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BMW 2 Serie Gran Tourer 218i 7p. M Pakket
Navi Xenon PDC Alcantara 7 Persoons Automaat
2e Pinksterdag op
12/2017 - Benzine - Automaat

€ 24.900,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 2 Serie Gran Tourer

Uitvoering: 218i 7p. M Pakket Navi...

Kenteken: R-478-KK

Kilometerstand: 26.892 km

Bouwjaar: 12/2017

BTW/marge: Marge

Carrosserie: MPV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.475 kg

Motor: 1.499 cc, 136 pk (100 kW)

Kleur: Blauw

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, 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

Bijzonderheden
Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Een MPV grossiert in ruimte. Of het nou zitplaatsen zijn of extra ruimte voor transport, het interieur is in
een paar minuten aan te passen. En een riante instap! De aandrijving komt voor rekening van een
benzinemotor en een automatische transmissie. Houdt u van een luxe uitstraling? Dan is het lederen
interieur een heel aantrekkelijke extra! Er is stoelverwarming aanwezig in deze auto. In deze auto
profiteert u onder andere ook van: 16 inch lichtmetalen velgen, led-achterlichten, verwarmde
ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en verstelbare achterbank.

Een goede veiligheidsvoorziening is de spraakbediening en stuurbediening voor belangrijke functies. De
auto is natuurlijk voorzien van een full map navigatiesysteem en het audiosysteem biedt glasheldere
geluidskwaliteit. Met automatische airconditioning hoeft u alleen de gewenste temperatuur in te stellen. Het
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systeem doet de rest. Het luxeniveau in deze BMW is niet alleen gericht op comfort, maar ook op uw
veiligheid. Tal van sensoren helpen u om de omgeving in de gaten te houden. De automatisch
inschakelbare verlichting zorgt dat automatisch de verlichting wordt ingeschakeld als het donker wordt, wat
bijvoorbeeld in tunnels erg handig is. En de regensensor zet de ruitenwissers aan zonder dat u eraan hoeft
te denken. De kans op een kop-staart botsing wordt sterk gereduceerd door het systeem van
achteropkomend verkeer waarschuwing. Cruise control is aanwezig; prettig voor de lange einden. De
uitrusting van deze auto is met lederen sportstuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening behoorlijk compleet.

In de BMW 2-serie Gran Tourer heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Botsingen met een
voorligger gebeuren relatief vaak. De forward collision warning slaat tijdig alarm als dat risico ontstaat,
zodat u kunt ingrijpen.

Natuurlijk bent u van harte welkom om deze BMW in ons bedrijf te komen bekijken. Laat u ons weten
wanneer u wilt komen?

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


