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BMW X2 sDrive20d High Executive | M-Sport |
Full Option | Apple Carplay | 20" Velgen (1
07/2019 - Diesel - Automaat

€ 37.950,-
Autogegevens

Merk, model: BMW X2

Uitvoering: sDrive20d High Executi...

Kenteken: R-365-JT

Kilometerstand: 52.423 km

Bouwjaar: 07/2019

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.515 kg

Motor: 1.995 cc, 190 pk (140 kW)

Kleur: Blauw

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Leder

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Cruise Control, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen,
Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 400 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 51 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 7,9 s
Topsnelheid: 224 km/u

Milieu
Energielabel: E

Onderhoud, historie en staat
Onderhouden volgens voorschriften: ja
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)



Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Vakgarage Auto Nol | Tel: 033 246 5517 | info@vakgarageautonol.nl

Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 416 - € 443 per kwartaal

Beschikbare afleverpakketten:
- Auto Nol 3 maanden garantie (€ 395): Deze prijs is inclusief: Nieuwe APK, Kleine onderhoudsbeurt, 3
maanden Auto Nol garantie op draaiende delen van motor en versnellingsbak.
- Auto Nol 6 maanden garantie (€ 695): Deze prijs is inclusief: 6 maanden Auto Nol garantie (gelijk aan
voormalige 6 mnd BOVAG garantie), Afleveringsbeurt, Nieuwe APK.
- Premium Garantie (€ 1.250): Deze prijs is inclusief: 12 maanden BOVAG garantie, Afleveringsbeurt
Nieuwe APK
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt
- ViaBovag garantie (€ 1.250): https://www.bovag.nl/BovagWebsite/media/BovagMediaFiles/Downloads/G
arantie%20en%20voorwaarden/Algemene-Garantievoorwaarden-Auto-1-2-2018.pdf
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt;
Nieuwe APK

Overige informatie
Onderhoudsboekjes: Digitaal

Kijk voor een volledige fotoreportage op www.AutoNol.nl

Het is een nette en comfortabele auto, deze BMW X2. Hij heeft pas 52423 kilometer gelopen. Deze diesel
heeft een automatische transmissie. Verwen uzelf met het lederen interieur in deze auto. Deze BMW X2
legt bestuurder én bijrijder compleet in de watten met de verwarmbare voorstoelen. Scherpe bochten,
pittige acceleraties? In de sportstoelen blijft u altijd in positie. De elektrische achterklep opent met een
druk op de knop, zodat u gemakkelijk toegang heeft tot de bagageruimte. Bij de zeer complete uitrusting
van deze auto behoren ook 20 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, led-achterlichten, verwarmde
ruitensproeiers, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.

Geniet van een ruime selectie digitale radiostations met de dab-ontvanger. Spraakbediening verhoogt de
veiligheid en het gebruiksgemak. De auto luistert naar uw instructies en volgt ze op. Het navigatiesysteem
zorgt ervoor dat u altijd de juiste en snelste route vindt. Telefoonaccu in het rood? Laad 'm simpel op met
de draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons. Connected drive services speelt uw lievelingsmuziek
draadloos af. Met de automatische airconditioning selecteert u de gewenste temperatuur. Het systeem doet
de rest. De achteruitrijcamera brengt precies in zicht wat zich achter u bevindt en toont een glashelder
beeld op hoge resolutie. Een geluidssignaal waarschuwt hoeveel ruimte u nog heeft. Het drukke verkeer
eist onderweg al uw aandacht op. Daarom is het goed dat deze BMW is voorzien van diverse systemen die
u assisteren tijdens de rit. Een automatisch inschakelbare verlichting neemt het waar als het donker wordt
of gaat schemeren, en schakelt dan automatisch de verlichting in. Op dezelfde manier "ziet" de
regensensor de eerste spatjes regen en schakelt dan de ruitenwissers in, en als het harder gaat regenen
zet hij de ruitenwissers ook in een snellere stand. Met de elektronische sleutel in uw zak en met één druk
op de knop start u de auto. Dat is keyless start! De voordelen van de aanwezige cruise control hoeven we
niet uit te leggen. Een mooie, constante snelheid - niet te snel, niet te langzaam. Precies goed. En dan is
deze auto ook nog eens voorzien van lederen stuur en boordcomputer.

In de BMW X2 heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. In het instrumentarium kunt u
bovendien de verkeersborden zien die u onderweg tegenkomt. Zo helpt deze BMW u om veiliger te rijden. U
verliest de weg geen seconde uit het oog. De dashboardinfo wordt in uw zichtveld geprojecteerd door de
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head-up display. Forward collision warning helpt u om kop-staart aanrijdingen te voorkomen. De
veiligheidssystemen in deze auto nemen het zelfs waar als de bestuurder tekenen van vermoeidheid
vertoont, en waarschuwen dan met een duidelijk signaal.

Is uw nieuwsgierigheid gewekt? Bel ons dan snel om deze auto te komen bekijken.

= Bedrijfsinformatie =

Wij kunnen de eventuele financiering van de auto geheel voor u verzorgen, zowel zakelijk als particulier.
Daarnaast kunt u auto's jonger dan 10 jaar oud nu ook Private Leasen incl. eigendom! Dit kan al vanaf €
300.- per maand (afhankelijk van merk, type ed) inclusief verzekering, onderhoud en pechhulp! Bovendien
kunnen, indien gewenst, alle zaken online geregeld worden en kunt u proefrijden met de auto aan huis. Bel
ons voor de mogelijkheden of de exacte leaseprijs per maand op 033-2465517, wij staan u graag ter
woord! Whatsapp: 06-83834668

Hoewel alle gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld, is Vakgarage Auto Nol
niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze
aangeboden informatie. Aan de in dit document verstrekte informatie kunnen op geen enkele wijze rechten
worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Alle informatie is onder voorbehoud van druk-, zet-,
prijs-, en programmeerfouten. Alle afbeeldingen zoals deze getoond worden, zijn auteursrechtelijk
beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.

Aanbieder
Vakgarage Auto Nol
Tabaksplanter 4a
3861 SH Nijkerk

Tel: 033 246 5517
E-mail: info@vakgarageautonol.nl


