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05/2018 - Benzine - Automaat

€ 32.950,Autogegevens
Merk, model:

BMW X1

Uitvoering:

sDrive20i High Executi...

Kenteken:

L-814-ZR

Kilometerstand: 63.621 km
Bouwjaar:

05/2018

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.485 kg

Motor:

1.998 cc, 192 pk (141 kW)

Kleur:

Zwart

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding,
Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
info: dhr Elbers 0624309821 of e.elbers@vdnieuwenhuijzen.nl
Het stijlvolle design van deze auto, de elegante contouren, zijn onmiskenbare rijcomfort en zijn krachtige
motor maken van deze BMW X1 een auto die u met trots zult bezitten. Een krachtige benzinemotor zorgt
voor de aandrijving van deze SUV. Een praktische extra is de elektrisch bedienbare achterklep die opent en
sluit met een druk op de knop. Verder is de BMW uitgerust met: 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium
dakrailing, led-achterlichten, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen, elektrisch verstelde
en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Veiligheid en gemak zijn er in alle opzichten. Neem bijvoorbeeld de audiobediening op het stuur. Je weet
altijd waar je moet zijn, dankzij het full map navigatiesysteem. Muziek vanaf uw telefoon draadloos
afspelen via de autoradio? Met connected drive services heeft u altijd uw favoriete muziek bij de hand. Tot
de standaard uitrusting van deze auto hoort ook electronic climate control. 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. De parkeersensoren registreren alles.
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: v.d. Nieuwenhuijzen Auto's | Tel: 0492 588 988 | info@vdnieuwenhuijzen.nl

Ook dat ene paaltje dat net buiten uw gezichtsveld valt. De cruise control zorgt voor zorgeloos, ontspannen
en zuinig rijgedrag. Ook verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening horen tot de voorzieningen op deze auto.
Zoals u mag verwachten van deze BMW X1 is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen.
Een belangrijke bijdrage aan de veiligheid onderweg levert de verkeersbord-detectie in deze BMW. Forward
collision warning waarschuwt bij een dreigende aanrijding en vermindert de gevolgen van een ongeval.
Bel nu onze verkoopadviseur voor een proefrit! info: dhr Elbers 0624309821 of
e.elbers@vdnieuwenhuijzen.nl
= Bedrijfsinformatie =
>>>>> Whatsapp via 0492588988 . Dagelijks bereikbaar op Whatsapp van 09:00 tot 22:00 7 DAGEN PER
WEEK <<<<<
Getoonde prijs is incl. 6 maanden BOVAG garantie. Afleverpakket bedraagt € 595,-. Hiervoor krijgt de auto
een afleverbeurt, professioneel poetsbeurt en nieuwe APK ...
v.d Nieuwenhuijzen Auto's is ruim 25 jaar een begrip in de regio Helmond. Daarnaast is v.d Nieuwenhuijzen
Auto's finalist voor beste onafhankelijk BOVAG autobedrijf van het jaar 2018/2019. Met ruim 300 occasions
op voorraad heeft v.d Nieuwenhuijzen Auto's altijd een passend aanbod. Naast scherpe inruilprijzen bieden
wij ook scherpe tarieven voor financieringen. Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden, bezoek onze
showroom of neem contact op met een van de verkoopadviseurs 0492588988 ...
openingstijden zijn:
Maandag t/m Donderdag 09:00 - 18:00 uur
vrijdag 09:00 - 19:00 uur
Zaterdag 10:00 - 17:00 uur

Aanbieder
v.d. Nieuwenhuijzen Auto's
Varenschut 21a
5705 DK Helmond
Tel: 0492 588 988
E-mail: info@vdnieuwenhuijzen.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: v.d. Nieuwenhuijzen Auto's | Tel: 0492 588 988 | info@vdnieuwenhuijzen.nl

