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BMW 4 Serie Gran Coupé 435i High Executive M
Pakket Schuifdak Leer Navigatie PDC Memory
Keyless Stoelve
07/2014 - Benzine - Automaat

€ 21.900,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 4 Serie Gran Coupé

Uitvoering: 435i High Executive M ...

Kenteken: 5-XFB-07

Kilometerstand: 303.256 km

Bouwjaar: 07/2014

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.560 kg

Motor: 2.979 cc, 306 pk (225 kW)

Kleur: Licht grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas,
Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen,
Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 400 Nm
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Tankinhoud: 60 liter
Acceleratie (0-100): 5,2 s
Topsnelheid: 250 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 11 l/100km (1 op 9,1)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,7 l/100km (1 op 17,5)
Energielabel: E
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Staat
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 219 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

De BMW 4-serie Gran Coupé combineert comfort met een uitstekende wegligging en dynamische
rijkwaliteiten. Het gaat hier om een auto uit 2014 die 303256 kilometer op de teller heeft staan. De
zescilinder benzinemotor in combinatie met de automatische transmissie maken het rijden met deze BMW
tot een waar feest. Het lederen interieur zorgt voor een klasse uitstraling. Zit u goed? De stoelen zijn
eenvoudig instelbaar dankzij de elektrische bediening met geheugen. De elektrisch bedienbare achterklep
opent met een druk op de knop. Het elektrische cabriodak opent en sluit zonder dat u daar extra moeite
voor hoeft te doen. De gasontladingslampen van de xenonverlichting zorgen voor een krachtige en heldere
lichtbundel. Bij de uitrusting van deze BMW horen onder meer 18 inch lichtmetalen velgen, BMW
M-sportpakket en elektrisch bedienbare ramen voor.

Of het buiten nu warm is of koud, dankzij automatische airconditioning is het binnen altijd behaaglijk. 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. Voor de
lange ritten is de cruise control een verademing. Natuurlijk behoren lederen sportstuur en automatisch
dimmende binnenspiegel ook tot de uitrusting van deze complete auto.

In de BMW 4-serie Gran Coupé heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit.

Eén proefrit en deze sportwagen bewijst zichzelf. Maak nu een afspraak!

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


