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BMW X5 xDrive40i High Executive Pano Leer
Ambient ACC Camera Panodak Leer Memory
ACC Am
02/2020 - Benzine - Automaat

€ 69.950,-
Autogegevens

Merk, model: BMW X5

Uitvoering: xDrive40i High Executi...

Kenteken: L-912-BG

Kilometerstand: 65.041 km

Bouwjaar: 02/2020

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.162 kg

Motor: 2.998 cc, 343 pk (252 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

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

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 450 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 83 liter
Acceleratie (0-100): 5,5 s
Topsnelheid: 243 km/u

Milieu
Energielabel: D

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

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 363 - € 413 per kwartaal
Leaseprijs: € 729 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Een occasion om van te dromen. Deze BMW X5 brengt behalve een pittige motor en een vriendelijke
kilometerstand ook de nodige extra?s mee. De aandrijving komt voor rekening van een benzinemotor en
een automatische transmissie. We nemen u in gedachten even mee. Stop uw bagage moeiteloos achterin
dankzij de elektrisch bediende achterklep, neem plaats achter het stuur en zie meteen het luxe lederen
interieur. Even het elektrisch bediende glazen panorama dak open en rijden maar! Zit u goed? De stoelen
zijn eenvoudig instelbaar dankzij de elektrische bediening met geheugen. Het elektrisch bediende cabriodak
zorgt voor een indrukwekkend schouwspel. De kap opent en sluit snel en geruisloos. Natuurlijk kunt u
zonder. Maar waarom? Lekker toch, zo?n verwarmd stuurwiel? Waarom zou je alleen voorin behaaglijk
mogen zitten? Daarom is er óók een verwarmde achterbank. U wordt in deze auto ook getrakteerd op 20
inch lichtmetalen velgen, adaptief dempingsysteem, aluminium dakrailing, extra getint glas,
LED-achterlichten, verstelbare lendensteunen, metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch
inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.

Tijdens de rit bedient u het audiosysteem en het navigatiesysteem met harde schijf met de knoppen op het
stuur of met uw stem. Het spreekt voor zich dat een auto als deze ook van automatische airconditioning is
voorzien. Deze slimme auto regelt veel uit zichzelf. De regensensor registreert neerslag en zet de
ruitenwissers aan. Onderweg zorgt de adaptive cruise control voor de juiste snelheid en afstand. De
automatisch inschakelbare verlichting activeert de verlichting als het donker wordt. Inparkeren wordt een
fluitje van een cent met behulp van de parkeersensoren achter. De kruisend verkeer detectie signaleert
wanneer een tegenligger gevaar oplevert en de sensors aan de achterzijde activeren de achteropkomend
verkeer waarschuwing als er onvoldoende afstand is. Met de keyless start hoeft u alleen de elektronische
token op zak te hebben om in te stappen en te starten. Sleutels niet meer nodig!

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. Forward collision warning is
een automatisch waarschuwingssysteem dat direct in werking treedt bij gevaar voor een kop-staartbotsing.
Een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in deze auto is de vermoeidheidsherkenning, die waarneemt
wanneer de bestuurder tekenen van vermoeidheid vertoont. Het Lane-keeping systeem doet precies wat
nodig is: waarschuwen en corrigeren bij onbedoelde overschrijding van de rijstrooklijnen. Met
voorzieningen als autonoom remsysteem en dodehoekdetectie, bent u altijd veilig onderweg.

Meer weten? Neem nu contact met ons op voor een afspraak.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


