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BMW 3 Serie 320e M Sport Business Edition Plus
.
01/2022 - Hybride - Automaat

€ 48.750,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 3 Serie

Uitvoering: 320e M Sport Business ...

Kenteken: N-937-XZ

Kilometerstand: 24.877 km

Bouwjaar: 01/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Sedan

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.740 kg

Motor: 1.998 cc, 204 pk (150 kW)

Kleur: Portimao Blau (blauw)

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,
Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Gecombineerd vermogen: 150 kW (204 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
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Bekledingcode: MANL

Milieu
Energielabel: A

Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal eigenaren: 1
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Overige informatie
Verbruik combinatierit: kWh/100km

Alle technologie in de BMW 3 Serie is er op gericht om uw rit veilig en gemakkelijk te laten verlopen. Deze
dealeronderhouden auto is van de eerste eigenaar. Deze BMW 3 Serie is vanwege de hybride motor een
echte slimmerd. Want u rijdt zowel op brandstof als elektrisch. En dat scheelt in de kosten! Even een paar
wel héél aantrekkelijke pluspunten van deze fraaie auto: een elektrisch bediend glazen panorama dak, een
elektrisch bedienbare achterklep en een prachtig lederen interieur! Kijk, en die stoelverwarming, dat is nou
echt comfort. Helemaal als het buiten winters aanvoelt. Ook 17 inch lichtmetalen velgen, donker getint glas
achter, led-achterlichten, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch
verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank zijn aan
boord.

Met het Harman/Kardon audiosysteem geniet u van muziek zoals die bedoeld is. De dab-ontvanger zorgt
voor een ruime keuze uit digitale radiozenders en een kristalheldere geluidsweergave. Mag de muziek wat
zachter? U past het volume probleemloos aan met de audiobediening op het stuur. Het navigatiesysteem
met harde schijf zorgt ervoor dat u altijd de juiste en snelste route vindt. Onderweg uw smartphone
opladen zonder gedoe met stekkers en kabels? Dat kan, met de draadloze oplaadmogelijkheid voor
telefoons. Connected drive services maakt het mogelijk om muziek draadloos af te spelen. Mooie extra is
de ingebouwde WIFI-hotspot. Altijd en overal online! Nooit meer te warm of te koud. De electronic climate
control zorgt altijd voor de temperatuur die u kiest. Ook achter de auto geen verrassingen bij het
inparkeren. Daarvoor zorgt de achteruitrijcamera. Achter het stuur van deze BMW bent u niet alleen. De
auto kijkt als het ware met u mee tijdens de rit. De regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig
is en de automatisch inschakelbare verlichting doet de lichten voor u aan. Onbedoeld snijden na het inhalen
gebeurt niet meer, dankzij de achteropkomend verkeer waarschuwing. De cruise control zorgt voor een
prettige, gelijkmatige koers en minder brandstofgebruik. Ook heerlijk simpel is de elektrisch inklapbare
trekhaak. Met schakelpaddles aan het stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening is deze BMW helemaal compleet.

Tijdens de rit wordt u als bestuurder ondersteund door verschillende systemen die de weg en uw omgeving
in de gaten houden. Verkeersborddetectie herkent tijdelijke en permanente verkeersborden langs en boven
de weg. In een noodsituatie waarschuwt forward collision warning bij een dreigende aanrijding met een
voorligger. Een belangrijk veiligheidssysteem in deze auto is de vermoeidheidsherkenning, die u een
duidelijk signaal geeft wanneer u achter het stuur in slaap dreigt te vallen. Lane assist is een andere naam
voor rijstrookassistent. Dit veiligheidssysteem waarschuwt als u onbedoeld buiten uw rijstrook terechtkomt.
Verder is deze auto uitgerust met autonoom remsysteem en voetgangersbescherming.

U krijgt ook het tellerrapport van Nationale Autopas bij deze auto, u weet dan zeker dat de kilometerstand
in orde is. Heeft u interesse? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten, dan kunnen we deze BMW voor een
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proefrit reserveren.

= 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 Oostzaan
Skoon 30
1511 HV Oostzaan

Tel: 075 635 1901
E-mail: oostzaan@dusseldorpbmw.nl


