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BMW 3 Serie 316d Executive Xenon Cruise LMV
Clima 2e Pinksterdag open!
07/2011 - Diesel - Handgeschakeld

€ 10.900,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 3 Serie

Uitvoering: 316d Executive Xenon C...

Kenteken: 4-KTZ-47

Kilometerstand: 137.787 km

Bouwjaar: 07/2011

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Sedan

Brandstof: Diesel

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.375 kg

Motor: 1.995 cc, 116 pk (85 kW)

Kleur: Donker zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

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, Metallic lak,
Mistlampen voor, Parkeersensor, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 260 Nm
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Tankinhoud: 61 liter
Acceleratie (0-100): 10,9 s
Topsnelheid: 202 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,4 l/100km (1 op 18,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4 l/100km (1 op 25,0)
Energielabel: A

Historie
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Aantal eigenaren: 5

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 380 - € 405 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

De BMW 3-serie is gebouwd met hoogwaardige techniek en maakt het rijden van lange ritten, maar ook
korte stukjes, tot een feestje. De aandrijving van deze BMW wordt verzorgd door een viercilinder
dieselmotor en een handgeschakelde versnellingsbak. Xenonverlichting zorgt in het donker voor beter
zicht. Tot de voorzieningen van deze auto behoren actieve hoofdsteunen, metallic lak, verwarmde
ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen en elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels.

Tijdens de rit bedient u het audio-installatiesysteem met de knoppen op het stuur. Met de electronic
climate control selecteert u de gewenste temperatuur. Het systeem doet de rest. Om de veiligheid
onderweg te verhogen, heeft deze BMW zowel een automatisch inschakelbare verlichting als een
regensensor aan boord, zodat hij zelf de verlichting en de ruitenwissers kan inschakelen. De cruise control
heeft een feilloos geheugen. Als u even vaart heeft geminderd, bent u na één klik weer op de oude
snelheid. En deze auto heeft ook lederen stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening als standaard uitrusting.

Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. De juiste
bandenspanning is essentieel voor een stabiele wegligging. Het bandenspanningscontrolesysteem houdt in
de gaten of banden voldoende lucht bevatten

Wilt u meer weten over deze auto? Neem dan contact met ons op voor een proefrit.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


