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BMW 8 Serie Coupé 840i High Executive M-Sport
| CoPilot Pack | Stoelventilatie | CraftedClar
02/2022 - Benzine - Automaat

€ 99.900,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 8 Serie

Uitvoering: Coupé 840i High Execut...

Kenteken: P-951-BV

Kilometerstand: 5.793 km

Bouwjaar: 02/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: onbekend

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.705 kg

Motor: 2.998 cc, 334 pk (246 kW)

Kleur: Dravitgrau(grijs)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Cruise Control, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor,
Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 500 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 68 liter
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 5,2 s
Topsnelheid: 250 km/u

Interieur
Bekledingcode: ZBSW

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 9,4 l/100km (1 op 10,6)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,9 l/100km (1 op 16,9)
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Energielabel: D

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

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 253 - € 286 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

Er zijn mensen die zeggen: het merk maakt me niet uit zolang het maar Duits is. En gelijk hebben ze. Op
de teller van deze auto staat slechts 5793 kilometer. De krachtige benzinemotor staat garant voor
uitstekende prestaties. Met de elektrisch bedienbare achterklep kunt u handsfree bij de kofferruimte
komen. En daarna prinsheerlijk plaatsnemen in het lederen interieur. Dankzij de elektrische stoelbediening
is het gemakkelijk om de optimale zitpositie te vinden. Hoe koud het buiten ook is, het verwarmbare
stuurwiel brengt uw handen en vingers snel weer op temperatuur. In deze auto profiteert u onder andere
ook van: 19 inch lichtmetalen velgen, BMW M-sportpakket, sportuitlaat, adaptief dempingsysteem, donker
getint glas achter, LED-achterlichten, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
LED-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Een naam in geluidskwaliteit: dat is het meegeleverde Harman/Kardon audiosysteem. Natuurlijk is het
systeem ook voorzien van: navigatiesysteem met harde schijf, DAB ontvangst, multifunctioneel sportstuur,
dashboard met spraakbediening, WIFI-hotspot en achteruitrijcamera. Tot de standaard uitrusting van deze
auto hoort ook automatische airconditioning. Het hoort bij een intelligente auto als deze dat hij zelf in staat
is om zijn omgeving in de gaten te houden. Dat doet deze BMW niet alleen met een automatisch
inschakelbare verlichting en een regensensor, maar hij beschikt ook over parkeersensoren achter, die u
helpen om gemakkelijk in te parkeren. De cruise control zorgt voor een mooie, gelijkmatige snelheid die u
zelf instelt. Dat is relaxt!

Het zal u verbazen hoe deze auto in staat is om voor u de omgeving en het verkeer om u heen in de gaten
te houden. De actuele snelheidslimiet, een inhaalverbod en andere verkeersborden; de
verkeersborddetectie ondersteunt u tijdens elke rit. 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. Het systeem voor vermoeidheidsherkenning neemt het waar als uw concentratie verslapt
en geeft u dan een waarschuwing. Het Lane-keeping systeem garandeert dat u zich niet onverhoeds buiten
de lijnen van de rijstrook begeeft. Verder is deze auto uitgerust met autonoom remsysteem,
dodehoekdetectie en voetgangersbescherming.
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Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met Bovag Garantie. Deze sportwagen heeft honger naar de weg.
Maak gauw een proefrit, bel nu!

= Bedrijfsinformatie =

BMW PREMIUM SELECTION GARANTIE.
* Standaard 24 maanden garantie
* Volledige 360° check voor aflevering
* Onderhouden volgens BMW Normen
* BMW Mobile Care -24 uurs service
* BMW Privileges met exclusieve extra's
* BMW Financiering en Verzekering

Aanbieder
Van Poelgeest Amsterdam
Pieter Braaijweg 12
1099 DG Amsterdam

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


