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BMW 5 Serie Sedan 530e High Executive
M-Sport | Schuifdak | Active Cruise | Comfort
Acces |
04/2022 - Hybride - Automaat

€ 63.900,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 5 Serie

Uitvoering: Sedan 530e High Execut...

Kenteken: P-308-NJ

Kilometerstand: 22.190 km

Bouwjaar: 04/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Sedan

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.810 kg

Motor: 1.998 cc, 292 pk (215 kW)

Kleur: Sophistograu (donker g...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: BOVAG

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

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Gecombineerd vermogen: 215 kW (292 PK)
Vermogen elektromotor(en): 80 kW (109 PK)
Vermogen brandstofmotor: 135 kW (184 PK)
Koppel: 300 Nm

Aandrijving
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Tankinhoud: 46 liter
Actieradius: 66 km (56 km elektrisch)
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Transmissie
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat

Asconfiguratie
Aandrijving: Achterwielaandrijving

Prestaties
Acceleratie (0-100): 5,9 s
Topsnelheid: 235 km/u

Accu
Accu: 12 kWh, Type lithium-ion
Accu laden: Type 2, 1-fase, 3.7 kW
Accu snelladen: nee

Interieur
Bekledingcode: LCRO

Milieu en verbruik
Elektriciteitsverbruik op de snelweg: 21,1 kWh/100km
Energielabel: A

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 137 - € 156 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Beschikbare afleverpakketten:
- BOVAG Garantie 24 maanden (zonder meerprijs): https://www.bovag.nl/BovagWebsite/media/BovagMed
iaFiles/Downloads/Garantie%20en%20voorwaarden/Algemene-Garantievoorwaarden-Auto-1-2-2018.pdf
- BOVAG Afleverbeurt (zonder meerprijs): De deelnemer garandeert dat het betreffende geadverteerde
voertuig wordt afgeleverd met een correct uitgevoerde BOVAG afleverbeurt. Deze afleverbeurt garandeert,
op het moment dat het deelnemerscontract wordt ondertekend, de navolgende punten: o Distributieriem
minimaal 10.000 km onderhoudsvrij o Zomer / all season banden minimaal 2,5 mm profiel (indien
afgeleverd op winterbanden dan minimaal 5,5 mm profiel) o Minimaal 6 maanden apk o Minimaal 6
maanden of 6.000 km onderhoudsbeurt vrij (wat het eerst komt is bepalend).
- BOVAG 40-puntencheck (zonder meerprijs):
https://mijn.bovag.nl/downloads/ondernemerschap/viabovag-nl/checklist40puntencheck.pdf

Overige informatie
Verbruik combinatierit: kWh/100km

Voor deze BMW 5 Serie Sedan moet u snel zijn, want die gaat aandacht krijgen. Net binnen, maar daar
blijft-ie niet lang! Onder de motorkap ligt een zuinige viercilinder motor. Van de diverse pluspunten is ook
het lederen interieur het noemen waard. Neem plaats op de comfortabele stoelen. Dankzij de elektrische
bediening en het geheugen is het eenvoudig om hierin de beste zitpositie te vinden. Het interieur baadt in
daglicht dankzij het elektrisch bediende glazen panoramadak. De achterklep opent automatisch met een
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druk op de knop. Handig als u met volle handen staat. Ook in winterse omstandigheden is rijden een
plezier, niet in de laatste plaats dankzij het verwarmd stuurwiel. Bij de uitrusting van deze auto horen
onder meer adaptief onderstel, verstelbare lendensteunen, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch
bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.

Terwijl het navigatiesysteem met harde schijf de ideale route voor u uitstippelt, geniet u van de kwaliteit
van het audio-installatiesysteem met DAB-ontvangst. De bediening is bovendien gemakkelijk via knoppen
op het stuur. Tot de standaard uitrusting van deze auto hoort ook automatische airconditioning. De
automatisch inschakelbare verlichting en regensensor zorgen dat onderweg automatisch de verlichting en
de ruitenwissers worden ingeschakeld. Daarmee nemen ze u veel werk uit handen. Kilometers rijden met
een exacte snelheid? Dan is de cruise control je vriend!

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze BMW 5 Serie Sedan samen. Ook als uw aandacht even
verslapt, blijft de forward collision warning bij de wekker. Dreigt er een botsing met een voor- of
tegenligger, dan waarschuwt het systeem direct. De veiligheidssystemen in deze auto nemen het zelfs waar
als de bestuurder tekenen van vermoeidheid vertoont, en waarschuwen dan met een duidelijk signaal. De
veiligheid van deze auto wordt verder verhoogd door autonoom remsysteem en voetgangersbescherming.

Tevens wordt deze auto geleverd met BOVAG Garantie. Klinkt dit allemaal aantrekkelijk? Maak dan een
afspraak met onze verkoper!

Aanbieder
Van Poelgeest Amsterdam
Pieter Braaijweg 12
1099 DG Amsterdam

Tel: 020 460 4690
E-mail: leadcollector@vanpoelgeest.nl


