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BMW 3 Serie 330e Business Edition Plus
01/2022 - Hybride - Automaat

€ 45.950,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 3 Serie

Uitvoering: 330e Business Edition ...

Kenteken: P-080-BJ

Kilometerstand: 16.500 km

Bouwjaar: 01/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Sedan

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.745 kg

Motor: 1.998 cc, 296 pk (218 kW)

Kleur: Sunset Orange(oranje)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: BMW Premium Selection

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, Lederen bekleding,
Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Gecombineerd vermogen: 218 kW (296 PK)
Vermogen elektromotor(en): 83 kW (113 PK)
Vermogen brandstofmotor: 135 kW (184 PK)
Koppel: 300 Nm
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Tankinhoud: 40 liter
Actieradius: 71 km
Acceleratie (0-100): 5,8 s
Topsnelheid: 230 km/u
Aanwezige accu: gekocht

Interieur
Bekledingcode: MAH7
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Milieu
Energielabel: A

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

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Overige informatie
Verbruik combinatierit: kWh/100km

Fabelhaft. Gründlich. Spitzenklasse. Oftewel: hier hebben we te maken met een typisch Duitse Wagen.
Deze auto heeft maar weinig kilometers gemaakt, de teller staat op slechts 4500 kilometer. Een krachtige
motor geeft deze auto zijn sportieve prestaties. Het lederen interieur ademt luxe, en het zit uiteraard
fantastisch. In de verwarmbare voorstoelen zitten is elke keer een welkom gevoel. In deze sportstoelen
voel je je één met je auto. Verder is de BMW uitgerust met: 17 inch lichtmetalen velgen, donker getint glas
achter, led-achterlichten, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch
verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Het audio-installatiesysteem is gecombineerd met het navigatiesysteem met harde schijf en biedt volop
entertainment en routeinformatie. De hoge, eigentijdse kwaliteit wordt geleverd door bluetooth en
natuurlijk DAB+. Met electronic climate control hoeft u alleen de gewenste temperatuur in te stellen. 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. Ook is de auto voorzien van parkeersensoren voor en achter. Ook over uw schouder ziet u
onderweg niet alles wat er aan de achterzijde gebeurt. Daarom heeft deze BMW 3 Serie een
achteropkomend verkeer waarschuwing. Met deze auto bent u ontspannen onderweg dankzij de cruise
control. Ook is de BMW uitgerust met: verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel,
boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

In deze auto zijn verschillende technologieën aanwezig die voor u het verkeer en de omgeving in de gaten
houden en die desnoods ook kunnen remmen of bijsturen. De camera van de verkeersborddetectie herkent
verschillende soorten verkeersborden en toont deze op het dashboard. Onbedoeld bumperkleven is er niet
bij, dankzij de forward collision warning. Die waarschuwt direct als een botsrisico met uw voorligger dreigt.
Een belangrijk veiligheidssysteem in deze auto is de vermoeidheidsherkenning, die u een duidelijk signaal
geeft wanneer u achter het stuur in slaap dreigt te vallen. Even afgeleid? De lane assist waarschuwt als u
over de streep dreigt te gaan. Verder is deze auto uitgerust met autonoom remsysteem en
voetgangersbescherming.

Om deze BMW echt te ervaren, moet u beslist een proefrit maken. Mail ons nu of bel ons, dan maken we
snel een afspraak.

= 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, Oostzaan en Zwolle zijn wij altijd in de buurt.
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Aanbieder
Dusseldorp Deventer
Lochemseweg 2c
7214 RH Epse

Tel: 0575 498 500
E-mail: info@dusseldorpbmw.nl


