BMW i3 S 120Ah
01/2021 - Elektrisch

€ 39.995,Autogegevens
Merk, model:

BMW i3

Uitvoering:

S 120Ah

Kenteken:

K-594-PL

Kilometerstand: 6.999 km
Bouwjaar:

01/2021

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Elektrisch

Transmissie:

onbekend

Gewicht:

1.265 kg

Kleur:

Fluid Black (donker zw...

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Stof

Garantie:

BMW Premium Selection

Opties en accessoires
Airconditioning, Alarmsysteem, Cruise Control, Navigatiesysteem, Parkeersensor

Bijzonderheden
Company car! Bezichtiging op afspraak.
Nieuwprijs @ 2021: € 44.313 ,Een echt goede auto biedt meer dan alleen maar hoge prestaties en een comfortabele rit. Zo'n auto verrijkt
uw leven door een optimale combinatie van doordachte vormgeving en hoogstaande techniek. Deze BMW
i3 is daar een goed voorbeeld van. Laat de kou maar komen! U zit altijd goed met de heerlijke
stoelverwarming.
Het navigatiesysteem begeleidt u naar uw reisdoel. Bent u daar eenmaal aangekomen, dan zorgt de
achteruitrijcamera ervoor dat u de auto soepel inparkeert. De automatisch inschakelbare verlichting en
regen- en lichtsensor zorgen dat onderweg automatisch de verlichting en de ruitenwissers worden
ingeschakeld. Dankzij de parkeersensoren voor en achter kunt u met een gerust hart in de kleinste gaatjes
inparkeren. Daarmee nemen ze u veel werk uit handen. Er is cruise control aan boord, voor veilige en
zuinige kilometers.
De geavanceerde technologie in deze BMW is in staat om onderweg het verkeer om u heen te monitoren en
er op te reageren. Zo hebt u als het ware een automatische co-piloot aan boord. Het
bandenspanningscontrolesysteem waarschuwt als een van de banden onvoldoende lucht bevat.
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Dusseldorp Den Haag | Tel: 070 301 7170 | leadsdenhaag@dusseldorpbmw.nl

Dat de kilometerstand van deze auto klopt, blijkt uit het tellerrapport van Nationale Autopas. Als u meer
wilt weten over deze BMW, dan vertellen we u dat graag. Belt of mailt u ons vandaag nog?
= 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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