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BMW 3 Serie Cabrio 320i Navigatie Leer Navi
Xenon Cruise Stoelverw. 2e Pinksterdag open!
01/2010 - Benzine - Handgeschakeld

€ 13.900,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 3 Serie

Uitvoering: Cabrio 320i Navigatie ...

Kenteken: 60-SXF-1

Kilometerstand: 167.249 km

Bouwjaar: 01/2010

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Cabriolet

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.570 kg

Motor: 1.995 cc, 165 pk (121 kW)

Kleur: Licht bruin

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

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, Getint glas, Lederen
bekleding, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging,
Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 210 Nm
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Tankinhoud: 63 liter
Acceleratie (0-100): 9,1 s
Topsnelheid: 228 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 8,8 l/100km (1 op 11,4)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,6 l/100km (1 op 17,9)
Energielabel: C
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Historie
Aantal eigenaren: 7

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 230 - € 261 per kwartaal
Leaseprijs: € 139 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

Even voor het beeld: een mooie zomeravond, de ondergaande zon, lekker cruisen langs de boulevard, de
zeewind om je hoofd... in deze fantastische cabrio. Met een auto als deze BMW 3-serie Cabrio komt u
absoluut goed voor de dag. De krachtige motor geeft deze BMW uitstekende prestaties. Eén blik naar
binnen bewijst het al: pure klasse, onder meer dankzij het lederen interieur. 's Winters op pad gaan kan
een behoorlijke uitdaging zijn. Daarom is deze BMW 3-serie Cabrio voorzien van weldadige verwarmbare
voorstoelen. Genieten van de vrijheid van cabriorijden is gemakkelijker dan ooit dankzij het elektrisch
bedienbare dak. De gasontladingslampen van de xenonverlichting zorgen voor een krachtige en heldere
lichtbundel. Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook 19 inch lichtmetalen velgen, getint
glas, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen en elektrisch bedienbare en verwarmde
buitenspiegels.

Met de audiobediening op het stuur schakelt u snel en veilig tussen de diverse functies van uw
muziekinstallatie. Het navigatiesysteem met harde schijf loodst u snel naar uw reisdoel. Nooit meer te
warm of te koud. De automatische airconditioning zorgt altijd voor de temperatuur die u kiest.
Kom-maar-kom-maar...ho! Zo eenvoudig is het voordeel van parkeersensoren. En zo behulpzaam! Lange
stukken vermoeiend? Niet met de cruise control! U bent in deze BMW ook voorzien van verstelbaar stuur,
boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Het
bandenspanningscontrolesysteem waarschuwt als de druk in een of meer banden te laag wordt.

Zin om dakloos te rijden? Neem contact op en we zetten 'm klaar voor een proefrit!

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


