
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Keijzers | Tel: 055 357 4370 | sales@autokeijzers.nl

BMW 3 Serie Cabrio 325Ci Executive Leder
Memory Cruise Control electr. Kap Stoelverw.
2e Pin
03/2003 - Benzine - Automaat

€ 14.900,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 3 Serie

Uitvoering: Cabrio 325Ci Executive...

Kenteken: 51-LP-SZ

Kilometerstand: 142.849 km

Bouwjaar: 03/2003

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Cabriolet

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.575 kg

Motor: 2.494 cc, 192 pk (141 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, Metallic lak, Mistlampen voor, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging,
Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 245 Nm
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Tankinhoud: 63 liter
Acceleratie (0-100): 9,1 s
Topsnelheid: 230 km/u

Verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 13,9 l/100km (1 op 7,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 7,6 l/100km (1 op 13,2)
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Historie
Aantal eigenaren: 5

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 230 - € 261 per kwartaal
Leaseprijs: € 149 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

Nice, Lugano, Marbella of gewoon Utrecht... deze cabrio brengt zelf de zomer mee. Kap omlaag en genieten
maar! Wist u dat bestuurders van Duitse auto?s tot de meest merkentrouwe rijders horen? Geen wonder,
want onze oosterburen koppelen kwaliteit en betrouwbaarheid aan grote klasse en uitstekende prestaties.
In deze auto vindt u een benzinemotor en een automatische transmissie. Niets geeft meer gevoel van luxe
en comfort dan een lederen interieur. Ook dat is hier meegeleverd Neem plaats op de comfortabele stoelen.
Dankzij de elektrische bediening en het geheugen is het eenvoudig om hierin de beste zitpositie te vinden.
Met behulp van slimme techniek opent of sluit het cabriodak geheel elektrisch. Verder is de BMW uitgerust
met: 18 inch lichtmetalen velgen, windscherm, getint glas, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen achter
en elektrisch bedienbare buitenspiegels.

In een auto als deze kunt u niet zonder automatische airconditioning, zodat de temperatuur altijd goed is.
Deze BMW 3-serie Cabrio maakt het rijden graag gemakkelijk. Daarom verzorgt de regensensor de mate
van ruitreiniging die de ruitenwissers moeten leveren bij neerslag. Boem is ho? Niet bij deze BMW 3-serie
Cabrio. De piepjes van de parkeersensoren waarschuwen u op tijd voor obstakels. Nooit meer last van een
slapende rechtervoet dankzij de uitgekiende cruise control! Wat u ook in deze auto kunt vinden zijn
verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

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


