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BMW X3 iX3 High Executive 74 kWh
02/2023 - Elektrisch - Automaat

€ 79.900,-
Autogegevens

Merk, model: BMW X3

Uitvoering: iX3 High Executive 74 ...

Kenteken: S-477-LR

Kilometerstand: 3.589 km

Bouwjaar: 02/2023

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.155 kg

Motor: 286 pk (210 kW)

Kleur: Carbonschwarz (blauw)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Fabrieksgarantie

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Cruise Control, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor,
Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 400 Nm

Aandrijving
Actieradius: 461 km

Asconfiguratie
Aandrijving: Achterwielaandrijving

Prestaties
Acceleratie (0-100): 6,8 s
Topsnelheid: 180 km/u

Accu
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Accu: 80 kWh, Type lithium-ion
Accu laden: Type 2, 3-fasen, 11 kW, 67 km actieradius per uur, compleet vol in 7 uur en 16 minuten
Accu snelladen: Combined Charging System, 150 kW, 563 km actieradius per uur, compleet vol in 0 uur en
25 minuten

Interieur
Bekledingcode: MAOI

Milieu en verbruik
Elektriciteitsverbruik op de snelweg: 18,5 kWh/100km
Energielabel: A

Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Overige informatie
Onderhoudsboekjes: Digitaal
Laadtijd normaal stopcontact: 22:13
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 03:38
Bruikbare accucapaciteit: 76 kWh
Ingeschatte actieradius: 346 km
Ingeschat verbruik: 21.98 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer: 342 km
Actieradius praktijk winter: 295 km
Verbruik praktijk zomer: 21.64 kWh/100km
Verbruik praktijk winter: 25.92 kWh/100km
Actieradius enkel stad (WLTP): 567 km

Ongeëvenaarde motortechniek, indrukwekkende prestaties en krachtige Duitse kwaliteit. BMW maakt rijden
geweldig. Schoon, stil en fiscaal vriendelijk: met de elektromotor is het zuinig zoeven! We hebben het hier
over een nieuwe auto, hij is nu direct leverbaar. Een krachtige motor geeft deze auto zijn sportieve
prestaties. Het kan niet op: een fraai lederen interieur, zeeën van licht met het elektrisch bediende glazen
panorama dak en probleemloos in- en uitladen met de elektrisch bedienbare achterklep. U past de stoelen
moeiteloos aan, ze zijn elektrisch in te stellen en hebben bovendien een geheugen. Natuurlijk kunt u
zonder. Maar waarom? Lekker toch, zo?n verwarmd stuurwiel? Tot de uitrusting van deze BMW behoren
ook 20 inch lichtmetalen velgen, adaptief onderstel, adaptief dempingsysteem, aluminium dakrailing,
geluidsisolerende ramen, LED-achterlichten, verstelbare lendensteunen, actieve hoofdsteunen, metallic lak,
verwarmde ruitensproeiers, elektrisch inklapbare buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.

Met het Harman/Kardon audiosysteem geniet u van muziek zoals die bedoeld is. Zoals van een eigentijdse
auto verwacht mag worden, is deze BMW iX3 voorzien van een draadloze oplaadmogelijkheid voor
telefoons. Verdere voorzieningen op dit systeem zijn: connected drive services, navigatiesysteem met
harde schijf, DAB ontvangst, multifunctioneel sportstuur, dashboard met spraakbediening en WIFI-hotspot.
Of het buiten nu warm is of koud, dankzij electronic climate control is het binnen altijd behaaglijk. Veilig en
comfortabel rijden? Deze auto maakt het u makkelijk want meedenken en meerijden is inbegrepen. De
regensensor reageert meteen bij neerslag en de automatisch inschakelbare verlichting weet wanneer het
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donker wordt. De afstand tot uw voorligger wordt in de gaten gehouden door de adaptive cruise control,
achter u registreert de achteropkomend verkeer waarschuwing de veiligste afstand, de kruisend verkeer
detectie is waakzaam op tegenliggers bij afslaan en de parkeersensoren voor en achter assisteren bij
parkeren. De keyless start maakt een eind aan de ouderwetse autosleutel. Met de elektronische sleutel op
zak stapt u in en een druk op de startknop doet de rest.

Geavanceerde systemen kunnen tijdens de rit bepaalde taken van u overnemen. Zo kijken er als het ware
steeds extra ogen met u mee, zodat u tijdig kunt reageren op noodsituaties. Bij de veiligheidssystemen van
deze auto hoort ook de verkeersbord-detectie. Die leest tijdens het rijden als het ware met u mee en
attendeert u op de significante verkeersborden langs en boven de weg. Forward collision warning helpt u
om kop-staart aanrijdingen te voorkomen. Vermoeidsheidsherkenning herkent tekenen van vermoeidheid
bij de bestuurder. Het systeem voorkomt dat er ongelukken gebeuren doordat de bestuurder in slaap valt.
Het Lane-keeping systeem registreert permanent of u binnen de lijnen van de rijstrook blijft; dwaalt u
onbedoeld af, dan waarschuwt het systeem en corrigeert de koers. Met voorzieningen als autonoom
remsysteem, dodehoekdetectie en voetgangersbescherming, bent u altijd veilig onderweg.

Hebben we uw interesse gewekt? Deze iX3 staat nu voor u klaar, u bent van harte welkom om hem te
komen bekijken. Dan vertellen we u ook meteen over de financieringsvormen die we u kunnen aanbieden.
Belt u ons vandaag nog?

= 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, Oostzaan en Zwolle zijn wij altijd in de buurt.

Aanbieder
Dusseldorp Oostzaan
Skoon 30
1511 HV Oostzaan

Tel: 075 635 1901
E-mail: oostzaan@dusseldorpbmw.nl


