BMW X1 sDrive20i Business automaat
07/2013 - Benzine - Automaat

€ 17.950,Autogegevens
Merk, model:

BMW X1

Uitvoering:

sDrive20i Business aut...

Kenteken:

7-KSH-44

Kilometerstand: 78.271 km
Bouwjaar:

07/2013

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.485 kg

Motor:

1.997 cc, 184 pk (135 kW)

Kleur:

Blauw

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Centrale
deurvergrendeling, Cruise Control, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 270 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 63 liter
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 7,5 s
Topsnelheid: 220 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 8,7 l/100km (1 op 11,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,2 l/100km (1 op 19,2)
Energielabel: C
Onderhoud, historie en staat
Onderhouden volgens voorschriften: ja
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autohuis Spijkenisse | Tel: 0181 624 246 | info@autohuisspijkenisse.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 207 - 233 per kwartaal
De nieuwste technieken zijn samengevoegd in een smaakvol ontworpen auto en maken van deze BMW X1
een uitblinker in veiligheid en comfort. Deze SUV is uitgerust met een benzinemotor en een automatische
transmissie. Tot de uitrusting behoren ook 17 inch lichtmetalen velgen en elektrisch verstelde en
verwarmde buitenspiegels.
Met automatische airconditioning hoeft u alleen de gewenste temperatuur in te stellen. Het systeem doet
de rest. Een constante snelheid is goed voor de ontspanning onderweg, en de cruise control zorgt ervoor.
Ook lederen stuur en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening horen tot de voorzieningen op
deze auto.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Banden met te weinig
lucht zorgen voor meer brandstofverbruik en meer uitstoot. Met het bandenspanningscontrolesysteem
krijgt u op tijd een waarschuwing.
Om te bevestigen dat de kilometerstand van deze auto klopt, krijgt u er ook het tellerrapport van Nationale
Autopas bij. Nieuwsgierig? Bel of mail ons nu voor een proefrit.
= Bedrijfsinformatie =
* Ivm de grote vraag naar occasions hebben wij extra interessante auto's ingekocht.
* U bent van harte welkom.

Aanbieder
Autohuis Spijkenisse
Stevinweg 2
3208 KM Spijkenisse
Tel: 0181 624 246
E-mail: info@autohuisspijkenisse.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autohuis Spijkenisse | Tel: 0181 624 246 | info@autohuisspijkenisse.nl

