BMW 5 Serie 523i Executive,
Navigatie,Airco,Cruise
control,Trekhaak,L.M.Velgen
01/2008 - Benzine - Automaat

€ 8.850,Autogegevens
Merk, model:

BMW 5 Serie

Uitvoering:

523i Executive, Naviga...

Kenteken:

71-ZD-KG

Kilometerstand: 180.808 km
Bouwjaar:

01/2008

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.500 kg

Motor:

2.497 cc, 190 pk (140 kW)

Kleur:

Zwart

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

onbekend

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

Bijzonderheden
Technische informatie
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 10,3 l/100km (1 op 9,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,9 l/100km (1 op 16,9)
Energielabel: B
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 208 - 236 per kwartaal

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf van Burken | Tel: 0318 571 719 | verkoop@vanburken.nl

Zeer nette en volledig dealer onderhouden BMW 523i Executive van 2de eigenaar.
Deze originele Nederlandse auto is de laatste 11 jaar van de laatste eigenaar geweest.
Laatste onderhoudsbeurt heeft hij gehad bij 175.000 KM.
Deze auto heeft o.a. een Trekhaak, L.M.Velgen, Parkeersensoren voor en achter,
Electr.ramen en spiegels, Leder stuurwiel, Navigatie, Radio/cd-speler, Cruise control,
Bluetooth telefoonvoorbereiding, Regensensor, Dimlichten automatisch en Isofix.
Een hoge mate van degelijkheid, uitstekende wegligging en veel comfort; het zijn unieke eigenschappen
waarmee Duitse auto's zich onderscheiden. De aandrijving wordt verzorgd door een zescilinder motor en
een automatische transmissie. Bij de uitrusting van deze BMW horen onder meer 16 inch lichtmetalen
velgen, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor en elektrisch bedienbare en verwarmde
buitenspiegels.
De audiobediening op het stuur zorgt dat muziek en informatie kunnen worden aangepast zonder het zicht
op de weg te verliezen. Wegwijs in elke wijk, stad of reisbestemming? Daarvoor zorgt het
navigatiesysteem! Met de aanwezige airconditioning bepaalt u zelf het binnenklimaat. 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 regensensor en natuurlijk
zijn er ook parkeersensoren voor en achter. Ook fijn als u op de voorgeschreven snelheid wilt blijven: de
cruise control. Met in hoogte verstelbaar stuur, boordcomputer, isofix-aansluiting, centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening en buitentemperatuurmeter is deze auto helemaal compleet.
De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. Pragmatisch en veilig als deze
auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Bij een noodstop gebeurt er heel veel tegelijk: gas
los, rempedaal in, kijken, sturen. Dan is het een veilig gevoel dat de Brake Assist uw remactie tot het
maximum oppept. Als de banden lucht tekortkomen, geeft het bandenspanningscontrolesysteem meteen
een seintje. Dat scheelt brandstof, slijtage en een te lange remweg.
Een proefrit maken met deze BMW 5-serie? Natuurlijk! Bel even voor een afspraak!

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude
Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl
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