
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Schoenmakers | Tel: 0492 351 030 | verkoop@schoenmakersautos.nl

BMW 3 Serie Coupé 325Ci Executive CRUISE
17'LMV AUTOMAAT HALFLEDER SENSOREN NAP
05/2004 - Benzine - Automaat

€ 9.850,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 3 Serie

Uitvoering: Coupé 325Ci Executive ...

Kenteken: 53-PD-VN

Kilometerstand: 144.979 km

Bouwjaar: 05/2004

BTW/marge: Marge

Carrosserie: onbekend

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.430 kg

Motor: 2.494 cc, 192 pk (141 kW)

Kleur: Titansilber(grijs)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas, Lichtmetalen velgen, Metallic lak,
Mistlampen voor, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 245 Nm
Transmissie: 5 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 63 liter
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 8,4 s
Topsnelheid: 237 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 13,5 l/100km (1 op 7,4)
Brandstofverbruik op de snelweg: 7,2 l/100km (1 op 13,9)
Energielabel: F
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 194 - € 220 per kwartaal

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Scherpe deal prijs

Gebouwd voor vele jaren rijplezier waarbij comfort en veiligheid op de eerste plaats staan, dat is deze
typisch Duitse BMW 3-serie Coupé. De aandrijving van deze BMW wordt verzorgd door een zescilinder
benzinemotor en een automatische transmissie. Altijd een goede zitpositie bij iedere snelheid, dankzij de
sportstoelen. Verder is de BMW uitgerust met: 17 inch lichtmetalen velgen, getint glas, metallic lak,
elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch verstelbare buitenspiegels en in delen neerklapbare
achterbank.

Of het buiten nu warm is of koud, dankzij automatische airconditioning is het binnen altijd behaaglijk. De
regensensor is alert op iedere druppel op de voorruit en stuurt het ruitenwissersysteem aan naar gelang de
hoeveelheid neerslag. U kunt bij het inparkeren natuurlijk niet aan alle kanten ogen hebben. Daarom is
deze BMW 3-serie Coupé voorzien van parkeersensoren! Een stabiele en comfortabele snelheid houdt u
feilloos aan met de cruise control. En deze auto heeft ook verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening als standaard uitrusting.

Bel nu voor een afspraak en overtuig uzelf.

Aanbieder
Autobedrijf Schoenmakers
Heuvelberg 9
5469 NM Erp

Tel: 0492 351 030
E-mail: verkoop@schoenmakersautos.nl


