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BMW 2 Serie Gran Coupé 220i ColorVision
2023 - Benzine - Automaat

€ 65.049,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 2 Serie Gran Coupé

Uitvoering: 220i ColorVision

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Sedan

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.405 kg

Motor: 1.998 cc, 179 pk (132 kW)

Kleur: Saphirschwarz(donker z...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
Airconditioning, Alarmsysteem, Elektrisch verstelbare voorstoelen, Parkeersensor, Sportstoelen, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 280 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 50 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 7,1 s
Topsnelheid: 238 km/u

Interieur
Bekledingcode: LCRS

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: € 194 - € 220 per kwartaal

BMW maakt rijden geweldig. Een prachtmerk met een indrukwekkende historie die nog steeds actueel is.
Deze auto heeft maar weinig kilometers gemaakt, de teller staat op slechts 15 kilometer. Met zijn
benzinemotor en automatische transmissie is dit een prima auto voor nog vele kilometers. 's Winters op
pad gaan kan een behoorlijke uitdaging zijn. Daarom is deze BMW 2 Serie voorzien van weldadige
verwarmbare voorstoelen. Sportief rijden stelt eisen aan een stevige zitpositie voor rijder en bijrijder.
Vandaar de strakke M-sportstoelen! Het interieur lijkt groter en ruimtelijker dankzij het glazen
panoramadak. Pak aan, ?t is winter! Zo?n verwarmd stuurwiel is dan bijzonder prettig! Bij de zeer complete
uitrusting van deze auto behoren ook BMW M-sportonderstel, donker getint glas achter, elektrisch
verstelbare lendensteun en elektrisch inklapbare buitenspiegels.

Luister eens naar het Harman/Kardon audiosysteem. Zo klinkt superieure kwaliteit! Is uw smartphone
geschikt voor snoerloos opladen? Dan zorgt de draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons weer voor een
volle accu zonder snoeren en stekkers. Bij de uitrusting van dit systeem behoren ondermeer: DAB
ontvangst, multifunctioneel sportstuur, WIFI-hotspot en achteruitrijcamera. Geen parkeervak is te klein
dankzij de assistentie van de parkeersensoren. Als u de adaptive cruise control inschakelt, regelt de auto
zelf de snelheid en de afstand tot de auto voor u.

Als u regelmatig met een aanhanger of een fietsendrager op pad bent, is de afneembare trekhaak een
praktische extra. Deze BMW is voorzien van verschillende intelligente veiligheidsvoorzieningen. Ze kijken
tijdens het rijden als het ware met u mee, ze signaleren potentieel gevaarlijke situaties en in een aantal
gevallen kunnen ze ook ingrijpen. Uiteenlopende functies maakt de head-up display zichtbaar in de
voorruit.

Wordt dit uw nieuwe auto? We verwelkomen u graag om u deze 2 Serie 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 Den Haag
Donau 38-40
2491 BA Den Haag

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


