BMW Z4 Roadster sDrive23i Executive
06/2009 - Benzine - Handgeschakeld

€ 20.700,Autogegevens
Merk, model:

BMW Z4

Uitvoering:

Roadster sDrive23i Exe...

Kenteken:

8-TJH-21

Kilometerstand: 125.794 km
Bouwjaar:

06/2009

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Cabriolet

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.380 kg

Motor:

2.497 cc, 204 pk (150 kW)

Kleur:

Black Sapphire (zwart)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare
ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen,
Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 250 Nm
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Tankinhoud: 55 liter
Acceleratie (0-100): 6,6 s
Topsnelheid: 242 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 12,4 l/100km (1 op 8,1)
Brandstofverbruik op de snelweg: 6,2 l/100km (1 op 16,1)
Energielabel: E
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
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

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 185 - 208 per kwartaal
Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
Zomer? Het dak eraf! Geniet van het zonnige rijgevoel van deze perfect onderhouden cabrio. Hij is klaar
voor nog jaren rijplezier, deze BMW Z4 Roadster uit 2009. Er staat 125.794 kilometer op de teller. De
krachtige 6 cylinder geeft deze BMW uitstekende prestaties. De auto is voorzien van een mooie en
comfortabele lederen bekleding. Bestuurder en bijrijder krijgen een warm welkom: deze BMW Z4 Roadster
is voorzien van verwarmbare voorstoelen. Altijd een goede zitpositie bij iedere snelheid, dankzij de
sportstoelen. Het elektrische cabriodak opent snel en soepel. Zo geniet u maximaal van elke kilometer die u
open rijdt. Xenonverlichting zorgt voor een krachtige en heldere lichtbundel. Ook 19 inch lichtmetalen
velgen, windscherm, getint glas, zwarte hemelbekleding, led-achterlichten, metallic lak, verwarmde
ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en
dagrijverlichting horen tot de voorzieningen op deze auto.
Hoeveel gigabytes aan muziek wilt u meenemen? Met één stick in de usb-aansluiting kunt u uren en uren
vooruit. De automatische airconditioning zorgt voor een prettige binnentemperatuur. Superstrak parkeren
wordt een eitje dankzij de parkeersensoren. En deze auto heeft ook verstelbaar stuur, automatisch
dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening als
standaard uitrusting.
In de BMW Z4 Roadster heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Een langere remweg, meer
slijtage, grotere kans op een klapband: te weinig lucht in de banden is een slecht idee. Daarom checkt het
bandenspanningscontrolesysteem automatisch of de druk in de banden nog op peil is.
Genoeg gezegd. Tijd voor een proef op de som. Bel nu voor een afspraak en kom een rondje rijden!
= 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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