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BMW 2 Serie Gran Tourer 218i Executive Sport
Line 7 pers | Derde zitrij | Parkeercamera |
Head-Up Displa
06/2022 - Benzine - Automaat

€ 38.900,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 2 Serie Gran Tourer

Uitvoering: 218i Executive Sport L...

Kenteken: P-029-VG

Kilometerstand: 12.625 km

Bouwjaar: 06/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: MPV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.480 kg

Motor: 1.499 cc, 136 pk (100 kW)

Kleur: Saphirschwarz(zwart)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/stof

Garantie: BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 220 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 51 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 9,8 s
Topsnelheid: 205 km/u

Interieur
Bekledingcode: KFL1
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Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,5 l/100km (1 op 15,4)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,8 l/100km (1 op 20,8)
Energielabel: C

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

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 217 - € 246 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Beschikbare afleverpakketten:
- BOVAG Garantie 24 maanden (zonder meerprijs): https://www.bovag.nl/BovagWebsite/media/BovagMed
iaFiles/Downloads/Garantie%20en%20voorwaarden/Algemene-Garantievoorwaarden-Auto-1-2-2018.pdf
- BOVAG Afleverbeurt (zonder meerprijs): De deelnemer garandeert dat het betreffende geadverteerde
voertuig wordt afgeleverd met een correct uitgevoerde BOVAG afleverbeurt. Deze afleverbeurt garandeert,
op het moment dat het deelnemerscontract wordt ondertekend, de navolgende punten: o Distributieriem
minimaal 10.000 km onderhoudsvrij o Zomer / all season banden minimaal 2,5 mm profiel (indien
afgeleverd op winterbanden dan minimaal 5,5 mm profiel) o Minimaal 6 maanden apk o Minimaal 6
maanden of 6.000 km onderhoudsbeurt vrij (wat het eerst komt is bepalend).
- BOVAG 40-puntencheck (zonder meerprijs):
https://mijn.bovag.nl/downloads/ondernemerschap/viabovag-nl/checklist40puntencheck.pdf

Duitse auto?s staan bekend om hun kwaliteit, innovatie en betrouwbaarheid. Tientallen jaren Deutsche
gründlichkeit staan garant voor uitstekende rijprestaties. Deze dealeronderhouden auto is van de eerste
eigenaar. Met zijn benzinemotor en automatische transmissie is dit een prima auto voor nog vele
kilometers. Goeie looks? Jazeker! Maar de sportstoelen zorgen ook voor een goed gesteunde en
comfortabele zit. De elektrisch bedienbare achterklep opent met een druk op de knop. Deze BMW 2 Serie
Gran Tourer is voorzien van een handige derde zitrij. In een handomdraai twee plekken erbij! Ook is de
auto voorzien van: 16 inch lichtmetalen velgen, sport line onderstel, zwart dakdraagsysteem, elektrisch
bedienbare ramen achter, elektrisch verstelbare buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en verstelbare
achterbank.

Met de DAB-ontvanger luistert u naar glasheldere digitale radio. Ogen op de weg, handen aan het stuur. De
audiobediening op het stuur zorgt dat u probleemloos schakelt tussen zenders. Nooit meer de weg zoeken
en ontspannen arriveren bij uw reisdoel. Met het navigatiesysteem zit u veilig en ontspannen in de auto.
Het spreekt voor zich dat een auto als deze ook van electronic climate control is voorzien. Bij het
inparkeren hoeft u het laatste stukje niet te gokken: de achteruitrijcamera kijkt voor u uit. Om de veiligheid
onderweg te verhogen, heeft deze BMW zowel een automatisch inschakelbare verlichting als een regen- en
lichtsensor aan boord, zodat hij zelf de verlichting en de ruitenwissers kan inschakelen. Heeft u de
elektronische token op zak, dan herkent deze auto z?n baasje en de keyless start zorgt dat een druk op de
startknop voldoende is. Geen sleutel meer nodig! Meer rijcomfort en minder brandstofgebruik? Even de
cruise control instellen en dan ontspannen rijden! Wat u ook in deze auto kunt vinden zijn verstelbaar
stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

Met de nieuwste technologieën aan boord is deze BMW in staat om zelf te reageren op potentieel
gevaarlijke situaties op de weg. Blik op de weg houden? U hoeft uw hoofd niet meer te draaien om het
dashboard te zien, dankzij de head-up display. Deze BMW 2 Serie Gran Tourer blijft altijd alert. Zo wordt
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gebruik gemaakt van forward collision warning. Bij het mogelijke risico op een aanrijding met een voertuig
voor u, slaat het systeem alarm. De veiligheid van deze auto wordt verder verhoogd door autonoom
remsysteem en voetgangersbescherming.

Deze auto wordt geleverd met Bovag Garantie en u kunt er dan ook verzekerd van zijn dat hij grondig is
gecontroleerd. Als u meer wilt weten over deze BMW, dan vertellen we u dat graag. Belt of mailt u ons
vandaag nog?

Aanbieder
Van Poelgeest Amsterdam
Pieter Braaijweg 12
1099 DG Amsterdam

Tel: 020 460 4690
E-mail: leadcollector@vanpoelgeest.nl


