BMW 5 Serie Sedan 530i High Executive M Sport
Automaat
06/2021 - Benzine - Automaat

€ 62.950,Autogegevens
Merk, model:

BMW 5 Serie

Uitvoering:

Sedan 530i High Execut...

Kenteken:

L-283-ND

Kilometerstand: 18.725 km
Bouwjaar:

06/2021

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.600 kg

Motor:

1.998 cc, 252 pk (185 kW)

Kleur:

Bluestone (licht grijs...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

BMW Premium Selection

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, Elektrisch
verstelbare voorstoelen, Lederen bekleding, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 350 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 68 liter
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 6,4 s
Topsnelheid: 250 km/u
Interieur
Bekledingcode: LCFK
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,8 l/100km (1 op 14,7)
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Dusseldorp Alkmaar | Tel: 072 561 7844 | alkmaar@dusseldorpbmw.nl

Brandstofverbruik op de snelweg: 4,9 l/100km (1 op 20,3)
Energielabel: A
Staat
Aantal sleutels: 2
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 230 - 261 per kwartaal
Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. De krachtige motor geeft deze BMW
uitstekende prestaties. Met zijn lederen bekleding is deze BMW comfortabel en stijlvol. Neem plaats op de
comfortabele stoelen. Dankzij de elektrische bediening en het geheugen is het eenvoudig om hierin de
beste zitpositie te vinden. Daglicht valt vrij binnen door het elektrisch bediende glazen panorama dak. Deze
BMW 5-serie is voorzien van keyless entry, waardoor de portieren en achterklep vanzelf open gaan als u in
de nabijheid komt. Natuurlijk behoren BMW M-sportonderstel, donker getint glas achter, verstelbare
lendensteunen, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare
buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank ook tot de uitrusting van deze complete auto.
Voor een storingvrije radio-ontvangst zorgt de ingebouwde dab-ontvanger. Laat u niet afleiden door
gerommel aan de audioknoppen. De audiobediening op het stuur zorgt dat u altijd geconcentreerd blijft.
Het navigatiesysteem met harde schijf zorgt ervoor dat u altijd de juiste en snelste route vindt. Connected
drive services maakt het mogelijk om muziek draadloos af te spelen. Gauw iets googelen of passagiers
relaxt een filmpje laten kijken onderweg? Geen probleem, met de ingebouwde WIFI-hotspot. Bij de luxe
van deze auto hoort ook automatische airconditioning. Kom maar, kom maar, kom maar... ho! Prettig hoor,
zo?n achteruitrijcamera. Het drukke verkeer eist onderweg al uw aandacht op. Daarom is het goed dat
deze BMW is voorzien van diverse systemen die u assisteren tijdens de rit. Een automatisch inschakelbare
verlichting neemt het waar als het donker wordt of gaat schemeren, en schakelt dan automatisch de
verlichting in. Op dezelfde manier "ziet" de regensensor de eerste spatjes regen en schakelt dan de
ruitenwissers in, en als het harder gaat regenen zet hij de ruitenwissers ook in een snellere stand. De
achteropkomend verkeer waarschuwing bewaakt de afstand tot achterliggers en geeft een signaal als er te
weinig ruimte is. Deze BMW is bovendien voorzien van cruise control. Dus comfortabel en zuinig rijden
verzekerd! Ook schakelpaddles aan het stuur, automatisch dimmende buitenspiegels, boordcomputer en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening zijn aan boord.
In de BMW 5-serie heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Snelheid, brandstof, navigatie...
de head-up display laat het allemaal zien, recht in het zichtveld van de weg. Forward collision warning
waarschuwt bij een dreigende aanrijding met een voorligger. Verder is deze auto uitgerust met autonoom
remsysteem en voetgangersbescherming.
Tevens wordt deze auto geleverd met het tellerrapport van Nationale Autopas. Hebben we u overtuigd?
Maak dan nu van de gelegenheid gebruik om direct een proefrit in te plannen. Druk op de knop hiernaast
en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
= Bedrijfsinformatie =
Bij Dusseldorp BMW & MINI Kunt u terecht voor het grootste aanbod van Nederland, zeer scherp geprijsd
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.
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Dusseldorp Alkmaar
Koraalstraat 5
1812 RK Alkmaar
Tel: 072 561 7844
E-mail: alkmaar@dusseldorpbmw.nl
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