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BMW X3 M40i xDrive High Executive
02/2021 - Benzine - Automaat

€ 77.950,-
Autogegevens

Merk, model: BMW X3

Uitvoering: M40i xDrive High Execu...

Kenteken: K-671-LH

Kilometerstand: 33.279 km

Bouwjaar: 02/2021

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.845 kg

Motor: 2.998 cc, 362 pk (266 kW)

Kleur: Carbonschwarz (donker ...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: BMW Premium Selection

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Elektrisch verstelbare voorstoelen, Lederen
bekleding, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 500 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 65 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 4,8 s
Topsnelheid: 250 km/u

Interieur
Bekledingcode: MAPQ

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 9,8 l/100km (1 op 10,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 6,8 l/100km (1 op 14,7)
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Energielabel: E

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 1
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 275 - € 312 per kwartaal

Tja, wat kunnen we zeggen? Dit is een echte Duitse auto, in alle opzichten. Niet rijden, maar fahren.
Kunnen ze wel hoor, bij onze oosterburen. Deze dealeronderhouden auto is van de eerste eigenaar. Trap
het gaspedaal in en voel de geweldige acceleratie van deze auto. Terwijl u de bagage inlaadt via de
elektrisch bedienbare achterklep, nemen uw passagiers al plaats in het lederen interieur. Mooi! U past de
stoelen moeiteloos aan, ze zijn elektrisch in te stellen en hebben bovendien een geheugen. In weer en wind
een cabriosensatie? Dat kan met het riante glazen panorama dak. Bij de uitrusting van deze auto horen
onder meer sportonderstel, aluminium dakrailing, warmtewerend glas, led-achterlichten, elektrisch
verstelbare lendensteun, actieve hoofdsteunen, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen
achter, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en verstelbare achterbank.

Boven op alle andere extra?s is het Harman/Kardon audiosysteem een vermelding waard. Wat een
topklasse geluid! De dab-ontvanger zorgt voor een ruime keuze uit digitale radiozenders en een
kristalheldere geluidsweergave. Bedient u de auto liever met uw stem? Dan is het goed om te weten dat
spraakbediening aanwezig is. Selecteer uw reisbestemming en het navigatiesysteem met harde schijf
brengt u snel waar u moet zijn. Is uw smartphone geschikt voor snoerloos opladen? Dan zorgt de draadloze
oplaadmogelijkheid voor telefoons weer voor een volle accu zonder snoeren en stekkers. Connected drive
services maakt het mogelijk om muziek draadloos af te spelen. Mooie extra is de ingebouwde WIFI-hotspot.
Altijd en overal online! Ook is de auto voorzien van automatische airconditioning. 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. De achteropkomend verkeer waarschuwing geeft een signaal als
degene achter u te dicht op u zit. Ook handig en veilig bij het wisselen van rijbaan. Eenkennig is deze auto
wel. Instappen en starten kan alleen als u de keyless start-token op zak heeft. Lange stukken vermoeiend?
Niet met de cruise control! De uitrusting van deze BMW is met sportstuur met schakelpaddels,
dvd-systeem, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening behoorlijk compleet.

Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. U hoeft uw ogen niet
meer van de weg te halen om dashboardinformatie te checken. De head-up display projecteert het
rechtstreeks in uw zichtveld. De forward collision warning geeft een botswaarschuwing als een aanrijding
dreigt met een voorligger. Het systeem voor vermoeidheidsherkenning neemt het waar als uw concentratie
verslapt en geeft u dan een waarschuwing. U bent mede dankzij autonoom remsysteem en
voetgangersbescherming steeds veilig onderweg.

Met het bijgeleverde tellerrapport van Nationale Autopas weet u dat de kilometerstand van deze auto
zuiver is. De sleutels liggen klaar voor een proefrit. Bel ons even voor een afspraak!

= Bedrijfsinformatie =

Bij Dusseldorp BMW & MINI Kunt u terecht voor het grootste aanbod van Nederland, zeer scherp geprijsd
en bijna altijd voorzien van 24 maanden garantie. Of u nu op zoek bent naar een nieuwe- of gebruikte BMW
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of MINI, wij helpen u hier graag bij! Bekijk snel uw favoriete model, maak een vrijblijvende proefrit of een
vraag een goed inruilvoorstel. En met 10 Dusseldorp vestigingen in Alkmaar, Apeldoorn, Assen, Deventer,
Den Haag, Groningen, Hoorn, Hoogeveen, Nieuwe Pekela, Oostzaan en Zwolle zijn wij altijd in de buurt.

Aanbieder
Dusseldorp Alkmaar
Koraalstraat 5
1812 RK Alkmaar

Tel: 072 561 7844
E-mail: alkmaar@dusseldorpbmw.nl


