BMW Z4 sDrive 20i 184 pk |
STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN |
AIRCO | KEYLESS ENTRY
07/2015 - Benzine - Handgeschakeld

€ 24.950,Autogegevens
Merk, model:

BMW Z4

Uitvoering:

sDrive 20i 184 pk | ST...

Kenteken:

L-922-VS

Kilometerstand: 82.590 km
Bouwjaar:

07/2015

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Cabriolet

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.370 kg

Motor:

1.997 cc, 184 pk (135 kW)

Kleur:

Blauw

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Cruise Control, Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Elektrisch bedienbare ramen,
Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Prestaties
Topsnelheid: 235 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 8,9 l/100km (1 op 11,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,6 l/100km (1 op 17,9)
Energielabel: E
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 185 - 208 per kwartaal
Garantie
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Van Putten | Tel: 076 571 3229 | info@garagevanputten.nl

BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja
Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (€ 695): BOVAG garantie 12 maanden
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); 12 maanden volledige BOVAG garantie, 20.000
km of 12 maanden onderhoudsvrij rijden, 100+ punten check, Halve tank brandstof, Onderhoudsbeurt
volgens schema, Recht op gratis vervangend vervoer tijdens een garantie reparatie als dit niet binnen 24
uur te verhelpen is., Reconditionering
Laat u niets wijsmaken, deze BMW Z4 biedt alles wat u van een auto verlangt. Deze auto uit 2015 heeft
82590 kilometer gelopen. Met zijn benzinemotor en handgeschakelde zesversnellingsbak is dit een prima
auto voor nog vele kilometers. 's Winters op pad gaan kan een behoorlijke uitdaging zijn. Daarom is deze
BMW Z4 voorzien van weldadige verwarmbare voorstoelen. Xenonverlichting staat borg voor helderwit licht
en een krachtige lichtbundel. Ook is de auto voorzien van: 17 inch lichtmetalen velgen, windscherm,
hardtop, witte knipperlichten, skifoedraal, elektronische parkeerrem met auto-hold functie, adaptieve
remlichten, metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen en elektrisch verstelbare en
verwarmbare buitenspiegels.
Het stereo installatie biedt glasheldere geluidskwaliteit. U bedient dit veilig via het stuurwiel. Het hele jaar
door zorgt airconditioning voor een prettige temperatuur. Een paar spetters of een donderbui? De
regensensor weet het als eerste en reageert precies goed! Met de aanwezige parkeersensoren weet u altijd
zeker of het past. Met adaptive cruise control houdt deze auto automatisch afstand tot uw voorligger. Met
multifunctioneel lederen stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale
portiervergrendeling is deze auto helemaal compleet.
Zoals u mag verwachten van deze BMW Z4 is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen.
Neem contact op en we regelen een afspraak!
Standaard 6 maanden garantie + nieuwe APK
= Bedrijfsinformatie =
Van Putten Occasions zijn All-in geprijsd, onze auto's worden dus altijd geleverd met een nieuwe APK, 14
dagen omruil garantie en 6 maanden BOVAG garantie.
Wilt u nog meer zekerheid? Dan kunt u kiezen voor ons Premium Van Putten Occasion afleverpakket!
Het afleverpakket bestaat uit:
- 12 maanden, tot een max van 20.000 km, volledige BOVAG garantie
- Onderhoudsbeurt volgens schema
- 100+ punten check
- Reconditionering
- Halve tank brandstof
- 20.000 km of 12 maanden onderhoudsvrij rijden
- Recht op gratis vervangend vervoer tijdens een garantie reparatie als dit niet binnen 24 uur te verhelpen
is.
De prijs van dit pakket: €695,Een langere garantietermijn dan 12 maanden inclusief mobiliteitsgarantie is mogelijk, vraag naar de
voorwaarden!
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Van Putten | Tel: 076 571 3229 | info@garagevanputten.nl

Onze advertenties worden met de grootste zorg in elkaar gezet en gecontroleerd. Helaas bestaat er altijd
de mogelijkheid dat er iets over het hoofd gezien is, het is dan ook daarom dat er aan de inhoud van deze
advertentie geen rechten ontleend kunnen worden."
Ook voor onderhoud aan uw Camper kunt u gaan naar www.garagevanputten.nl

Aanbieder
Autobedrijf Van Putten
Oosterhoutseweg 95
4816 KC Breda
Tel: 076 571 3229
E-mail: info@garagevanputten.nl
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