BMW 5 Serie Touring 520i High Executive
M-Sport
05/2022 - Benzine - Automaat

€ 66.900,Autogegevens
Merk, model:

BMW 5 Serie

Uitvoering:

Touring 520i High Exec...

Kenteken:

P-059-PR

Kilometerstand: 3.999 km
Bouwjaar:

05/2022

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Stationwagen

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.690 kg

Motor:

1.998 cc, 184 pk (135 kW)

Kleur:

Carbonschwarz (donker ...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

BMW Premium Selection

Opties en accessoires
Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Elektrisch verstelbare voorstoelen, Parkeersensor, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Interieur
Bekledingcode: LZFK
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,7 l/100km (1 op 14,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,8 l/100km (1 op 20,8)
Energielabel: B
Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Dusseldorp Den Haag | Tel: 070 301 7170 | leadsdenhaag@dusseldorpbmw.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 253 - 286 per kwartaal
Company car; bezichtiging op afspraak!
Het is een auto die is ontworpen om niet alleen functioneel te zijn, maar om bovendien uitstekende
prestaties neer te zetten. De aandrijving komt voor rekening van een benzinemotor en een automatische
transmissie. Terwijl u de bagage inlaadt via de elektrisch bedienbare achterklep, nemen uw passagiers al
plaats in het lederen interieur. Mooi! Zit u goed? De stoelen zijn eenvoudig instelbaar dankzij de elektrische
bediening met geheugen. Een heerlijke hoeveelheid daglicht zorgt voor een riant en ruimtelijk effect door
het glazen panorama dak. Stramme vingers krijgen ?s winters een VIP-behandeling van het verwarmd
stuurwiel. Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook 18 inch lichtmetalen velgen, BMW
M-sportonderstel, zilver dakdraagsysteem, aluminium dakrailing, donker getint glas achter, verstelbare
lendensteunen, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare
buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
Deze BMW is voorzien van knoppen op het stuur om het navigatiesysteem met harde schijf en het
audio-installatiesysteem met dab-ontvangst te bedienen. In een auto als deze kunt u niet zonder
automatische airconditioning, zodat de temperatuur altijd goed is. De elektronische systemen in deze BMW
helpen u actief om comfortabeler te rijden. Een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor
houden de omstandigheden onderweg in de gaten. En bij het parkeren zijn het de parkeersensoren voor en
achter die voorkomen dat u andere voertuigen raakt. De achteropkomend verkeer waarschuwing geeft een
signaal als degene achter u te dicht op u zit. Ook handig en veilig bij het wisselen van rijbaan. Nooit te snel,
altijd constant: dat is het voordeel van de aanwezige cruise control. Geen handmatig gerommel meer; de
elektrisch inklapbare trekhaak reageert met een druk op de knop.
De automatische veiligheidssystemen in deze BMW fungeren als een extra paar ogen. En dat niet alleen, ze
kunnen ook actief ingrijpen, om zo u en uw passagiers te beschermen. Kop-staartbotsingen vormen een
belangrijk deel van de meest voorkomende aanrijdingen. De forward collision warning van deze auto
voorkomt zulke botsingen geheel of reduceert de ernst van de schade aanzienlijk. De auto is ook uitgerust
met autonoom remsysteem en voetgangersbescherming.
Als dit de auto is die u zoekt, wacht dan niet langer en plan direct online een proefrit.
= 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.

Aanbieder
Dusseldorp Den Haag
Donau 38-40
2491 BA Den Haag
Tel: 070 301 7170
E-mail: leadsdenhaag@dusseldorpbmw.nl
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