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BMW X5 M50d High Executive | BTW | Full
option | NL Auto | Autopilot | Gesture | 100% o
11/2019 - Diesel - Automaat

€ 79.995,-
Autogegevens

Merk, model: BMW X5

Uitvoering: M50d High Executive | ...

Kenteken: G-506-SF

Kilometerstand: 137.850 km

Bouwjaar: 11/2019

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.250 kg

Motor: 2.993 cc, 400 pk (294 kW)

Kleur: Zwart

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, Lederen
bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging,
Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 760 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 80 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 5,2 s
Topsnelheid: 250 km/u
Inhoud laadruimte: 274 l

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,6 l/100km (1 op 13,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 6,3 l/100km (1 op 15,9)
Energielabel: E
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Historie
Onderhouden volgens voorschriften: ja
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal eigenaren: 3

Staat
Algemene staat: goed
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 700 - € 752 per kwartaal

Beschikbare afleverpakketten:
- Auto Nol 3 maanden garantie (€ 395): Deze prijs is inclusief: Nieuwe APK, Kleine onderhoudsbeurt, 3
maanden Auto Nol garantie op draaiende delen van motor en versnellingsbak.
- Auto Nol 6 maanden garantie (€ 695): Deze prijs is inclusief: 6 maanden Auto Nol garantie (gelijk aan
voormalige 6 mnd BOVAG garantie), Afleveringsbeurt, Nieuwe APK.
- Premium Garantie (€ 1.250): Deze prijs is inclusief: 12 maanden BOVAG garantie, Afleveringsbeurt
Nieuwe APK
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt
- ViaBovag garantie (€ 1.250): https://www.bovag.nl/BovagWebsite/media/BovagMediaFiles/Downloads/G
arantie%20en%20voorwaarden/Algemene-Garantievoorwaarden-Auto-1-2-2018.pdf
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt;
Nieuwe APK

Overige informatie
Onderhoudsboekjes: Digitaal

€69.898.- EXCL. BTW

Er is duidelijk niet bespaard op de optielijst van deze BMW X5 M50D. Opties als een Driving Assistant, die
onder andere de Adaptive Cruise Control combineert met de Lane Control Assist, maken het mogelijk dat
de auto bijna autonoom kan rijden. Ook beschikt deze auto over Gesture Control, waarmee u met
handgebaren de muziek bedient. Koud buiten? Laat deze X5 voorverwarmen via de app, zodat hij lekker
warm is als u instapt. Bovendien beschikt hij over stuurverwarming, stoelverwarming en
armsteunverwarming. De comfortstoelen en het adaptieve dempingsysteem zorgen ervoor dat u uitgerust
op uw bestemming aankomt.

Het is niet alleen de bouwkwaliteit waar Duitse auto's om bekend staan, maar ook de rijkwaliteiten. Dat
merkt u achter het stuur van deze BMW X5. Het is een auto uit 2019 met 137850 kilometer op de teller.
Zonder overdrijven een uitvoering met luxe en gemak: het elektrisch bediende glazen panorama dak, de
elektrisch bedienbare achterklep (te openen met uw voet) en een mooi 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. Volle auto of alleen op pad? Dankzij de luchtvering is elke rit even gelijkmatig. En
u en uw passagiers genieten extra van de comfortstoelen. Pak aan, ?t is winter! Zo?n verwarmd stuurwiel
is dan bijzonder prettig! Waarom zou je alleen voorin behaaglijk mogen zitten? Daarom is er óók een
verwarmde achterbank. Bij de uitrusting van deze auto horen onder meer 22 inch lichtmetalen velgen,
sportonderstel, adaptief dempingsysteem, geluidsisolerende ramen, Laser-Ledlampen, verstelbare
lendensteunen, metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch inklapbare buitenspiegels en in delen
neerklapbare achterbank.
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De luidsprekers van het high performance audiosysteem omringen u met een uitgebalanceerd geluid.
Kabelkluwens en stekkerslingers van smartphones zijn hier niet aan de orde. De draadloze
oplaadmogelijkheid voor telefoons maakt opladen strak, simpel en snel. Uiteraard is dit systeem ook
voorzien van: connected drive services, navigatiesysteem met harde schijf, DAB ontvangst,
multifunctioneel sportstuur, dashboard met spraakbediening, WIFI-hotspot en achteruitrijcamera. Ook is de
auto voorzien van automatische airconditioning. Inparkeren met parkeersensoren achter en veilig en
comfortabel op weg dankzij de adaptive cruise control, de kruisend verkeer detectie en de achteropkomend
verkeer waarschuwing. De automatisch inschakelbare verlichting en de regensensor registreren feilloos
wanneer de lichten of de ruitenwissers nodig zijn en schakelen die automatisch in. Intelligent rijden op z?n
best! Deze auto is eenkennig en start alleen voor z?n baas dankzij de keyless start. Geen handmatig
gerommel meer; de elektrisch inklapbare trekhaak reageert met een druk op de knop.

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. Een belangrijke bijdrage aan
de veiligheid onderweg levert de verkeersbord-detectie in deze BMW. Het Top Gun-gevoel komt van de
head-up display, die alle dashboardinfo in het rijzicht projecteert. Voor meer veiligheid detecteert deze auto
het risico van een aanrijding tijdig via de forward collision warning. De dodehoekdetectie waarschuwt als
een ander voertuig zich in uw dode hoek bevindt. Een belangrijk veiligheidssysteem in deze auto is de
vermoeidheidsherkenning, die u een duidelijk signaal geeft wanneer u achter het stuur in slaap dreigt te
vallen. Het Lane-keeping systeem let constant op en waarschuwt of corrigeert als u onoplettend over de
lijnen van de rijstrook gaat. In deze BMW vinden we verder een autonoom remsysteem en
dodehoekdetectie

Wij leveren u deze auto natuurlijk met een tellerrapport van Nationale Autopas. We laten u graag een
proefrit maken, neemt u contact met ons op?

= Bedrijfsinformatie =

Wij kunnen de eventuele financiering van de auto geheel voor u verzorgen, zowel zakelijk als particulier.
Daarnaast kunt u auto's jonger dan 10 jaar oud nu ook Private Leasen incl. eigendom! Dit kan al vanaf €
300.- per maand (afhankelijk van merk, type ed) inclusief verzekering, onderhoud en pechhulp! Bovendien
kunnen, indien gewenst, alle zaken online geregeld worden en kunt u proefrijden met de auto aan huis. Bel
ons voor de mogelijkheden of de exacte leaseprijs per maand op 033-2465517, wij staan u graag ter
woord! Whatsapp: 06-83834668

Hoewel alle gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld, is Vakgarage Auto Nol
niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze
aangeboden informatie. Aan de in dit document verstrekte informatie kunnen op geen enkele wijze rechten
worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Alle informatie is onder voorbehoud van druk-, zet-,
prijs-, en programmeerfouten. Alle afbeeldingen zoals deze getoond worden, zijn auteursrechtelijk
beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.

Aanbieder
Vakgarage Auto Nol
Tabaksplanter 4a
3861 SH Nijkerk

Tel: 033 246 5517
E-mail: info@vakgarageautonol.nl


