BMW 5 Serie 520i 184 PK Steptronic8 Touring
High Executive M-Sportpakket | PANO
07/2017 - Benzine - Automaat

€ 35.900,Autogegevens
Merk, model:

BMW 5 Serie

Uitvoering:

520i 184 PK Steptronic...

Kenteken:

PL-190-F

Kilometerstand: 129.997 km
Bouwjaar:

07/2017

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Stationwagen

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.605 kg

Motor:

1.998 cc, 184 pk (135 kW)

Kleur:

Glacierweiss (wit)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Centrale deurvergrendeling, Centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch
bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 290 Nm
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Tankinhoud: 68 liter
Acceleratie (0-100): 8,2 s
Topsnelheid: 225 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,3 l/100km (1 op 13,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,2 l/100km (1 op 19,2)
Energielabel: B
Historie
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf A. van Rijswijk | Tel: 0416 319 900 | verkoop@vanrijswijkautos.nl

Aantal eigenaren: 2
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 230 - 261 per kwartaal
Leaseprijs: € 409 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)
Garantie
Garantielabel: Autotrust garantie (6 maanden)
Prijs incl. verkooppakket III (BOVAG-garantie) is € 33.895,-.
Laatste onderhoudsbeurt uitgevoerd bij km.stand: 128.038.
Trefwoorden: M-sport, M sport, M-sportpakket, M sportpakket, M-pakket, M pakket.
Ontspannen en zorgeloos autorijden, dat doet u met deze BMW 5-serie. Deze auto komt uit het bouwjaar
2017. De krachtige benzinemotor staat garant voor uitstekende prestaties. Aan gemak én ruimte is
uitstekend gedacht: een elektrisch bediend glazen panorama dak en een elektrisch bedienbare achterklep.
En dan krijgt u het mooie lederen interieur er ook nog eens bij! Neem plaats op de comfortabele stoelen.
Dankzij de elektrische bediening en het geheugen is het eenvoudig om hierin de beste zitpositie te vinden.
In deze auto profiteert u onder andere ook van: 19 inch lichtmetalen velgen, BMW M-sportpakket,
aluminium dakrailing, donker getint glas achter, zwarte hemelbekleding, verstelbare lendensteunen,
metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels en
in delen neerklapbare achterbank.
Spraaksturing maakt het eenvoudiger en veiliger om deze auto onderweg te bedienen. Het
navigatiesysteem met harde schijf is uw vertrouwde gids, waarheen de reis ook gaat. Muziek vanaf uw
telefoon draadloos afspelen via de autoradio? Met connected drive services heeft u altijd uw favoriete
muziek bij de hand. De auto is ook uitgevoerd met automatische airconditioning. Alles vrij achter? De
achteruitrijcamera laat het meteen zien. 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 sensoren van de achteropkomend verkeer waarschuwing houden zicht op de dode hoeken achter u. Te
weinig afstand tot de achterligger? Het systeem geeft direct een signaal. De cruise control zorgt voor een
mooie, gelijkmatige snelheid die u zelf instelt. Dat is relaxt! Extra opties op deze auto zijn: sportstuur met
schakelpaddels, dvd-systeem, automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening.
Zoals u mag verwachten van deze BMW 5-serie is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. De forward collision warning reduceert het gevaar van een botsing met een voorligger
significant.
We kunnen ons voorstellen dat u een proefrit wilt maken met deze BMW. Belt u ons snel?
= Bedrijfsinformatie =
Stuur de foto's van uw inruilauto naar ons WhatsApp nummer 06-22055070 (alleen WhatsApp).
Kijk op www.vanrijswijkautos.nl voor een volledige omschrijving + 360 graden foto's of download onze
APP!

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf A. van Rijswijk | Tel: 0416 319 900 | verkoop@vanrijswijkautos.nl

Wij zijn een BOVAG autobedrijf en leveren uitsluitend auto's van dealerkwaliteit. Onze auto's zijn voorzien
van een onderhoudshistorie zodat alles is te verifiëren.
Voor Financial Lease en financiering, www.vra-lease.nl.
Bovenstaande informatie is met zorg opgesteld, maar daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Type-, zet- en spelfouten zijn dan ook voorbehouden.

Aanbieder
Autobedrijf A. van Rijswijk
Zoutendijk 2
4264 KH Veen
Tel: 0416 319 900
E-mail: verkoop@vanrijswijkautos.nl
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