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BMW X3 xDrive 30e High Executive M-Sport
12/2022 - Hybride - Automaat

€ 72.950,-
Autogegevens

Merk, model: BMW X3

Uitvoering: xDrive 30e High Execut...

Kenteken: R-290-ZG

Kilometerstand: 9.817 km

Bouwjaar: 12/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.965 kg

Motor: 1.998 cc, 292 pk (215 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, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Gecombineerd vermogen: 215 kW (292 PK)
Vermogen elektromotor(en): 80 kW (109 PK)
Vermogen brandstofmotor: 135 kW (184 PK)
Koppel: 300 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 50 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 6,1 s
Topsnelheid: 210 km/u

Interieur
Bekledingcode: MAH7
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Milieu
Energielabel: A

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

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 166 - € 188 per kwartaal

Stevig, solide en uitermate prettig in rijgedrag. Kortom: een echte Duitse auto. Op de teller van deze auto
staat slechts 3456 kilometer. De krachtige motor geeft deze BMW uitstekende prestaties. Van de diverse
pluspunten is ook het lederen interieur het noemen waard. Lekker hoor, die verwarmbare voorstoelen.
Helemaal op koude dagen. U blijft ook in de scherpe bochten goed ondersteund door de fraaie sportstoelen.
De bagageruimte is toegankelijk via een comfortverhogende elektrische achterklep. Het glazen
panoramadak laat meer licht binnen in het interieur en zorgt voor een magnifiek uitzicht naar buiten. Tot
de uitrusting van deze BMW behoren ook adaptief onderstel, aluminium dakrailing, warmtewerend glas,
LED-achterlichten, actieve hoofdsteunen, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen achter,
elektrisch inklapbare buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Geniet van een ruime selectie digitale radiostations met de DAB-ontvanger. Een veiligheidsverhogende
optie is de ingebouwde spraakbediening. Terwijl u uw ogen op de weg houdt, bedient u de auto met uw
stem. Ook praktisch: deze auto is voorzien van een eigen navigatiesysteem. Tot de standaard uitrusting
van deze auto hoort ook automatische airconditioning. Comfortabel en veilig achteruitrijden gaat
gemakkelijker dan ooit met behulp van de achteruitrijcamera. Natuurlijk is een complete auto als deze ook
voorzien van sensoren die de omgeving in de gaten houden. Deze BMW heeft niet alleen een automatisch
inschakelbare verlichting aan boord, maar ook een regensensor. Onbedoeld snijden na het inhalen gebeurt
niet meer, dankzij de achteropkomend verkeer waarschuwing. Makkelijk en veilig is de keyless start. Met
de elektronische sleutel op zak start u de auto met enkel een druk op de knop. Met de cruise control kunt u
zorgen dat u op die rechte stukken toch uit beeld blijft bij de flitsers. Als u regelmatig met een caravan of
aanhanger rijdt, is de elektrisch inklapbare trekhaak een uitkomst. Deze auto is voorzien van
schakelpaddles aan het stuur, dvd-systeem, automatisch dimmende buitenspiegels, boordcomputer en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

Het zal u verbazen hoe deze auto in staat is om voor u de omgeving en het verkeer om u heen in de gaten
te houden. Op een kop-staartbotsing zit niemand te wachten. Daarom is de forward collision warning
onderweg constant alert en berekent via een sensor de veilige afstand tot voorliggers. Op lange ritten
voorkomt de vermoeidheidsassistent dat uw concentratie afneemt. In deze BMW vinden we verder een
autonoom remsysteem en voetgangersbescherming

U krijgt ook het tellerrapport van Nationale Autopas bij deze auto, u weet dan zeker dat de kilometerstand
in orde is. Meer weten over deze auto? U bent van harte welkom om hem te komen bekijken.

= 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
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
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Dusseldorp Alkmaar
Koraalstraat 5
1812 RK Alkmaar

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


