BMW 4 Serie Coupé 435i M Sport High Executive
01/2014 - Benzine - Automaat

€ 33.900,Autogegevens
Merk, model:

BMW 4 Serie Coupé

Uitvoering:

435i M Sport High Exec...

Kenteken:

5-TGL-37

Kilometerstand: 74.992 km
Bouwjaar:

01/2014

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Coupé

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.500 kg

Motor:

2.979 cc, 306 pk (225 kW)

Kleur:

Mineralgrau(grijs)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

BOVAG

100%
Onderhouden:

Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugen, Lederen bekleding, Mistlampen voor,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 400 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 60 liter
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 5,1 s
Topsnelheid: 250 km/u
Interieur
Bekledingcode: LCDF
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 10,6 l/100km (1 op 9,4)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,5 l/100km (1 op 18,2)
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Dusseldorp Oostzaan | Tel: 075 635 1901 | oostzaan@dusseldorpbmw.nl

Energielabel: D
Historie
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal eigenaren: 1
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 208 - € 236 per kwartaal
Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja
Beschikbare afleverpakketten:
- BOVAG Garantie 12 maanden (zonder meerprijs): https://www.bovag.nl/BovagWebsite/media/BovagMed
iaFiles/Downloads/Garantie%20en%20voorwaarden/Algemene-Garantievoorwaarden-Auto-1-2-2018.pdf
- BOVAG Afleverbeurt (zonder meerprijs): De deelnemer garandeert dat het betreffende geadverteerde
voertuig wordt afgeleverd met een correct uitgevoerde BOVAG afleverbeurt.Deze afleverbeurt garandeert,
op het moment dat het deelnemerscontract wordt ondertekend, de navolgende punten:o Distributieriem
minimaal 10.000 km onderhoudsvrijo Zomer / all season banden minimaal 2,5 mm profiel (indien
afgeleverd op winterbanden dan minimaal 5,5 mm profiel)o Minimaal 6 maanden apko Minimaal 6 maanden
of 6.000 km onderhoudsbeurt vrij (wat het eerst komt is bepalend).
- BOVAG 40-puntencheck (zonder meerprijs):
https://mijn.bovag.nl/downloads/ondernemerschap/viabovag-nl/checklist40puntencheck.pdf
U zoekt een betrouwbare auto met uitstekende rijkwaliteiten? Dan is deze BMW 4 Serie een geweldige
keuze! Deze dealeronderhouden auto is van het bouwjaar 2014 en komt van de eerste eigenaar. De
aandrijving wordt verzorgd door een zescilinder benzinemotor en een automatische transmissie. Als u nog
nooit een elektrisch bediend glazen panorama dak hebt gehad, is dit echt een ontdekking. Licht, lucht en
ruimtelijk gevoel maken elke rit tot een feest. Helemaal in dit fraaie lederen interieur. Dankzij de
elektrische stoelbediening is het gemakkelijk om de optimale zitpositie te vinden. In het donker zorgt de
xenonverlichting voor een goed zicht op de weg. Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook
19 inch lichtmetalen velgen, elektrisch bedienbaar zonnescherm, BMW M-sportonderstel, antracietkleurige
hemelbekleding, elektrisch verstelbare lendensteun, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch verstelde
en verwarmde buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
De bediening van het audio-installatiesysteem en het navigatiesysteem met harde schijf gebeurt met
knoppen op het stuur en als u wilt zelfs met uw stem. Het spreekt voor zich dat een auto als deze ook van
automatische airconditioning is voorzien. Natuurlijk is een complete auto als deze ook voorzien van
sensoren die de omgeving in de gaten houden. Deze BMW heeft niet alleen een automatisch inschakelbare
verlichting aan boord, maar ook een regen- en lichtsensor. Met schakelpaddles aan het stuur, automatisch
dimmende binnen- en buitenspiegels en boordcomputer is deze auto helemaal compleet.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Een belangrijke
bijdrage aan de veiligheid onderweg levert de verkeersbord-detectie.
Wij leveren deze auto aan u met Bovag Garantie. Deze sportwagen komt graag in actie om u te overtuigen.
Even contact opnemen en u maakt zo snel mogelijk een proefrit.
= Bedrijfsinformatie =
Bij Dusseldorp BMW & MINI Kunt u terecht voor het grootste aanbod van Nederland, zeer scherp geprijsd
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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 acht Dusseldorp vestigingen in Alkmaar, Apeldoorn, Deventer, Den
Haag, 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
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