BMW 3 Serie Sedan 320i Executive Sport Line
Automaat
01/2020 - Benzine - Automaat

€ 39.950,Autogegevens
Merk, model:

BMW 3 Serie

Uitvoering:

Sedan 320i Executive S...

Kenteken:

H-727-FG

Kilometerstand: 23.135 km
Bouwjaar:

01/2020

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.435 kg

Motor:

1.998 cc, 184 pk (135 kW)

Kleur:

Blacksafier (donker zw...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/stof

Garantie:

BMW Premium Selection

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, Lichtmetalen velgen,
Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 300 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 59 liter
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 7,1 s
Topsnelheid: 235 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,6 l/100km (1 op 15,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,5 l/100km (1 op 22,2)
Energielabel: B

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Dusseldorp Alkmaar | Tel: 072 561 7844 | alkmaar@dusseldorpbmw.nl

Staat
Aantal sleutels: 2
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 183 - 205 per kwartaal
De vooruitstrevende techniek van deze BMW 3-serie Sedan vormt een harmonieuze eenheid met de
stijlvolle vormgeving. Het comfort en de veiligheid staan bovendien op hoog niveau, zoals dat hoort bij een
auto van een gerenommeerd Duits merk. De auto is van het bouwjaar 2020 en is van de eerste eigenaar.
De krachtige motor geeft deze BMW uitstekende prestaties. De sportstoelen geven het interieur een super
strakke look. De uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder meer 19 inch lichtmetalen
velgen, sport line onderstel, led-achterlichten, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen
voor, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting, in delen neerklapbare
achterbank en armsteun voorin.
Voor de veiligheid op de weg is het goed dat u uw ogen op de weg kunt houden en uw handen aan het
stuur. Want het audio-installatiesysteem, met dab-ontvangst, en het navigatiesysteem met harde schijf
bedient u vanaf het stuurwiel en met spraakbediening. Met connected drive services 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. Ook is de auto voorzien van
electronic climate control. De achteruitrijcamera vergemakkelijkt achteruit inparkeren. U ziet duidelijk wat
er achter de auto gebeurt. Natuurlijk is een complete auto als deze ook voorzien van sensoren die de
omgeving in de gaten houden. Deze BMW heeft niet alleen een automatisch inschakelbare verlichting aan
boord, maar ook een regensensor.
Geavanceerde technische systemen houden tijdens elke rit het verkeer in de gaten en reageren op
potentieel gevaarlijke situaties. Verkeersborddetectie herkent tijdelijke en permanente verkeersborden
langs en boven de weg. Forward collision warning waarschuwt bij een dreigende aanrijding met een
voorligger. Vermoeidsheidsherkenning neemt tekenen van vermoeidheid waar bij de bestuurder. Het
systeem voorkomt dat er daardoor ongelukken gebeuren. Verder is deze auto uitgerust met autonoom
remsysteem, gordijnairbags achter en voetgangersbescherming.
Dat de kilometerstand van deze auto klopt, blijkt uit het tellerrapport van Nationale Autopas. Nieuwsgierig?
Bel of mail ons nu voor een proefrit.
= 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 acht Dusseldorp vestigingen in Alkmaar, Apeldoorn, Deventer, Den
Haag, Hoorn, Hoogeveen, Oostzaan en Zwolle zijn wij altijd in de buurt.

Aanbieder
Dusseldorp Alkmaar
Koraalstraat 5
1812 RK Alkmaar
Tel: 072 561 7844
E-mail: alkmaar@dusseldorpbmw.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Dusseldorp Alkmaar | Tel: 072 561 7844 | alkmaar@dusseldorpbmw.nl

