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BMW 1 Serie 118i Business Edition Sport Line
2023 - Benzine - Automaat

€ 47.389,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 1 Serie

Uitvoering: 118i Business Edition ...

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.295 kg

Motor: 1.499 cc, 136 pk (100 kW)

Kleur: Saphirschwarz(donker z...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/stof

Garantie: Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Cruise Control, Parkeersensor, Sportstoelen

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 220 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 50 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 8,8 s
Topsnelheid: 213 km/u

Interieur
Bekledingcode: KFL1

Milieu
Energielabel: B

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)



Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Dusseldorp Den Haag | Tel: 070 301 7170 | leadsdenhaag@dusseldorpbmw.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Da?s het fijne van een hatchback: de extra deur achter waardoor u gemakkelijk nog wat lading mee kan
nemen. De achterbank is op te klappen voor nog meer ruimte. Het gaat hier om een nieuwe auto, hij is nu
direct leverbaar. De krachtige benzinemotor van deze auto is gekoppeld aan een automatische transmissie.
Donkere en koude maanden? U zit altijd goed dankzij de stoelverwarming. Fijn plusje, zeker in de kille
dagen, is het verwarmd stuurwiel. Natuurlijk behoren donker getint glas achter en elektrisch verstelbare
lendensteun ook tot de uitrusting van deze complete auto.

Kies de muziek waarvan u houdt, dankzij de dab-radio klinkt het altijd geweldig. Intussen bedient u het
audio-installatiesysteem met de knoppen op het stuur. Kom-maar-kom-maar...ho! Zo eenvoudig is het
voordeel van parkeersensoren. En zo behulpzaam! Meer rijcomfort en minder brandstofgebruik? Even de
cruise control instellen en dan ontspannen rijden!

De intelligente veiligheidssystemen in deze auto waken continu over uw veiligheid.

Als u wilt, kunt u al snel rijden met uw nieuwe 1 Serie. Onze verkoopadviseurs staan klaar om u de auto te
laten zien. Dan leggen ze u meteen uit welke financieringsvormen we erbij kunnen aanbieden. Tot ziens in
onze showroom!

= Bedrijfsinformatie =

Bij Dusseldorp BMW & MINI Kunt u terecht voor het grootste aanbod van Nederland, zeer scherp geprijsd
en bijna altijd voorzien van 24 maanden garantie. Of u nu op zoek bent naar een nieuwe- of gebruikte BMW
of MINI, wij helpen u hier graag bij! Bekijk snel uw favoriete model, maak een vrijblijvende proefrit of een
vraag een goed inruilvoorstel. En met 10 Dusseldorp vestigingen in Alkmaar, Apeldoorn, Assen, Deventer,
Den Haag, Groningen, Hoorn, Hoogeveen, Oostzaan en Zwolle zijn wij altijd in de buurt.

Aanbieder
Dusseldorp Den Haag
Donau 38-40
2491 BA Den Haag

Tel: 070 301 7170
E-mail: leadsdenhaag@dusseldorpbmw.nl


