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BMW X1 sDrive18d Business+ Clima Stoelverw.
Navi PDC 17''LM 2e Pinksterdag open!
10/2012 - Diesel - Handgeschakeld

€ 12.900,-
Autogegevens

Merk, model: BMW X1

Uitvoering: sDrive18d Business+ Cl...

Kenteken: J-731-KB

Kilometerstand: 175.033 km

Bouwjaar: 10/2012

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Diesel

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.455 kg

Motor: 1.995 cc, 143 pk (105 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

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

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 320 Nm
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Tankinhoud: 61 liter
Acceleratie (0-100): 9,6 s
Topsnelheid: 200 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,7 l/100km (1 op 17,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,4 l/100km (1 op 22,7)
Energielabel: C

Historie
Aantal eigenaren: 2
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 416 - € 443 per kwartaal
Leaseprijs: € 129 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Met een SUV als deze hebt u een praktische en ruime auto, maar tegelijk biedt hij ook comfort en rijplezier.
Het is een BMW X1 die 175033 kilometer heeft gelopen, hij is van het bouwjaar 2012. De aandrijving komt
voor rekening van een dieselmotor en een handgeschakelde versnellingsbak. Met zijn lederen bekleding is
deze auto comfortabel en stijlvol. Met de krachtige xenonverlichting rijdt u ontspannen in het donker. In
deze BMW profiteert u onder andere ook van: 17 inch lichtmetalen velgen en elektrisch verstelde en
verwarmde buitenspiegels.

Of het buiten nu warm is of koud, dankzij automatische airconditioning is het binnen altijd behaaglijk. U
kunt bij het inparkeren natuurlijk niet aan alle kanten ogen hebben. Daarom is deze BMW X1 voorzien van
parkeersensoren! Voorzien van cruise control, dus vriendelijk voor de inzittenden én de benzinetank. En
deze auto heeft ook lederen stuur en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening als standaard
uitrusting.

Zoals u mag verwachten van deze BMW X1 is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen.
Een klapband is het laatste waarop u zit te wachten. Daarom checkt het bandenspanningscontrolesysteem
of er nog genoeg lucht in zit.

Om deze auto zelf te ervaren, hoeft u alleen maar contact met ons op te nemen. Mailt of belt u ons direct?

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


