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BMW 3 Serie Touring 318d Centennial High
Executive Executive ** ALLES IN ÉÉN PRIVATE
LEASE A
05/2016 - Diesel - Automaat

€ 16.950,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 3 Serie

Uitvoering: Touring 318d Centennia...

Kenteken: PT-911-X

Kilometerstand: 141.724 km

Bouwjaar: 05/2016

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Stationwagen

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.495 kg

Motor: 1.995 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur: Donker Bruin metalic

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

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, In
hoogte verstelbaar stuur, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
BMW 3-serie Touring 318d Centennial High Executive Executive ** ALLES IN ÉÉN PRIVATE LEASE
ABONNEMENT VANAF € 899,- P.MND **

BMW 3-serie Touring 318d Centennial High Executive Executive ** ALLES IN ÉÉN PRIVATE LEASE
ABONNEMENT VANAF € 899,- P.MND **

- Kenteken: PT-911-X
- Merk: BMW
- Model: 3-serie Touring
- APK tot: 10-05-2024
- Tellerstand: 141724 KM
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- Carrosserievorm: Station
- Aantal deuren: 5
- Brandstofsoort: Diesel
- Bouwjaar: 2016
- Transmissie: Automaat
- Kleur: bruin Metallic
- Kleurnaam: Donker Bruin metalic
- Bekleding: Stof
- Kleur interieur: antraciet
- Interieurnaam: luxe stoffen bekleding
- Motorinhoud: 1995 cc
- Aantal cilinders: 4
- Motorcode: B47D20A
- Vermogen: 110 kW / 150pk
- Ledig gewicht: 1495 kg
- Max. trekgewicht: 1800 kg
- Aantal zitplaatsen: 5
- Verbruik: 4.1 l/100 km
- BTW/Marge: BTW aftrekbaar, de prijs is inclusief BTW
- Lengte: 463 cm
- Hoogte: 1429 cm
- Motorrijtuigenbelasting: € 411 - 438 per kwartaal
- Emissieklasse: Euro 6

Pakket: Comfort pakket

- Binnenspiegel automatisch dimmend
- Keyless entry
- Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
- Voorstoelen verwarmd

Comfort

- Boordcomputer
- Cruise control
- Regensensor

Exterieur

- Full-LED-pakket
- (Keyless entry
- Achterruitwisser
- Aluminium delen exterieur
- Bandenspanningscontrolesysteem
- Blind Spot Warning
- Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- Buitenspiegels in carrosseriekleur
- Buitenspiegels verwarmbaar
- Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
- Dagrijverlichting
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- Dimlichten automatisch
- Elektrisch bedienbare achterklep
- Getint glas
- LED dagrijverlichting
- LED koplampen
- Lichtmetalen velgen 16"
- Mistlampen voor
- Parkeersensor achter
- Ruitensproeiers verwarmbaar
- Sportvelgen
- Winterpakket

Infotainment

- Business-pakket Premium met Navigation
- Aansluiting USB
- Audio installatie premium
- Audio-navigatie full map + hard disk
- DAB
- DAB ontvanger
- Multimedia-voorbereiding
- Navigatiesysteem full map + hard disk
- Radio CD speler
- Radio-CD/MP3 speler
- Smartphone integratie
- Stuurwiel multifunctioneel

Interieur

- Binnenverlichting-pakket LED
- Achterbank in delen neerklapbaar
- Airco
- Armsteun achter
- Armsteun voor
- Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Electronic climate control
- Elektrische ramen achter
- Elektrische ramen voor
- Elektrische ramen voor en achter
- Head-Up Display
- Isofix voor kinderzitje
- Lederen bekleding
- Lederen stuurwiel
- Sportstuur
- Stuur verstelbaar
- Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
- Voorstoelen verwarmd

Milieu

- Start/stop systeem
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Overige

- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Brake Assist System
- Dodehoek detectie
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- Elektronische remkrachtverdeling
- Hoofd airbag(s) achter
- Hoofd airbag(s) voor
- LED mistlampen
- Lederen sportstuur
- Passagiersairbag
- Zij airbag(s) voor

Veiligheid

- ruitensproeiers verwarmbaar
- Alarm klasse 3
- Bandenspanningscontrolesysteem
- Hill hold functie
- Verkeersbord detectie
- Vermoeidheids herkenning

Financiële leaseprijs ?499,00 per maand Verkoopprijs 19.950,00

BMW 3-serie Touring 318d  Centennial High Executive  Executive Head Up dodehoek

Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Deze BMW 3-serie Touring heeft 141724
kilometer gelopen, hij is van het bouwjaar 2016. In deze auto vindt u een dieselmotor en een automatische
transmissie. Lederen bekleding is in deze rijk uitgeruste auto ook aanwezig. Een weldaad voor u en uw
bijrijder: deze BMW 3-serie Touring heeft verwarmbare voorstoelen. De elektrisch bedienbare achterklep
opent met een druk op de knop. Ook 16 inch lichtmetalen velgen, getint glas, verwarmde ruitensproeiers,
elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank zijn aan boord.

