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BMW 3 Serie Cabrio 325i LCI NAVI Cruise Clima
Stoelverw. Leer Memory Xenon 19''LM 2e
Pinkste
04/2011 - Benzine - Automaat

€ 19.900,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 3 Serie

Uitvoering: Cabrio 325i LCI NAVI C...

Kilometerstand: 139.758 km

Bouwjaar: 04/2011

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Cabriolet

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.660 kg

Motor: 2.996 cc, 218 pk (160 kW)

Kleur: Donker zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

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, Getint glas, Lederen
bekleding, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stoelverwarming voor,
Stuurbekrachtiging, Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 270 Nm
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Tankinhoud: 63 liter
Acceleratie (0-100): 8,1 s
Topsnelheid: 243 km/u

Milieu
Energielabel: D
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 199 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

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

Auto is dealeronderhouden en gekocht van de 2de eigenaar.

Wees eerlijk: uiteindelijk willen we allemaal aan cabrio, toch? Helemaal als het zo?n mooie is als deze.
Vorm, constructie, prestaties en techniek... Duitse auto?s behoren tot de beste van de wereld, en dat is
niet voor niks. Hij heeft een benzinemotor en een automatische transmissie. Eén blik naar binnen bewijst
het al: pure klasse, onder meer dankzij het lederen interieur. Voorin is het ?s winters genieten met de
verwarmbare voorstoelen voor zowel bestuurder als bijrijder. Met het elektrisch bedienbare dak kunt u
moeiteloos genieten van elke zonnige dag. Het interieur baadt in een zee van licht door het glazen
panoramadak. Met de krachtige xenonverlichting rijdt u ontspannen in het donker. Ook 19 inch
lichtmetalen velgen, getint glas, led-achterlichten, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare
ramen, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en led-dagrijverlichting zijn aan boord.

Het hoogwaardige audio-installatiesysteem is geïntegreerd met het navigatiesysteem. Via bluetooth
beluister je podcasts en je persoonlijke playlists. Bij de luxe van deze auto hoort ook electronic climate
control. 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. Cruise control
houdt automatisch de ingestelde snelheid vast. Het is een ideaal hulpmiddel om lange ritten comfortabeler
te maken. Met lederen stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening is deze
BMW helemaal compleet.

Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Een langere remweg,
meer slijtage, grotere kans op een klapband: te weinig lucht in de banden is een slecht idee. Daarom
checkt het bandenspanningscontrolesysteem automatisch of de druk in de banden nog op peil is.

Een proefrit is natuurlijk de meest overtuigende ervaring. Bel ons nu voor een afspraak!

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


