BMW 3 Serie Touring 316d High
Executive,Getuned 210 PK ,Navigatie,Cruise
control,Climate con
01/2015 - Diesel - Handgeschakeld

€ 14.950,Autogegevens
Merk, model:

BMW 3 Serie

Uitvoering:

Touring 316d High Exec...

Kenteken:

H-636-LD

Kilometerstand: 162.134 km
Bouwjaar:

01/2015

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Stationwagen

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.455 kg

Motor:

1.995 cc, 116 pk (85 kW)

Kleur:

Movie Parelmoer wit

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control,
Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding,
Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Traction control, Xenon
verlichting

Bijzonderheden
Zeer nette dealer onderhouden BMW 316D Touring in de Movie parelmoer kleur.
Deze auto heeft o.a. Navigatie, Cruise control, Climate control, Bluetooth telefoonvoorbereiding,
Radio/cd-speler met USB en AUX aansluiting, Bandenspanningscontrole systeem, Isofix, Regensensor,
Parkeersensoren voor en achter, Mistlampen, L.M.Velgen, In hoogte verstelbare stoelen en stuur,
Bumpers en spiegels in carrosseriekleur, ABS en ESP.
Bij het ontwerpen van de BMW 3-serie Touring stonden uw comfort en uw veiligheid centraal. Deze auto is
uitgerust met een viercilinder motor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. Twee interessante extra's
vallen direct op: de elektrisch bedienbare achterklep en het lederen interieur. Luxe én gemak! Tijdens de
koude maanden is stoelverwarming een voorziening die u niet wilt missen. Xenonverlichting staat borg voor
helderwit licht en een krachtige lichtbundel. Tot de voorzieningen van deze auto behoren verwarmde
ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels en
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf van Burken | Tel: 0318 571 719 | verkoop@vanburken.nl

in delen neerklapbare achterbank.
Het audio-installatiesysteem en het navigatiesysteem met harde schijf bedient u veilig met knoppen op het
stuur. De electronic climate control zorgt voor een prettige binnentemperatuur. Het hoort bij een
intelligente auto als deze dat hij zelf in staat is om zijn omgeving in de gaten te houden. Dat doet deze
BMW met een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor. De cruise control heeft een
feilloos geheugen. Als u even vaart heeft geminderd, bent u na één klik weer op de oude snelheid.
Natuurlijk behoren in hoogte verstelbaar stuur, boordcomputer, isofix-aansluiting, centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening en buitentemperatuurmeter ook tot de uitrusting van deze
complete auto.
De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze BMW 3-serie Touring samen. Deze BMW 3-serie Touring is
voorzien van Brake Assist, die extra remkracht geeft bij een noodstop.
Wij bieden u nu de mogelijkheid om direct online een proefrit in te plannen voor deze auto. Druk op de
proefritknop en wij zetten de auto voor u klaar.

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude
Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl
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