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BMW X5 xDrive30d High Executive M uitgevoerd
head up trekhaak panoramadak head up displ
01/2017 - Diesel - Automaat

€ 39.950,-
Autogegevens

Merk, model: BMW X5

Uitvoering: xDrive30d High Executi...

Kenteken: PV-786-G

Kilometerstand: 147.199 km

Bouwjaar: 01/2017

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.045 kg

Motor: 2.993 cc, 258 pk (190 kW)

Kleur: AZURITSCHWARZ(zwart)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

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, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas, Lederen
bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor,
Sportstoelen, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Topsnelheid: 230 km/u

Milieu
Energielabel: D

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

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 625 - € 670 per kwartaal

Garantie
Fabrieksgarantie: 12 maanden

Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (€ 750): Bovag garantie mogelijk: Bovag garantie 12 maanden Ook kunnen we
met onze Bos en Slegers Polis de fabriek garantie met 2 jaar verlengen. Ook kunnen we de Bovag garantie
gratis verlengen incl. pechhulp . Kijk naar de voorwaarde van de Polis op onze site
https://dealer.bosenslegerspolis.nl/panel/
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt;
Nieuwe APK

BMW X5 xDrive30d High Executive M uitgevoerd head up trekhaak panoramadak head up display

BMW X5 xDrive30d High Executive M uitgevoerd head up trekhaak panoramadak head up display

- Kenteken: PV-786-G
- Merk: BMW
- Model: X5
- APK tot: 03-05-2024
- Tellerstand: 147199 KM
- Carrosserievorm: SUV
- Aantal deuren: 5
- Brandstofsoort: Diesel
- Bouwjaar: 2017
- Transmissie: Automaat 8 traps
- Kleur: zwart Metallic
- Kleurnaam: AZURITSCHWARZ METALLIC
- Bekleding: Leder
- Kleur interieur: bruin
- Interieurnaam: LEDER DAKOTA/TERRA
- Motorinhoud: 2993 cc
- Aantal cilinders: 6
- Motorcode: N57D30A
- Vermogen: 190 kW / 259pk
- Ledig gewicht: 2045 kg
- Max. trekgewicht: 3500 kg
- Aantal zitplaatsen: 5
- Verbruik: 6 l/100 km
- BTW/Marge: Marge, de BTW is niet aftrekbaar
- Lengte: 489 cm
- Hoogte: 1762 cm
- Aantal sleutels: 2
- Onderhoudshistorie aanwezig: Ja
- Motorrijtuigenbelasting: € 588 - 630 per kwartaal
- Aantal maanden fabrieksgarantie: 12
- Emissieklasse: Euro 6
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Pakket: Innovation pakket

- Achteruitrijcamera
- Dodehoek detectie
- Head-up display
- Rondomzicht camera
- Verkeersbord detectie

Pakket: M Sportpakket

- Adaptief demping systeem
- Dakrails
- Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
- Luchtvering
- Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
- Sportstoelen
- Sportstuur

Comfort

- Boordcomputer
- Cruise control
- Regensensor

Exterieur

- Achterklep elektrische
- Air care
- Beglazing achter verduisterd
- Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
- Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
- Chroom delen exterieur
- Dagrijverlichting
- Dakrails
- Dimlichten automatisch
- Elektrisch bedienbare achterklep
- Elektrisch glazen panorama-dak
- Getint glas
- Glazen schuifdak
- Keyless entry
- Koplampen adaptief
- LED achterlichten
- LED dagrijverlichting
- LED koplampen
- Lichtmetalen velgen 20"
- M sportpakket
- Metaalkleur
- Mistlampen voor
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- Panoramadak
- Park Distance Control
- Parkeer assistent
- Parkeersensor Voor
- Parkeersensor achter
- Parkeersensor voor
- Regensensor
- Ruitensproeiers verwarmbaar
- Soft-Close-automatiek voor Portieren
- Sportvelgen
- Stoelen voor hoogteverstelbaar
- Trekhaak
- Trekhaak elektrisch uitklapbaar
- Voorstoelen elektrisch met geheugenfunctie
- Warmtewerend glas
- Warmtewerende voorruit
- XDrive
- Zonnescherm zijruiten

