BMW i3 S 120Ah 42 kWh RoadStyle Edition 8%
bijtelling
01/2020 - Elektrisch - Automaat

€ 32.950,Autogegevens
Merk, model:

BMW i3

Uitvoering:

S 120Ah 42 kWh RoadSty...

Kenteken:

H-910-GG

Kilometerstand: 15.223 km
Bouwjaar:

01/2020

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Elektrisch

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.265 kg

Kleur:

Fluid Black (zwart)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

Fabrieksgarantie

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, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 270 Nm
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 6,9 s
Topsnelheid: 160 km/u
Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 999,0 kWh/100km
Energielabel: A
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Dusseldorp Oostzaan | Tel: 075 635 1901 | oostzaan@dusseldorpbmw.nl

Elegante lijnen en een relatief groot glasoppervlak geven deze BMW i3 zijn stijlvolle uitstraling. De
ledkoplampen benadrukken dat nog eens, ze schijnen krachtig in het donker. Met zijn uitgekiende onderstel
en slimme veiligheidssystemen biedt deze auto u te allen tijde veilig en comfortabel rijplezier. Deze
dealeronderhouden auto is van de eerste eigenaar. De lederen bekleding benadrukt de luxe uitstraling van
deze auto. Tijdens koude winterdagen verjaagt uw stoelverwarming de kou en maakt het rijden heerlijk
comfortabel. Bij de uitrusting van deze BMW horen onder meer 20 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel,
donker getint glas achter, led-achterlichten, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen voor,
elektrisch verstelbare buitenspiegels, in delen neerklapbare achterbank en armsteun voorin.
Laat u onderweg niet afleiden, de bediening van het Harman Kardon-audiosysteem en ook het
navigatiesysteem gaat met knoppen op het stuur en met spraak. Natuurlijk is de audio-installatie voorzien
van dab-ontvangst. Connected drive services maakt het mogelijk om muziek draadloos af te spelen. Nooit
meer te warm of te koud. De automatische airconditioning zorgt altijd voor de temperatuur die u kiest. De
achteruitrijcamera vergemakkelijkt achteruit inparkeren. U ziet duidelijk wat er achter de auto gebeurt.
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 regen- en
lichtsensor. De cruise control vermindert het brandstofverbruik en vergroot het comfort.
Geavanceerde technische systemen houden tijdens elke rit het verkeer in de gaten en reageren op
potentieel gevaarlijke situaties. Zodra een van de banden spanning verliest, geeft het
bandenspanningscontrolesysteem een waarschuwingssignaal.
Tevens wordt deze auto geleverd met het tellerrapport van Nationale Autopas. Om deze BMW echt te
ervaren, moet u beslist een proefrit maken. Mail ons nu of bel ons, dan maken we snel een afspraak.
= 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 Oostzaan
Skoon 30
1511 HV Oostzaan
Tel: 075 635 1901
E-mail: oostzaan@dusseldorpbmw.nl
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