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BMW X2 (f39) sDrive 18i M-SPORT AUTOMAAT
PANO/NAVI
11/2018 - Benzine - Automaat

€ 32.439,-
Autogegevens

Merk, model: BMW X2

Uitvoering: (f39) sDrive 18i M-SPO...

Kenteken: N-019-SL

Kilometerstand: 51.671 km

Bouwjaar: 11/2018

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.390 kg

Motor: 1.499 cc, 140 pk (103 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control,
Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Getint glas, In hoogte verstelbaar stuur, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor,
Navigatiesysteem, Open dak elektrisch, Parkeersensor, Sportstoelen, Stoelverwarming voor,
Stuurbekrachtiging, Traction control, Xenon verlichting, Zij airbags voor

Bijzonderheden
Wauw ! we hebben weer een schitterende, zeer complete BMW X2 binnengekregen van november 2018.
Deze auto hebben we rechtstreeks bij een BMW-dealer in Duitsland gevonden. Waarom we hem gekocht
hebben ? Omdat hij zo gaaf is in deze uitvoering en kleurstelling !
Het betreft een X2 18i S-Drive met een M-Sport pakket en een heerlijke automaat. Heeft u nog nooit in een
automaat gereden ? Geen probleem. We nemen uitgebreid de tijd om samen met u een proefrit te maken
zodat u kunt wennen aan het rijden in een automaat.
De auto is, zoals we van de Duitsers zijn gewend, zeer compleet uitgerust met o.a.: panoramadak wat ook
te openen is, navigatie die u in heel Europa de weg wijst, elektrische achterklep, keyless entry met
startknop, sportstoelen, stoelverwarming, schitterende onbeschadigde 19 inch lichtmetalen velgen,
parkeersensoren voor en achter, parkeerassistent, Apple Carplay, cruise control om de snelheid vast te
zetten, M-Pakket, multistuur enz...
De heerlijke 140 PK motor is voorzien van een onderhoudsvrije distributieketting. Zou je er bijvoorbeeld
een flinke caravan mee willen trekken, is dat geen probleem. De auto mag maar liefst 1.700 KG treken !
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Deze auto staat bij onze vestiging in Den Bosch: 073-7110421

= Bedrijfsinformatie =

Al onze occasions zijn bij binnenkomst door onze technische mensen gecontroleerd op minimaal 71 -
punten. Voor nog meer zekerheid hebben we een uitgebreid afleverpakket voor € 779,= extra. Dit betreft
een afleverbeurt volgens onderhoudsschema, complete reiniging in en exterieur, 20 liter brandstof en een
nieuwe APK. Voor auto's onder de
€ 4.500,= bedraagt het afleverpakket € 379,=.
De Dames van Hurkmans is aangesloten bij de BOVAG.

Aanbieder
De Dames van Hurkmans
Afrikalaan 1a
5232 BD 's-Hertogenbosch

Tel: 073 711 0421
E-mail: info@ddvh.nl


