km (1 op 21,3)
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Fijnstofuitstoot: 0,6 mg/km
Energielabel: B

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 194 - € 220 per kwartaal

Beschikbare afleverpakketten:
- Scherpe deal prijs (inbegrepen):
- Pakket 1 (€ 295 meerprijs): 

- 1 Maand garantie op motor er versnellingsbak
- Minimaal 6 maanden APK
- Algehele controle (olie, vloeistoffen en remmen)
- Tenaamstelling nieuwe auto
- Vrijwaring inruilauto

Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): algehele controle, minimaal 6
maanden APK ! (1 maand garantie)
- Pakket 2 (€ 495 meerprijs): 

- 3 Maanden garantie op motor / versnellingsbak / airco
- Minimaal 6 maanden APK
- Kleine beurt + algehele controle (olie, vloeistoffen en remmen)
- Was en poetsbeurt
- Tenaamstelling nieuwe auto
- Vrijwaring inruilauto

Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): kleine beurt + algehele controle
+ minimaal 6 maanden APK ! (3 maanden garantie)
- Pakket 3 (€ 695 meerprijs): 
6 maanden volledige garantie
Grote onderhoudsbeurt
APK minimaal 6 maanden
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): algehele controle, minimaal 6
maanden APK ! (1 maand garantie); Nieuwe APK
- Pakket 4 (€ 995 meerprijs): 
12 maanden Bovag garantie
Onderhoudsbeurt volgens fabrieksopgaaf
APK minimaal 6 maanden
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): BOVAG garantie (12 maanden);
algehele controle, minimaal 6 maanden APK ! (1 maand garantie)

Deze BMW 2-serie Gran Tourer staat voor u klaar. Een geweldige, nog jonge occasion die goed is voor
gemakkelijk nog een tonnetje of twee op de teller. De aandrijving komt voor rekening van een
benzinemotor en een automatische transmissie. Van binnen ziet u een lederen interieur, een stijlvolle
uitvoering. De verwarmbare voorstoelen zijn een heerlijke extra optie, waarmee u uzelf en uw bijrijder een
groot plezier doet. Ook is de auto voorzien van: 16 inch lichtmetalen velgen, LED-achterlichten, verstelbare
lendensteunen, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen, elektrisch bedienbare en
verwarmde buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en verstelbare achterbank.
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Sublaag en tophoog... en alles daartussenin! Het high performance audiosysteem kan elke frequentie
moeiteloos aan. Uiteraard is dit systeem ook voorzien van: connected drive services, full map
navigatiesysteem, multifunctioneel sportstuur en dashboard met spraakbediening. Ook is de auto voorzien
van automatische airconditioning. Om de veiligheid onderweg te verhogen, heeft deze BMW zowel een
automatisch inschakelbare verlichting als een regensensor aan boord, zodat hij zelf de verlichting en de
ruitenwissers kan inschakelen. Ook is de auto voorzien van parkeersensoren achter. De achteropkomend
verkeer waarschuwing bewaakt de afstand tot achterliggers en geeft een signaal als er te weinig ruimte is.
Stel de cruise control in op de gewenste snelheid en u rijdt comfortabel en zuinig. De BMW is standaard
voorzien van: lederen sportstuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening.

De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. De nieuwste
veiligheidssystemen komen in deze BMW 2-serie Gran Tourer samen. Bij een gevaarlijke situatie is remmen
essentieel. De Brake Assist haalt het maximum uit de remcapaciteiten van deze BMW 2-serie Gran Tourer.

Natuurlijk kunt u de kwaliteiten van deze auto pas echt beoordelen na een proefrit. Neem nu contact met
ons op, dan zetten wij hem voor u klaar.

Aanbieder
Autobedrijf Schoenmakers
Heuvelberg 9
5469 NM Erp

Tel: 0492 351 030
E-mail: verkoop@schoenmakersautos.nl