Elk genre muziek komt tot z'n recht. Het high performance audiosysteem is perfect in te regelen op uw
smaak! Met dit systeem profiteert u onder andere ook van: navigatiesysteem met harde schijf,
%DAB-ontvanger%, multifunctioneel sportstuur en usb-aansluiting. Dankzij electronic climate control is het
interieur behaaglijk warm of verfrissend koel. In deze BMW kunt u zich concentreren op het verkeer, terwijl
de auto de omgeving voor u in de gaten houdt. Een automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat de
verlichting aangaat als het donkerder wordt - in tunnels bijvoorbeeld - en de regensensor schakelt de
ruitenwissers in als het nodig is. U hoeft er niets aan te doen. De cruise control geeft elke flitser het
nakijken. U bent in deze BMW ook voorzien van verstelbaar stuur, boordcomputer, isofix-aansluiting en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

Zoals u mag verwachten van deze BMW 3-serie Touring is hij uitgerust met een reeks aan actieve
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veiligheidssystemen. In het instrumentarium laat de verkeersborddetectie de actuele verkeersborden zien.
Om de veiligheid extra te vergroten, heeft deze BMW 3-serie Touring Brake Assist. In een noodsituatie
treedt dit hulpremsysteem in werking wanneer extra remkracht nodig is. Vermoeidsheidsherkenning
herkent tekenen van vermoeidheid bij de bestuurder. Het systeem voorkomt dat er ongelukken gebeuren
doordat de bestuurder in slaap valt. De hellingproef is verleden tijd. De hill hold control zorgt voor
volmaakte stilstand op ieder aflopend wegdeel.

Natuurlijk wordt deze auto geleverd met Bovag Garantie. Probeer deze auto uit en maak een proefrit. We
zetten 'm graag voor u klaar!

Direct een afspraak maken?

Welkom bij Autobedrijf Bos en Slegers

Een afspraak voor bezichtiging  kunt U maken  of dat betreffede auto aanwezig is.
Via mail:          info@bosenslegers.nl of gerard@bosenslegers.nl
Via telefoon:    040-2522425 (algemeen nummer) of 06-20490119 (Gerard Slegers)

Onze openingstijden:

RECEPTIE:        Maandag t/m Vrijdag    08:00 - 18:00 uur
WERKPLAATS: Maandag t/m Vrijdag    09:00 - 18:00 uur
VERKOOP:        Maandag t/m Vrijdag    09:00 - 18:00 uur
VERKOOP         Zaterdag            10:00 - 17:00 uur   
VERKOOP         Buiten de openingstijdem kunnen we een afspraak maken  uiteraard alleen als U de auto
ook voor 99 procent wil kopen .. 
                           Uiteraard moet de auto zijn zoals omschreven
    

Als extra service biedt Autobedrijf  Bos & Slegers : EEN PROEFRIT BIJ U THUIS aan 
Waar in Nederland U ook woont, wij zorgen er voor dat U, zonder extra inspanningen of moeite, in Uw
eigen omgeving kunt proefrijden met de door U geselecteerde auto.
Kosten voor deze proefrit thuis bedragen € 125,-- Een bedrag dat bij aanschaf van het voertuig op de
aanschafwaarde in mindering wordt gebracht waardoor deze service U uiteindelijk NIETS kost. Ook de
aflevering van de auto zal, indien gewenst, KOSTELOOS bij U thuis plaatsvinden
Wilt U bovenstaande proberen, Facetime dan met 06-20490119.
Bij aflevering van onze auto's brengen wij standaard € 695,-- in rekening.
Hiervoor krijgt de auto een complete afleveringsbeurt en een nieuwe APK. U neemt Uw auto dus altijd in
tiptop conditie mee.
Wilt U liever leasen? U kunt Uw eigen leaseprijs berekenen op    www.bosenslegers.nl/lease-
Voor de leaseprijs en de verzekering te raadplegen kunt u onderstaande link gebruiken
 
Voordelen van bij ons Verzekeren  is : als u schade heeft   5 jaar de aankoopgarantie is gegarandeerd 
aankoopprijs krijgt u  terug  met verder geen eigen risico
Ook hebben we mogelijkheden om de fabrieksgarantie met 2 jaar te verlengen meer weten vraag naar
deze mogelijkheid

Autogroep Bos en Slegers
Steenoven 28
5626DK Eindhoven
040-2522425
info@bosenslegers.nl
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www.bosenslegers.nl

Aanbieder
Autogroep Bos & Slegers
Steenoven 28
5626 DK Eindhoven

Tel: 040 252 2425
E-mail: info@bosenslegers.nl


