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BMW 5 Serie Touring 530d Sport Line 266PK ,
Adap. cruise, Virtual cockpit, Trekhaak,
06/2020 - Diesel - Automaat

€ 54.950,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 5 Serie

Uitvoering: Touring 530d Sport Lin...

Kenteken: L-501-JV

Kilometerstand: 13.697 km

Bouwjaar: 06/2020

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Stationwagen

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.740 kg

Motor: 2.993 cc, 266 pk (196 kW)

Kleur: Mineralweiss(wit)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/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, Lichtmetalen velgen,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 620 Nm
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Tankinhoud: 66 liter
Acceleratie (0-100): 5,8 s
Topsnelheid: 250 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,4 l/100km (1 op 15,6)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,7 l/100km (1 op 21,3)
Energielabel: E

Staat
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Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 714,11 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Hij zorgt voor een ontspannen rijervaring, deze BMW 5-serie Touring. Het is een auto uit 2020. De
krachtige motor geeft deze BMW uitstekende prestaties. Winters instappen is er niet meer bij dankzij de
stoelverwarming. Klinkt dit bekend? Met een volle boodschappentas bij uw auto aankomen en dan onderin
op zoek moeten naar de sleutel. Hoeft niet bij deze BMW 5-serie Touring dankzij de keyless entry. Bij de
uitrusting van deze auto horen onder meer 18 inch lichtmetalen velgen, sport line onderstel, aluminium
dakrailing, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels en
in delen neerklapbare achterbank.

Met de knoppen op het stuur regelt u het audiosysteem en het full map navigatiesysteem, terwijl u uw blik
op de weg gericht houdt. De climate control zorgt voor een behaaglijk klimaat in de auto. Het hoort bij een
intelligente auto als deze dat hij zelf in staat is om zijn omgeving in de gaten te houden. Dat doet deze
BMW niet alleen met een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor, maar hij beschikt
bovendien over adaptive cruise control. En op de plaats van bestemming zijn het de parkeersensoren voor
en achter die u helpen bij het inparkeren. De voordelen van een trekhaak zonder de nadelen. De elektrisch
inklapbare trekhaak is gemakkelijk in het gebruik en tast de lijnen van de auto niet aan. Deze auto is
voorzien van verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels, boordcomputer,
isofix-aansluiting en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

Deze BMW biedt u niet alleen comfort en rijplezier, maar ook veiligheid. Actieve veiligheidssystemen
houden voor u de weg in de gaten en reageren op onvoorziene situaties voordat u dat kunt. Forward
collision warning waarschuwt bij een dreigende aanrijding en vermindert de gevolgen van een ongeval. De
hill hold control schakelt zichzelf automatisch in en uit op een helling. Zo rijdt u zelfs op de steilste wegen
soepel weg. Het bandenspanningscontrolesysteem waarschuwt als een van de banden onvoldoende lucht
bevat.

Dit is een sportwagen om zelf mee te maken. Neem contact op voor een proefrit!

= Bedrijfsinformatie =

Prijs op basis van meeneemprijs. Kijk bij de afleverpakketten naar de mogelijkheid voor het aanschaffen
van diverse afleverpakketten, bijvoorbeeld met BOVAG-garantie. De verkoopadviseur kan u begeleiden bij
het maken van uw keuze.

VlastuinAuto heeft meer dan 200 occasions op voorraad. Bij ons kiest u voor kwaliteit, auto's met originele
en over het algemeen lage kilometerstanden, geen schade auto's en de meeste occasions zijn bij dealers
onderhouden. Neem contact met ons op om een bezichtiging te plannen en wij zorgen ervoor dat de auto
klaar staat om desgewenst ook een proefrit te kunnen maken. Inruil van uw huidige auto is altijd
bespreekbaar. Bel of mail voor het maken van een afspraak. U kunt ons ook bereiken via Whatsapp op
nummer: 06-25037561

We delen graag onze kennis om u goed te adviseren bij de aankoop van een occasions. U bent van harte
welkom in onze showroom om onze service te ervaren. De koffie wordt bij ons vers voor u gezet en we
serveren daarbij een lekker chocolaatje!

** wij verkopen uitsluitend aan de eindgebruiker **
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Disclaimer: Onze auto's worden geplaatst middels een occasion manager platform. Optielijsten worden
automatisch ingevuld. Zeker bij importauto's vanuit het buitenland zijn samenstellingen van uitvoeringen
vaak anders. Vraag daarom bij een eventuele aankoop altijd of de voor u belangrijke opties daadwerkelijk
aanwezig zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele (spel)fouten of OPTIE fouten in de tekst! Neem
contact op voor de exacte uitvoering! Alle afbeeldingen zoals deze getoond worden zijn auteursrechtelijk
beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.

Aanbieder
Vlastuin Auto
Holleweg 20
3925 LW Scherpenzeel

Tel: 0318 571 233
E-mail: verkoop@vlastuinauto.nl


