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BMW 2 Serie Coupé 218i ///M Performance
parts
2023 - Benzine - Automaat

€ 64.900,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 2 Serie Coupé

Uitvoering: 218i  ///M Performance...

BTW/marge: BTW

Carrosserie: onbekend

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.460 kg

Motor: 1.998 cc, 156 pk (115 kW)

Kleur: Brooklyn Grau(grijs)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Cruise Control,
Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 250 Nm
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Tankinhoud: 52 liter
Acceleratie (0-100): 8,7 s
Topsnelheid: 224 km/u

Interieur
Bekledingcode: KHSW

Milieu
Energielabel: C

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 217 - € 246 per kwartaal

Gebouwd voor liefhebbers van autorijden, deze BMW 2 Serie Coupé levert sportieve prestaties en
onafgebroken rijplezier. Dit is een splinternieuwe auto, die nu uit voorraad leverbaar is. De aandrijving
komt voor rekening van een benzinemotor en een automatische transmissie. Voorin is het ?s winters
genieten met de verwarmbare voorstoelen voor zowel bestuurder als bijrijder. Goeie looks? Jazeker! Maar
de sportstoelen zorgen ook voor een goed gesteunde en comfortabele zit. Het interieur glanst in daglicht
door het elektrisch bedienbare panoramadak. Comfortabel houvast krijgt u van het verwarmd stuurwiel.
Natuurlijk behoren BMW M-sportonderstel, donker getint glas achter en in delen neerklapbare achterbank
ook tot de uitrusting van deze complete auto.

U luistert onderweg naar het glasheldere geluid van het audio-installatiesysteem met DAB-radio en
connected drive services. De auto is ook uitgevoerd met automatische airconditioning. Het drukke verkeer
eist onderweg al uw aandacht op. Daarom is het goed dat deze BMW is voorzien van diverse systemen die
u assisteren tijdens de rit. Een automatisch inschakelbare verlichting neemt het waar als het donker wordt
of gaat schemeren, en schakelt dan automatisch de verlichting in. Op dezelfde manier "ziet" de
regensensor de eerste spatjes regen en schakelt dan de ruitenwissers in, en als het harder gaat regenen
zet hij de ruitenwissers ook in een snellere stand. En de parkeersensoren voor en achter helpen u om strak
en veilig in te parkeren. Nooit meer last van een slapende rechtervoet dankzij de uitgekiende cruise
control!

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze BMW 2 Serie Coupé samen. Onderweg fungeert de
verkeersbord-detectie als het ware als uw bijrijder en attendeert u op de verkeersborden langs de weg.
Wanneer u per ongeluk over de wegmarkering rijdt, geeft lane assist een waarschuwingssignaal. Dankzij
veiligheidsvoorzieningen als autonoom remsysteem en voetgangersbescherming, bent u steeds veilig
onderweg.

Wordt dit uw nieuwe auto? We verwelkomen u graag om u deze 2 Serie Coupé te laten zien, en dan leggen
we u ook uit welke financieringsvormen we erbij kunnen aanbieden.

= 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 Oostzaan
Skoon 30
1511 HV Oostzaan

Tel: 075 635 1901
E-mail: oostzaan@dusseldorpbmw.nl


