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BMW 5 Serie 530e Business Edition Plus
01/2023 - Hybride - Automaat

€ 73.950,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 5 Serie

Uitvoering: 530e Business Edition ...

Kenteken: S-441-HJ

Kilometerstand: 9.862 km

Bouwjaar: 01/2023

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Sedan

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.810 kg

Motor: 1.998 cc, 292 pk (215 kW)

Kleur: Skyscraper Grey(grijs)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: BMW Premium Selection

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, Lichtmetalen velgen, 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
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 46 liter
Actieradius: 66 km
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 5,9 s
Topsnelheid: 235 km/u

Interieur
Bekledingcode: LCFK



Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Dusseldorp Apeldoorn | Tel: 055 538 0380 | info@dusseldorpbmw.nl

Milieu
Energielabel: A

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

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 143 - € 162 per kwartaal

Overige informatie
Verbruik combinatierit: kWh/100km

Stoer staal en superieure rijprestaties: dan weet u dat u met een Duits topmerk te maken heeft. Deze auto
heeft maar weinig kilometers gemaakt, de teller staat op slechts 3521 kilometer. De hybride motor van
deze BMW 5 Serie zorgt dat u opvallend veel minder brandstof verbruikt dankzij de ondersteuning van de
elektromotor met z?n eigen accu. En die laadt u al rijdend bij. Slim en zuinig! De auto is voorzien van een
mooie en comfortabele lederen bekleding. Neem plaats op de comfortabele stoelen. Dankzij de elektrische
bediening en het geheugen is het eenvoudig om hierin de beste zitpositie te vinden. Licht, luxe en gemak
komen samen in de vorm van het elektrische bediende glazen panoramadak. De elektrische achterklep
opent met een druk op de knop, zodat u gemakkelijk toegang heeft tot de bagageruimte. U wordt in deze
auto ook getrakteerd op 17 inch lichtmetalen velgen, BMW M-sportpakket, verstelbare lendensteunen,
verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels en in
delen neerklapbare achterbank.

Het audio-installatiesysteem is gecombineerd met het navigatiesysteem met harde schijf en geeft u de
keus om onderweg te luisteren wat u wilt. Route- en verkeersinfo, uw favoriete albums en
radioprogramma?s, podcasts, luisterboeken... zeg het maar. Deze auto heeft ook bluetooth en DAB+ aan
boord. De automatische airconditioning zorgt voor een prettige binnentemperatuur. Richt al uw
concentratie maar op de weg, want de rest wordt automatisch geregeld door de automatisch inschakelbare
verlichting, regensensor, active cruise control met stop en go functie en parkeersensoren voor en achter.
De sensoren van de achteropkomend verkeer waarschuwing registreren wat er gebeurt in de dode hoeken
en achter u. U krijgt meteen een waarschuwing als u een achterligger over het hoofd ziet. Voorzien van
keyless start. Of, in gewoon Nederlands: starten zonder sleutel. En dan is deze auto ook nog eens voorzien
van schakelpaddles aan het stuur, automatisch dimmende buitenspiegels, boordcomputer en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening.

Geavanceerde systemen kunnen tijdens de rit bepaalde taken van u overnemen. Zo kijken er als het ware
steeds extra ogen met u mee, zodat u tijdig kunt reageren op noodsituaties. Belangrijke ritfuncties
permanent in uw zichtveld: dat is het voordeel van de head-up display. Forward collision warning
waarschuwt voor een kop-staart botsing. Vermoeidheidsherkenning is een systeem dat met verschillende
sensoren tekenen van vermoeidheid bij de chauffeur waarneemt. Deze krijgt tijdig een waarschuwing, wat
ongelukken kan voorkomen. De auto is ook uitgerust met autonoom remsysteem en
voetgangersbescherming.

Bij een goede occasion als deze hoort natuurlijk ook een tellerrapport van Nationale Autopas. Is uw
nieuwsgierigheid gewekt? Bel ons dan snel om deze auto te komen bekijken.

= Bedrijfsinformatie =

Bij Dusseldorp BMW & MINI Kunt u terecht voor het grootste aanbod van Nederland, zeer scherp geprijsd
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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 10 Dusseldorp vestigingen in Alkmaar, Apeldoorn, Assen, Deventer,
Den Haag, Groningen, Hoorn, Hoogeveen, Oostzaan en Zwolle zijn wij altijd in de buurt.

Aanbieder
Dusseldorp Apeldoorn
Kayersdijk 150
7332 AW Apeldoorn

Tel: 055 538 0380
E-mail: info@dusseldorpbmw.nl


