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BMW 3 Serie M340i xDrive
2023 - Benzine - Automaat

€ 108.502,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 3 Serie

Uitvoering: M340i xDrive

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Sedan

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.700 kg

Motor: 2.998 cc, 374 pk (275 kW)

Kleur: Saphirschwarz(donker z...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
Airconditioning, Alarmsysteem, Elektrisch verstelbare voorstoelen, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 500 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 59 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 4,4 s
Topsnelheid: 250 km/u

Interieur
Bekledingcode: MANL

Milieu
Energielabel: E

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

U weet het al jaren: BMW maakt rijden geweldig. Tijd om dat zelf te gaan ervaren. Bijvoorbeeld in deze
topper. Dit is een nieuwe auto, hij is nu direct leverbaar. De uitstekende prestaties van deze auto komen
van de zescilinder benzinemotor en de automatische transmissie. Essentiële functies activeren gaat met
één druk op de knop: bij het elektrisch bediende glazen panorama dak én de elektrisch bedienbare
achterklep. Voorin is het ?s winters genieten met de verwarmbare voorstoelen voor zowel bestuurder als
bijrijder. Ziet er goed uit, die M-sportstoelen. Maar waar het om gaat, is de solide zit onder alle
omstandigheden. Ook in winterse omstandigheden is rijden een plezier, niet in de laatste plaats dankzij het
verwarmd stuurwiel. Tot de voorzieningen van deze auto behoren donker getint glas achter en elektrisch
verstelbare lendensteun.

Met het Harman/Kardon audiosysteem geniet u van muziek zoals die bedoeld is. Met dit systeem profiteer
je onder andere ook van: DAB ontvangst. De elektrisch inklapbare trekhaak is onzichtbaar gemonteerd.
Met een eenvoudige beweging verschijnt de trekhaak zodra u deze nodig hebt.

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

Vanzelfsprekend leveren wij deze nieuwe auto met volledige fabrieksgarantie. We maken graag een
afspraak met u om deze 3 Serie bij ons te komen bekijken.

= 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


