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BMW 3 Serie Sedan 320e High Executive
M-Sport
03/2022 - Hybride - Automaat

€ 47.950,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 3 Serie

Uitvoering: Sedan 320e High Execut...

Kenteken: P-697-JS

Kilometerstand: 16.821 km

Bouwjaar: 03/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Sedan

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.740 kg

Motor: 1.998 cc, 204 pk (150 kW)

Kleur: Saphirschwarz (donker ...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: BMW Premium Selection

Opties en accessoires
Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Cruise Control, Parkeersensor, Sportstoelen, 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)
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Actieradius: 69 km
Aandrijving: Achterwielaandrijving

Interieur
Bekledingcode: MAOI

Milieu
Energielabel: A

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 1
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Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 126 - € 143 per kwartaal

Overige informatie
Verbruik combinatierit: kWh/100km

Een keurige auto, dat is deze BMW 3 Serie, die 2999 kilometer heeft gelopen. 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! Doe maar luxe! Neem plaats in de
verwarmbare voorstoelen en voel de weldaad in koude dagen. Mooi om te zien en heerlijk om in te zitten
zijn de sportstoelen, die u onderweg optimale ondersteuning geven. Comfort, licht en het complete gevoel
van ruimte wordt verzorgd door het elektrisch bediende panoramadak. De achterklep opent automatisch
met een druk op de knop. Handig als u met volle handen staat.

Het audio-installatiesysteem laat muziek afspelen via %bluetooth met audiostreaming%; daarnaast is deze
BMW 3 Serie voorzien van een eigen WiFi-verbinding, om altijd online te kunnen. Onderweg uw
smartphone opladen zonder gedoe met stekkers en kabels? Dat kan, met de draadloze oplaadmogelijkheid
voor telefoons. Kom-maar-kom-maar...ho! Zo eenvoudig is het voordeel van parkeersensoren. En zo
behulpzaam! Nooit meer last van een slapende rechtervoet dankzij de uitgekiende cruise control! Als u
regelmatig met een caravan of aanhanger rijdt, is de elektrisch inklapbare trekhaak een uitkomst. Ook is
de BMW uitgerust met: schakelpaddles aan het stuur en automatisch dimmende binnenspiegel.

De BMW 3 Serie is uw trouwe partner onderweg, want hij houdt continu voor u de situatie op en om de weg
in de gaten. Volautomatische veiligheidssystemen kunnen daarbij ingrijpen om u voor gevaarlijke situaties
te behoeden. Hou zicht op de weg en check tegelijk de functies op het dashboard: dat kan, dankzij de
head-up display.

U krijgt ook het tellerrapport van Nationale Autopas bij deze auto, u weet dan zeker dat de kilometerstand
in orde is. Even bellen voor een afspraak en deze BMW staat voor u klaar!

= 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, Nieuwe Pekela, Oostzaan en Zwolle zijn wij altijd in de buurt.

Aanbieder
Dusseldorp Alkmaar
Koraalstraat 5
1812 RK Alkmaar

Tel: 072 561 7844
E-mail: alkmaar@dusseldorpbmw.nl