Infotainment

- Aansluiting USB
- Audioinstallatie met CD-speler
- DAB
- DVD speler
- Head-up display
- HiFi-speakersysteem
- Multimedia-voorbereiding
- Navigatiesysteem full map + hard disk
- Spraakbediening
- Stuurwiel multifunctioneel

Interieur

- Standverwarming
- Achterbank in delen neerklapbaar
- Airco (automatisch)
- Armsteun achter
- Armsteun voor
- Bagage-scheidingsnet
- Binnenspiegel automatisch dimmend
- Buitentemperatuurmeter
- Climate control (L/R gescheiden)
- Comfortstoel(en)
- Cruise control adaptief met Stop&Go
- Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
- Elektrisch verstelbare stuurkolom
- Elektrische ramen achter
- Elektrische ramen voor
- Elektrische ramen voor en achter
- Hoofdsteunen anti-whiplash
- Isofix voor kinderzitje
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- Lederen bekleding
- Lederen stuur
- Lederen stuurwiel
- Lendensteun Stoel voor links en rechts
- Lendesteunen (verstelbaar)
- Lichtsensor
- Luxe lederen interieur
- Middenarmsteun voor
- Niet rokers auto
- Sportstoelen
- Sportstuur
- Standverwarming
- Stoelverwarming achter
- Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
- Voorstoelen verwarmd
- Zonnekleppen met verlichte make-up spiegel aan bestuurders- en bijrijderszijde

Milieu

- Start/stop systeem

Overige

- Achteropkomend verkeer waarschuwing
- Afdaal assistent
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- Autonomous Emergency Braking
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Connected services
- Dodehoek detectie
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- Hoofd airbag(s) achter
- Hoofd airbag(s) voor
- LED mistlampen
- Luchtvering
- Passagiersairbag
- Zij airbag(s) voor

Veiligheid

- Achteruitrijcamera
- Alarm klasse 3
- Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM)
- Bandenspanningscontrolesysteem
- Diefstalalarmsysteem met Interieurbeveiliging o Binnen- en hellingsmelder
- Grootlichtassistent
- Hill hold functie
- Lane Assist
- Licht- en zicht pakket
- Rijassistent-systeem Remassistent
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- Rijstrooksensor
- Runflat-banden
- Veiligheidssysteem Active Protection

Financiële leaseprijs ?699,00 per maand Verkoopprijs 41.950,00

BMW X5 xDrive30d High Executive M uitgevoerd  head up trekhaak panoramadak   head up display
De BMW X5 heeft een krachtig design, hij toont zelfverzekerd maar niet arrogant. Het is die uitstraling die
deze auto zo aantrekkelijk maakt. Zijn rijkwaliteiten zijn navenant: achter het stuur van deze auto bent u
iedere verkeerssituatie de baas, dankzij zijn krachtige motor en uitgekiende wegligging. Hij heeft een
dieselmotor en een automatische transmissie. De luchtvering biedt veel pluspunten, variërend van optimaal
wegcontact en aerodynamica, tot en met constante rijhoogte en uitstekende demping van oneffenheden.
Binnenin zien we een fraai afgewerkt lederen interieur. Neem plaats op de comfortabele stoelen. Dankzij de
elektrische bediening en het geheugen is het eenvoudig om hierin de beste zitpositie te vinden. Dat
noemen ze nou een ruimtelijk effect: het elektrisch bediende glazen panoramadak. De elektrische
achterklep opent met een druk op de knop, zodat u gemakkelijk toegang heeft tot de bagageruimte. Ook
de passagiers worden verwend, door de verwarmde achterbank. Tot de uitrusting behoren ook 20 inch
lichtmetalen velgen, BMW M-sportpakket, adaptief dempingsysteem, aluminium dakrailing, warmtewerend
glas, LED-achterlichten, lendensteun, actieve hoofdsteunen, metallic lak, verwarmde ruitensproeiers,
elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.

