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BMW 3 Serie Touring 320i Business Edition Plus
07/2022 - Benzine - Automaat

€ 47.900,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 3 Serie

Uitvoering: Touring 320i Business ...

Kenteken: R-146-BD

Kilometerstand: 17.873 km

Bouwjaar: 07/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Stationwagen

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.545 kg

Motor: 1.998 cc, 184 pk (135 kW)

Kleur: Saphirschwarz(zwart)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Skai

Garantie: Fabrieksgarantie

100%
Onderhouden: Ja

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,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 300 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 59 liter
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 7,5 s
Topsnelheid: 230 km/u

Interieur
Bekledingcode: KHSW

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,1 l/100km (1 op 14,1)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,1 l/100km (1 op 19,6)
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Energielabel: C

Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 208 - € 236 per kwartaal

Overige informatie
Onderhoudsboekjes: Digitaal

Gebouwd voor liefhebbers van autorijden, deze BMW 3 Serie levert sportieve prestaties en onafgebroken
rijplezier. De aandrijving komt voor rekening van een benzinemotor en een automatische transmissie. Het
met leer beklede interieur geeft deze auto een gedistingeerde uitstraling. In de verwarmbare voorstoelen
zitten is elke keer een welkom gevoel. Voor het pittige uiterlijk én goed gesteund zitten zorgen de
sportstoelen. De elektrische achterklep opent met een druk op de knop, zodat u gemakkelijk toegang heeft
tot de bagageruimte. U wordt in deze auto ook getrakteerd op sport line onderstel, aluminium dakrailing,
donker getint glas achter, led-achterlichten, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen
achter, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank.

Met de dab-ontvanger heeft u keuze uit talloze digitale radiozenders met de allerhoogste geluidskwaliteit.
Spraaksturing luistert naar uw stem en bedient de belangrijkste voertuigfuncties. Deze auto kent elke
bestemming als z?n broekzak, dankzij het navigatiesysteem met harde schijf. Met connected drive services
kunt u muziek draadloos afspelen. Tot de standaard uitrusting van deze auto hoort ook electronic climate
control. Overzichtelijk en veilig parkeren met de achteruitrijcamera. Overal en altijd. Het drukke verkeer
eist onderweg al uw aandacht op. Daarom is het goed dat deze BMW is voorzien van diverse systemen die
u assisteren tijdens de rit. Een automatisch inschakelbare verlichting neemt het waar als het donker wordt
of gaat schemeren, en schakelt dan automatisch de verlichting in. Op dezelfde manier "ziet" de
regensensor de eerste spatjes regen en schakelt dan de ruitenwissers in, en als het harder gaat regenen
zet hij de ruitenwissers ook in een snellere stand. Bij het wisselen van rijbaan kan een dode hoek ontstaan
waardoor achterliggers te dichtbij kunnen komen. De achteropkomend verkeer waarschuwing geeft in dat
geval automatisch een signaal. Voorzien van keyless start. Of, in gewoon Nederlands: starten zonder
sleutel. U bedient de cruise control eenvoudig zonder uw handen van het stuur te halen. En deze auto heeft
ook schakelpaddles aan het stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening als standaard uitrusting.

De geavanceerde technologie in deze BMW is in staat om onderweg het verkeer om u heen te monitoren en
er op te reageren. Zo hebt u als het ware een automatische co-piloot aan boord. Bij de veiligheidssystemen
van deze BMW hoort ook de verkeersbord-detectie. Die leest tijdens het rijden als het ware met u mee en
attendeert u op de significante verkeersborden langs en boven de weg. Voor meer veiligheid detecteert
deze auto het risico van een aanrijding tijdig via de forward collision warning. Vermoeidsheidsherkenning
neemt tekenen van vermoeidheid waar bij de bestuurder. Het systeem voorkomt dat er daardoor
ongelukken gebeuren. De sensoren van de lane assist registreren de lijnen op de weg en waarschuwen als
u onbedoeld in de andere strook dreigt te belanden. In deze BMW vinden we verder een autonoom
remsysteem en voetgangersbescherming

Dat de kilometerstand van deze auto klopt, blijkt uit het tellerrapport van Nationale Autopas. Wilt u met
deze BMW 3 Serie een proefrit maken? Bel of mail ons dan nu voor een afspraak.
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= 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.

Aanbieder
Dusseldorp Oostzaan
Skoon 30
1511 HV Oostzaan

Tel: 075 635 1901
E-mail: oostzaan@dusseldorpbmw.nl


