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BMW 3 Serie 330e M-Performance
2023 - Hybride - Automaat

€ 78.450,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 3 Serie

Uitvoering: 330e M-Performance

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Sedan

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Motor: 292 pk (215 kW)

Kleur: Mineralweiss (licht wi...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
Airconditioning, Alarmsysteem, Cruise Control, Elektrisch verstelbare voorstoelen, Parkeersensor,
Sportstoelen

Bijzonderheden
Klasse en kwaliteit, gecombineerd met legendarische sportieve prestaties. Meer hoeven we niet uit te
leggen. BMW maakt rijden geweldig. Op de teller van deze auto staat slechts 10 kilometer. Brandstofmotor,
elektromotor? Deze hybride BMW 3 Serie combineert ze. En dat is te merken bij de pomp, want die ziet u
voortaan minder vaak. Daglicht valt vrij binnen door het elektrisch bediende glazen panorama dak. Wat ook
met één klik opent, is de elektrisch bedienbare achterklep. Ga samen met uw bijrijder lekker zitten in de
verwarmbare voorstoelen. Zijwaartse g-krachten worden solide opgevangen door de sportstoelen.
Comfortabel houvast krijgt u van het verwarmd stuurwiel. In deze auto profiteert u onder andere ook van:
BMW M-sportpakket en donker getint glas achter.

Geluid van premium kwaliteit is gegarandeerd dankzij het Harman/Kardon audiosysteem. Natuurlijk is het
systeem ook voorzien van: %DAB-ontvanger% en achteruitrijcamera. Met de hulp van de parkeersensoren
kost inparkeren en uitparkeren u geen enkele moeite. Nooit te snel, altijd constant: dat is het voordeel van
de aanwezige cruise control.

Deze auto is voorzien van innovatieve systemen die u onderweg begeleiden en beschermen.

Wij leveren deze nieuwe auto met volledige fabrieksgarantie. Maak nu snel een afspraak om deze auto te
bekijken.
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= 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 Deventer
Lochemseweg 2c
7214 RH Epse

Tel: 0575 498 500
E-mail: info@dusseldorpbmw.nl