Voor rijders met veeleisende oren is het audio-installatiesysteem niet alleen geïntegreerd met het
navigatiesysteem met harde schijf, maar ook voorzien van bluetooth, usb-aansluiting en DAB+. De
standkachel is een ideale optie voor de koude maanden. U stapt altijd in een voorverwarmde auto en hoeft
nooit meer ruiten te krabben. Het luxeniveau in deze BMW is niet alleen gericht op comfort, maar ook op
uw veiligheid. Tal van sensoren helpen u om de omgeving in de gaten te houden. De automatisch
inschakelbare verlichting zorgt dat automatisch de verlichting wordt ingeschakeld als het donker wordt, wat
bijvoorbeeld in tunnels erg handig is. En de regensensor zet de ruitenwissers aan zonder dat u eraan hoeft
te denken. De achteropkomend verkeer waarschuwing geeft een signaal als degene achter u te dicht op u
zit. Ook handig en veilig bij het wisselen van rijbaan. Fijn, zo?n trekhaak. Maar niet constant nodig.
Daarom heeft deze BMW X5 een elektrisch inklapbare trekhaak. En dan is deze auto ook nog eens voorzien
van sportstuur met schakelpaddels, dvd-systeem, automatisch dimmende buitenspiegels, boordcomputer,
isofix-aansluiting en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

Zoals u mag verwachten van deze BMW X5 is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen.
In het instrumentarium laat de verkeersborddetectie de actuele verkeersborden zien. Deze BMW X5 is ook
behulpzaam als het gaat om een rechte koers. Het Lane-keeping systeem signaleert en corrigeert als u
onbedoeld de rijstrooklijnen dreigt te overschrijden. Met voorzieningen als autonoom remsysteem en
dodehoekdetectie, bent u altijd veilig onderweg.

We laten u graag een proefrit maken, neemt u contact met ons op?

Direct een afspraak maken?

Welkom bij Autobedrijf Bos en Slegers

Een afspraak voor bezichtiging  kunt U maken  of dat betreffede auto aanwezig is.
Via mail:          info@bosenslegers.nl of gerard@bosenslegers.nl
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Via telefoon:    040-2522425 (algemeen nummer) of 06-20490119 (Gerard Slegers)

Onze openingstijden:

RECEPTIE:        Maandag t/m Vrijdag    08:00 - 18:00 uur
WERKPLAATS: Maandag t/m Vrijdag    09:00 - 18:00 uur
VERKOOP:        Maandag t/m Vrijdag    09:00 - 18:00 uur
VERKOOP         Zaterdag            10:00 - 17:00 uur   
VERKOOP         Buiten de openingstijdem kunnen we een afspraak maken  uiteraard alleen als U de auto
ook voor 99 procent wil kopen .. 
                           Uiteraard moet de auto zijn zoals omschreven
    

Als extra service biedt Autobedrijf  Bos & Slegers : EEN PROEFRIT BIJ U THUIS aan 
Waar in Nederland U ook woont, wij zorgen er voor dat U, zonder extra inspanningen of moeite, in Uw
eigen omgeving kunt proefrijden met de door U geselecteerde auto.
Kosten voor deze proefrit thuis bedragen € 125,-- Een bedrag dat bij aanschaf van het voertuig op de
aanschafwaarde in mindering wordt gebracht waardoor deze service U uiteindelijk NIETS kost. Ook de
aflevering van de auto zal, indien gewenst, KOSTELOOS bij U thuis plaatsvinden
Wilt U bovenstaande proberen, Facetime dan met 06-20490119.
Bij aflevering van onze auto's brengen wij standaard € 695,-- in rekening.
Hiervoor krijgt de auto een complete afleveringsbeurt en een nieuwe APK. U neemt Uw auto dus altijd in
tiptop conditie mee.
Wilt U liever leasen? U kunt Uw eigen leaseprijs berekenen op    www.bosenslegers.nl/lease-
Voor de leaseprijs en de verzekering te raadplegen kunt u onderstaande link gebruiken
 
Voordelen van bij ons Verzekeren  is : als u schade heeft   5 jaar de aankoopgarantie is gegarandeerd 
aankoopprijs krijgt u  terug  met verder geen eigen risico
Ook hebben we mogelijkheden om de fabrieksgarantie met 2 jaar te verlengen meer weten vraag naar
deze mogelijkheid

Autogroep Bos en Slegers
Steenoven 28
5626DK Eindhoven
040-2522425
info@bosenslegers.nl

www.bosenslegers.nl

Aanbieder
Autogroep Bos & Slegers
Steenoven 28
5626 DK Eindhoven

Tel: 040 252 2425
E-mail: info@bosenslegers.nl


