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BMW 3 Serie 325d Business Line Clima Navi
Xenon M-Pakket 19''LM 2e Pinksterdag open!
06/2010 - Diesel - Automaat

€ 10.900,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 3 Serie

Uitvoering: 325d Business Line Cli...

Kenteken: GZ-195-L

Kilometerstand: 333.372 km

Bouwjaar: 06/2010

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Sedan

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.515 kg

Motor: 2.993 cc, 204 pk (150 kW)

Kleur: Donker zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control,
Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas, Lichtmetalen velgen, Mistlampen
voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 430 Nm
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Tankinhoud: 61 liter
Acceleratie (0-100): 7,6 s
Topsnelheid: 233 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,9 l/100km (1 op 12,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,1 l/100km (1 op 19,6)
Energielabel: D

Historie
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Aantal eigenaren: 6

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 416 - € 443 per kwartaal
Leaseprijs: € 109 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

Oogt goed, rijdt super. Deze BMW 3-serie is een zakenauto pur sang. De zuinige dieselmotor zorgt samen
met de automatische transmissie voor uitstekende prestaties. Xenonverlichting zorgt voor een krachtige en
heldere lichtbundel. Bij de rijke uitrusting horen ook 19 inch lichtmetalen velgen, getint glas, actieve
hoofdsteunen, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen, elektrisch bedienbare en
verwarmde buitenspiegels en led-dagrijverlichting.

Een andere zender zoeken of het volume wijzigen? Het audiosysteem heeft bediening op het stuur. Nooit
meer de weg kwijt: daarvoor zorgt het onboard navigatiesysteem. Ook is de auto voorzien van
automatische airconditioning. 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. En deze auto heeft ook lederen stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening als standaard uitrusting.

Zoals u mag verwachten van deze BMW 3-serie is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. Banden met te weinig lucht zorgen voor meer brandstofverbruik en meer uitstoot. Met
het bandenspanningscontrolesysteem krijgt u op tijd een waarschuwing.

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
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


