BMW X5 xDrive50i High Executive 7p. info
marlon@vdns-kia.nl 0492-588958 ac 47.950
Lease
07/2014 - Benzine - Automaat

€ 47.945,Autogegevens
Merk, model:

BMW X5

Uitvoering:

xDrive50i High Executi...

Kenteken:

2-XGG-19

Kilometerstand: 54.573 km
Bouwjaar:

07/2014

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

2.150 kg

Motor:

4.395 cc, 449 pk (330 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

BOVAG

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, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen,
Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 650 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 85 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 5,0 s
Topsnelheid: 250 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 14,0 l/100km (1 op 7,1)
Brandstofverbruik op de snelweg: 8,3 l/100km (1 op 12,0)
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: VDNS Kia Helmond | Tel: 0492 588 970 | info@vdns-kia.nl

Energielabel: G
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 338 - 382 per kwartaal
Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (€ 595): Afleverpakket: Beurt, Nieuwe APK, Brandstof, Tenaamstellen, Poetsen,
24uurs pechhulp service ( KIA )
i.v.m. de huidige maatregelen zijn wij tot en met 19 Januari alleen online geopend. Wij bieden
verschillende mogelijkheden zoals een bezichtiging via Face time, taxatie + financieelvoorstel op afstand en
levering op locatie door heel Nederland. Bel voor de mogelijkheden 0492-588958 of mail naar
marlon@vdns-kia.nl
Het is een auto die er nog jaren tegenaan kan, deze BMW X5 die 54573 kilometer op de teller heeft staan.
De auto is van het bouwjaar 2014 en is van de eerste eigenaar. Een krachtige motor geeft deze auto zijn
sportieve prestaties. Als we het over kwaliteit en stijl hebben, wat dacht u dan van het lederen interieur?
Dankzij de elektrische stoelbediening is het gemakkelijk om de optimale zitpositie te vinden. Niet alleen u
zelf geniet van de luchtvering; ook uw banden en remmen hebben veel minder te verduren. En de
comfortstoelen zorgen voor volmaakte ontspanning. Bij de uitrusting van deze BMW horen onder meer 19
inch lichtmetalen velgen, BMW M-sportpakket, adaptief dempingsysteem, aluminium dakrailing, verstelbare
lendensteunen, actieve hoofdsteunen, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen achter,
elektrisch inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
De bediening van het audio-installatiesysteem en het navigatiesysteem met harde schijf gebeurt met
knoppen op het stuur. U verwacht natuurlijk automatische airconditioning in deze auto, en die is er dan
ook. 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. Meer rijcomfort en minder
brandstofgebruik? Even de cruise control instellen en dan ontspannen rijden! Wat u ook in deze auto kunt
vinden zijn head-up display, sportstuur met schakelpaddels, dvd-systeem, automatisch dimmende
buitenspiegels, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
In de BMW X5 heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. In het instrumentarium ziet u tijdens
de rit ook de belangrijkste verkeersborden aangegeven, die de auto automatisch voor u leest. De hill hold
control schakelt zichzelf automatisch in en uit op een helling. Zo rijdt u zelfs op de steilste wegen soepel
weg. Lane assist is een andere naam voor rijstrookassistent. Dit veiligheidssysteem waarschuwt als u
onbedoeld buiten uw rijstrook terechtkomt.
Wij leveren deze auto aan u met Bovag Garantie. Als u nieuwsgierig bent naar deze auto, neem dan snel
contact met ons op.
= Bedrijfsinformatie =
VDNS-KIA is al jaren een begrip in Helmond en omstreken. in 2017 is VDNS-KIA wederom verkozen tot
Platinum Prestige Dealer en Dealer of the Year. De showroom van VDNS Helmond is maar liefst 8.000 m2
groot. Hier vindt u naast de nieuwe Kia en Suzuki modellen zo'n 300 occasions. Daar zit vast iets voor u
tussen! U bent van harte welkom in Onze showroom, wij zijn Maandag tot en met Donderdag geopend van
09:00 tot 18:00 op Vrijdag tot 19:00 uur en op Zaterdag van 10:00 tot 17:00.
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Aanbieder
VDNS Kia Helmond
Varenschut 21d
5705 DK Helmond
Tel: 0492 588 970
E-mail: info@vdns-kia.nl
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