BMW 4 Serie Coupé 420i High Executive M-Sport
2022 - Benzine - Automaat

€ 71.143,Autogegevens
Merk, model:

BMW 4 Serie Coupé

Uitvoering:

420i High Executive M-...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Coupé

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Kleur:

San Remo Grun(donker g...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

Fabrieksgarantie

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

Bijzonderheden
De BMW 4 Serie combineert comfort met een uitstekende wegligging en dynamische rijkwaliteiten. Dit is
een splinternieuwe auto, die nu uit voorraad leverbaar is. De aandrijving komt voor rekening van een
benzinemotor en een automatische transmissie. Bij de complete uitrusting van deze auto hoort ook
stoelverwarming. Het interieur baadt in daglicht dankzij het elektrisch bediende glazen panoramadak. Bij
de uitrusting van deze auto horen onder meer BMW M-sportonderstel en donker getint glas achter.
Voor een storingvrije radio-ontvangst zorgt de ingebouwde dab-ontvanger. De achteruitrijcamera
vergemakkelijkt achteruit inparkeren. U ziet duidelijk wat er achter de auto gebeurt. Met deze auto bent u
ontspannen onderweg dankzij de cruise control. Wat u ook in deze auto kunt vinden zijn schakelpaddles
aan het stuur en automatisch dimmende binnenspiegel.
Met de nieuwste technologieën aan boord is deze BMW in staat om zelf te reageren op potentieel
gevaarlijke situaties op de weg.
Wordt dit uw nieuwe auto? We verwelkomen u graag om u deze 4 Serie te laten zien, en dan leggen we u
ook uit welke financieringsvormen we erbij kunnen aanbieden.
= Bedrijfsinformatie =

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Dusseldorp Deventer | Tel: 0575 498 500 | info@dusseldorpbmw.nl

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 acht Dusseldorp vestigingen in Alkmaar, Apeldoorn, Deventer, Den
Haag, 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
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