BMW X5 xDrive40e iPerformance High
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€ 43.900,Autogegevens
Merk, model:

BMW X5

Uitvoering:

xDrive40e iPerformance...

Kenteken:

L-032-XT

Kilometerstand: 95.087 km
Bouwjaar:

09/2016

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Hybride

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

2.230 kg

Motor:

1.997 cc, 313 pk (230 kW)

Kleur:

Imperial Blue (blauw)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

100%
Onderhouden:

Ja

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,
Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Gecombineerd vermogen: 230 kW (313 PK)
Vermogen elektromotor(en): 83 kW (113 PK)
Vermogen brandstofmotor: 230 kW (313 PK)
Koppel: 450 Nm
Aandrijving
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Plug-in hybride: Ja
Tankinhoud: 85 liter
Actieradius: 29 km elektrisch
Transmissie
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Alewijn Ott B.V. | Tel: 072 541 1230 | verkoop@alewijnott.nl

Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Asconfiguratie
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Prestaties
Acceleratie (0-100): 6,8 s
Topsnelheid: 210 km/u
Accu
Accu: 9 kWh, Conditie: 0%
Accu laden: Type 2, 1-fase, 3 kW, 8 km actieradius per uur, compleet vol in 2 uur en 30 minuten
Accu snelladen: nee
Milieu
Energielabel: A
Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 360 - 407 per kwartaal
Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
Overige informatie
Bruikbare accucapaciteit: 7.5 kWh
Ingeschatte actieradius: 20 km
Actieradius praktijk zomer: 29 km
Actieradius praktijk winter: 22 km
Stevig, robuust en vooruitstrevend in kwaliteit en prestaties. Dat is in een paar woorden de onverwoestbare
reputatie van Duitse automerken. En terecht, ook in dit geval. De actieradius van deze auto is met 30
kilometer ruim voldoende voor de meeste dagelijkse ritten. De accu is binnen 2 uur opgeladen. Deze BMW
X5 xDrive40e iPerformance is voorzien van een hybride motor. Dat betekent dat de aandrijving wordt
geleverd zoor zowel een brandstofmotor als een elektromotor, die slim samenwerken om zuinig over de
weg te gaan. Oneffenheden in het wegdek? U merkt er niets van dankzij de ingebouwde luchtvering. Als we
het over extra cachet hebben, moeten we zeker het lederen interieur noemen. U past de stoelen moeiteloos
aan, ze zijn elektrisch in te stellen en hebben bovendien een geheugen. Houdt u van frisse lucht en van
licht dan zit u helemaal goed met het elektrisch bediende panoramadak. Met de sleutel op zak instappen en
wegrijden. Keyless entry maakt het mogelijk. Tot de voorzieningen van deze auto behoren 19 inch
lichtmetalen velgen, adaptief dempingsysteem, aluminium dakrailing, warmtewerend glas, zwarte
hemelbekleding, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, actieve hoofdsteunen, metallic lak,
verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
De luidsprekers van het high performance audiosysteem omringen u met een uitgebalanceerd geluid. Met
dit systeem profiteer je onder andere ook van: connected drive services, navigatiesysteem met harde
schijf, multifunctioneel sportstuur, dashboard met spraakbediening, usb-aansluiting, WIFI-hotspot en
achteruitrijcamera. Met automatische airconditioning hoeft u alleen de gewenste temperatuur in te stellen.
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
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Het systeem doet de rest. 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.
Onbedoeld snijden na het inhalen gebeurt niet meer, dankzij de achteropkomend verkeer waarschuwing.
Met ingeschakelde cruise control zit u ontspannen achter het stuur. Met sportstuur met schakelpaddels,
automatisch dimmende buitenspiegels, boordcomputer, isofix-aansluiting, centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening en bagage afdekhoes is deze BMW helemaal compleet.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. De actuele
snelheidslimiet, een inhaalverbod en andere verkeersborden; de verkeersborddetectie ondersteunt u
tijdens elke rit. Hill hold control voorkomt dat de auto achteruit rolt op een helling. Het systeem werkt als
een automatische handrem die in- en uitschakelt als u dat wenst. Als mooie veiligheidsoptie heeft deze
BMW X5 xDrive40e iPerformance lane assist, een waarschuwingsfunctie als u onbedoeld van rijstrook
wisselt.
Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met BOVAG Garantie. Wilt u deze auto bekijken en er eventueel mee
rijden? Mail ons dan of bel ons, zodat we de auto voor u klaar kunnen zetten.
Let op: deze auto is af fabriek niet uitgerust met een SCM gecertificeerd alarmsysteem. Informeer altijd
naar de eventuele alarmeisen bij de autoverzekering.
= Bedrijfsinformatie =
Sinds de oprichting in 1974 is Autobedrijf Alewijn Ott uitgegroeid tot één van de grotere aanbieders van
kwaliteitsoccasions. De strenge selectie bij inkoop en de kwaliteitscontrole maken dat je deze kostbare
aankoop veilig en met een goed gevoel kunt doen. En omdat we in vrijwel elk segment auto's hebben, kun
je je hele leven bij ons terecht. Voor een goede verzekering, heldere financiering of leasing van je nieuwe
trots helpen we je graag op weg, je kunt ons elke dag van de week bereiken.
Hoewel we enorm ons best doen zijn foutjes in de advertentie niet altijd uit te sluiten. Controleer daarom
alles wat je belangrijk vindt vóór je de auto koopt.
Doordeweeks open van 09:00 tot 18:00, zaterdag van 09:30 tot 17:00 en houd voor uitzonderingen de info
op Google aan.

Aanbieder
Autobedrijf Alewijn Ott B.V.
Koraalstraat 4
1812 RK Alkmaar
Tel: 072 541 1230
E-mail: verkoop@alewijnott.nl
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