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BMW 3 Serie 320e Business Edition Plus
07/2021 - Hybride - Automaat

€ 43.950,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 3 Serie

Uitvoering: 320e Business Edition ...

Kenteken: L-554-RT

Kilometerstand: 24.006 km

Bouwjaar: 07/2021

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Sedan

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.740 kg

Motor: 1.998 cc, 163 pk (120 kW)

Kleur: Saphirschwarz(zwart)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: BMW Premium Selection

100%
Onderhouden: Ja

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, Lederen bekleding,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Gecombineerd vermogen: 120 kW (163 PK)
Vermogen elektromotor(en): 83 kW (113 PK)
Vermogen brandstofmotor: 121 kW (165 PK)
Koppel: 300 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 40 liter
Actieradius: 69 km
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 7,6 s
Topsnelheid: 225 km/u

Interieur
Bekledingcode: MAH7
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Milieu
Energielabel: A

Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Overige informatie
Verbruik combinatierit: kWh/100km

Geen andere techniek heeft in deze eeuw de automobiel zo veranderd als de hybridetechniek. Hybride
rijden is de ideale middenweg. Deze BMW 3 Serie biedt die mogelijkheid. Goedkoper rijden, schoner rijden
en zo nodig over op benzine. De ideale combi! Deze BMW 3 Serie komt in de luxe uitvoering, inclusief
lederen interieur. Op koude en donkere dagen zijn de verwarmbare voorstoelen een uitkomst. De
sportstoelen geven u veel zitsteun. Daglicht valt vrij binnen door het elektrisch bediende glazen
panoramadak. Bij de uitrusting van deze BMW horen onder meer donker getint glas achter,
led-achterlichten, elektrisch verstelbare lendensteun, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare
ramen achter, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.

Voor storingvrije digitale radio-ontvangst zorgt de DAB-ontvanger. Niet meer op de tast een andere zender
zoeken of het volume aanpassen. En al helemaal niet met uw ogen van de weg af raken. De audiobediening
op het stuur zorgt dat u alles van onder uw vingers regelt. Elke weg is een bekende weg voor het
aanwezige navigatiesysteem met harde schijf. Muziek vanaf uw telefoon draadloos afspelen via de
autoradio? Met connected drive services heeft u altijd uw favoriete muziek bij de hand. Electronic climate
control verwarmt of koelt het interieur met een druk op de knop. Geen nekkramp of spiegelwerk meer bij
het achteruitrijden: de achteruitrijcamera kijkt en ziet alles! Het drukke verkeer eist onderweg al uw
aandacht op. Daarom is het goed dat deze BMW is voorzien van diverse systemen die u assisteren tijdens
de rit. Een automatisch inschakelbare verlichting neemt het waar als het donker wordt of gaat schemeren,
en schakelt dan automatisch de verlichting in. Op dezelfde manier "ziet" de regensensor de eerste spatjes
regen en schakelt dan de ruitenwissers in, en als het harder gaat regenen zet hij de ruitenwissers ook in
een snellere stand. De achteropkomend verkeer waarschuwing bewaakt de afstand tot achterliggers en
geeft een signaal als er te weinig ruimte is. Met de keyless start is het lekker makkelijk instappen en
starten. Ook schakelpaddles aan het stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening zijn aan boord.

Als bestuurder van deze BMW bent u nooit alleen. U wordt onderweg bijgestaan door technologische
hulpmiddelen die samen met u de weg in de gaten houden. Als het nodig is, grijpen ze zelfs in, door te
remmen of bij te sturen. De actuele snelheidslimiet, een inhaalverbod en andere verkeersborden; de
verkeersborddetectie ondersteunt u tijdens elke rit. Forward collision warning waarschuwt bij een
dreigende aanrijding en vermindert de gevolgen van een ongeval. Om te voorkomen dat u tijdens lange
ritten achter het stuur in slaap valt, is deze auto voorzien van vermoeidheidsherkenning. De lane assist - of
in gewoon Nederlands rijstrookassistent - waarschuwt als u per ongeluk over de streep gaat. Bovenop deze
veiligheidsfeatures heeft deze BMW bovendien autonoom remsysteem en voetgangersbescherming.

Dat de kilometerstand van deze auto klopt, blijkt uit het tellerrapport van Nationale Autopas. Is dit de auto
die u zoekt? Neem snel contact met ons op, dan kunt u hem binnenkort zelf bekijken.
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= 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 10 Dusseldorp vestigingen in Alkmaar, Apeldoorn, Assen, Deventer,
Den Haag, Groningen, Hoorn, Hoogeveen, Oostzaan en Zwolle zijn wij altijd in de buurt.

Aanbieder
Dusseldorp Apeldoorn
Kayersdijk 150
7332 AW Apeldoorn

Tel: 055 538 0380
E-mail: info@dusseldorpbmw.nl


