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BMW 3 Serie Sedan 318i High Executive M-Sport
Individual
07/2022 - Benzine - Automaat

€ 49.900,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 3 Serie

Uitvoering: Sedan 318i High Execut...

Kenteken: R-145-BD

Kilometerstand: 17.772 km

Bouwjaar: 07/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Sedan

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.465 kg

Motor: 1.998 cc, 156 pk (115 kW)

Kleur: BMW Individual Special...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: BMW Premium Selection

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: 250 Nm
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Tankinhoud: 59 liter
Acceleratie (0-100): 8,4 s
Topsnelheid: 223 km/u

Interieur
Bekledingcode: MAH7

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,8 l/100km (1 op 14,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,6 l/100km (1 op 21,7)
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Energielabel: B

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

Kwaliteit, techniek, prestaties en rijcomfort. Geldt voor alle Duitse merken. Daar kunt u blind van op aan.
Deze auto heeft maar weinig kilometers gemaakt, de teller staat op slechts 1458 kilometer. De aandrijving
van deze BMW wordt verzorgd door een viercilinder benzinemotor en een automatische transmissie. Kent u
het gevoel van een elektrisch bediend glazen panorama dak? Wij zeggen: licht, lucht en ruimte. En dan
hebben we het nog niet eens over de luxe sensatie van het lederen interieur. Op koude en donkere dagen
zijn de verwarmbare voorstoelen een uitkomst. De sportstoelen geven het interieur een super strakke look.
Een verwarmd stuurwiel overbodige luxe? Wacht maar tot het kouder wordt! Ook BMW M-sportonderstel,
donker getint glas achter, led-achterlichten, elektrisch verstelbare lendensteun, verwarmde ruitensproeiers,
elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting
en in delen neerklapbare achterbank horen tot de voorzieningen op deze auto.

Een belangrijke veiligheidsvoorziening is de bediening van het audio-installatiesysteem en het
navigatiesysteem met harde schijf, via knoppen op het stuur en middels spraakbediening. Dab-ontvangst
geeft daarbij een kraakheldere ontvangst. Natuurlijk is er ook electronic climate control aanwezig. De
elektronische systemen in deze BMW helpen u actief om comfortabeler te rijden. Een automatisch
inschakelbare verlichting en een regensensor houden de omstandigheden onderweg in de gaten. De
sensoren van de achteropkomend verkeer waarschuwing houden zicht op de dode hoeken achter u. Te
weinig afstand tot de achterligger? Het systeem geeft direct een signaal. Niet te snel, niet langzaam maar
precies goed: laat dat maar over aan de cruise control.

De BMW 3 Serie is ook voorzien van ADAS. Deze Advanced Driver Assistence Systems fungeren als extra
ogen en oren: ze houden voor u de weg in de gaten en grijpen in wanneer dat nodig is. Tijdens de rit hebt
u altijd een bijrijder, want de verkeersbord-detectie leest de borden langs de weg en projecteert ze voor u
op het instrumentarium. Onbedoeld bumperkleven is er niet bij, dankzij de forward collision warning. Die
waarschuwt direct als een botsrisico met uw voorligger dreigt. Het systeem voor vermoeidheidsherkenning
neemt het waar als uw concentratie verslapt en geeft u dan een waarschuwing. De sensoren van de lane
assist registreren de lijnen op de weg en waarschuwen als u onbedoeld in de andere strook dreigt te
belanden. Dankzij veiligheidsvoorzieningen als autonoom remsysteem en voetgangersbescherming, bent u
steeds veilig onderweg.

Wij leveren deze auto met het tellerrapport van Nationale Autopas. Hebben we u nieuwsgierig gemaakt?
Bel of mail ons nu voor een proefrit.

= 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,
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Den Haag, Hoorn, Hoogeveen, Groningen, Oostzaan en Zwolle zijn wij altijd in de buurt.

Aanbieder
Dusseldorp Hoogeveen
Buitenvaart 1107 a
7905 SE Hoogeveen

Tel: 0528 287 070
E-mail: info@dusseldorpbmw.nl


