BMW X1 sDrive20i Executive Aut. | Leer |
Sportstoelen | Stoelverwarming | Navigatie | C
10/2017 - Benzine - Automaat

€ 29.900,Autogegevens
Merk, model:

BMW X1

Uitvoering:

sDrive20i Executive Au...

Kenteken:

PZ-329-L

Kilometerstand: 65.999 km
Bouwjaar:

10/2017

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.455 kg

Motor:

1.998 cc, 192 pk (141 kW)

Kleur:

Wit

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Leder

Garantie:

BOVAG

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

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 280 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 51 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 7,6 s
Topsnelheid: 226 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7 l/100km (1 op 14,3)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,9 l/100km (1 op 20,4)
Energielabel: C

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Honda de Bois Amersfoort | Tel: 033 247 3030 | amersfoort@debois.nl

Historie
Aantal eigenaren: 2
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 208 - 236 per kwartaal
Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
Beschikbare afleverpakketten:
- BOVAG Garantie 6 maanden (zonder meerprijs): https://www.bovag.nl/BovagWebsite/media/BovagMedia
Files/Downloads/Garantie%20en%20voorwaarden/Algemene-Garantievoorwaarden-Auto-1-2-2018.pdf
- BOVAG Garantie 12 maanden (zonder meerprijs): https://www.bovag.nl/BovagWebsite/media/BovagMed
iaFiles/Downloads/Garantie%20en%20voorwaarden/Algemene-Garantievoorwaarden-Auto-1-2-2018.pdf
- BOVAG 40-puntencheck (zonder meerprijs):
https://mijn.bovag.nl/downloads/ondernemerschap/viabovag-nl/checklist40puntencheck.pdf
De BMW X1 combineert comfort met een uitstekende wegligging en dynamische rijkwaliteiten. Het gaat
hier om een auto uit 2017 die 65999 kilometer op de teller heeft staan. Met zijn benzinemotor en
automatische transmissie is dit een prima auto voor nog vele kilometers. De klasse komt van het lederen
interieur en het slimme gemak van de elektrisch bedienbare achterklep. Tijdens koude winterdagen
verjaagt uw stoelverwarming de kou en maakt het rijden heerlijk comfortabel. Ook in winterse
omstandigheden is rijden een plezier, niet in de laatste plaats dankzij het verwarmd stuurwiel. Ook 18 inch
lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, led-achterlichten, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch
bediende ramen, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank zijn aan boord.
U kunt het audiosysteem en het full map navigatiesysteem bedienen met de knoppen op het stuur. De
electronic climate control zorgt voor een behaaglijk klimaat in de auto. Omdat u nu eenmaal niet overal
ogen heeft, is deze BMW X1 voorzien van een achteropkomend verkeer waarschuwing die registreert
wanneer de afstand tot uw achterligger te krap is. De meeste schade bij inparkeren komt van een randje of
paaltje dat u even niet zag. Maar de parkeersensoren zien alles en waarschuwen op tijd. De cruise control
houdt de snelheid constant. Dat is relaxt reizen!
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Verkeersborddetectie
herkent tijdelijke en permanente verkeersborden langs en boven de weg. Forward collision warning is een
automatisch waarschuwingssysteem dat direct in werking treedt bij gevaar voor een kop-staartbotsing.
Daarbij wordt deze auto aan u geleverd met BOVAG Garantie. Interesse voor deze BMW X1? Kom 'm dan
van dichtbij bekijken. We maken graag een afspraak.
= Bedrijfsinformatie =
Bij Honda de Bois in Amersfoort vindt u altijd een ruim aanbod in nieuwe- en gebruikte Honda's. Naast het
verkopen van onze Honda modellen zijn wij ook gespecialiseerd in andere merken en hebben wij hier altijd
een ruim aanbod in! Kortom, bent u op zoek naar een nieuwe- of gebruikte auto bent u bij Honda de Bois in
Amersfoort aan het juiste adres! Inruil van elk merk is mogelijk!

Aanbieder
Honda de Bois Amersfoort
Xenonweg 17
3812 SZ Amersfoort
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
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Tel: 033 247 3030
E-mail: amersfoort@debois.nl
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