
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Dusseldorp Oostzaan | Tel: 075 635 1901 | oostzaan@dusseldorpbmw.nl

BMW 4 Serie Gran Coupé 420i High Executive
2023 - Benzine - Automaat

€ 80.368,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 4 Serie Gran Coupé

Uitvoering: 420i High Executive

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.595 kg

Motor: 1.998 cc, 184 pk (135 kW)

Kleur: Tansanitblau II (blauw...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Automatic climate control, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Lederen bekleding,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 300 Nm
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Tankinhoud: 59 liter
Acceleratie (0-100): 7,9 s
Topsnelheid: 235 km/u

Interieur
Bekledingcode: MAOI

Milieu
Energielabel: C

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 240 - € 272 per kwartaal

Vanwege z?n voordelen van de extra deur is de hatchback een van de meest gewilde auto?s van Europa.
Het gaat hier om een nieuwe auto, hij is nu direct leverbaar. Hij heeft een benzinemotor en een
automatische transmissie. Aan gemak én ruimte is uitstekend gedacht: een elektrisch bediend glazen
panorama dak en een elektrisch bedienbare achterklep. En dan krijgt u het mooie lederen interieur er ook
nog eens bij! Kijk, en die stoelverwarming, dat is nou echt comfort. Helemaal als het buiten winters
aanvoelt. Als de 'r? in de maand zit, komt zo?n verwarmd stuurwiel als geroepen! Tot de voorzieningen van
deze auto behoren BMW M-sportonderstel, donker getint glas achter, LED-achterlichten, verwarmde
ruitensproeiers, elektrisch inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.

De topkwaliteit van het Harman/Kardon audiosysteem zorgt voor liefde op het eerste gehoor. Natuurlijk is
het systeem ook voorzien van: connected drive services, navigatiesysteem, DAB ontvangst,
multifunctioneel sportstuur en achteruitrijcamera. De electronic climate control zorgt onder alle
omstandigheden voor een prettige temperatuur. 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. Onbedoeld snijden na het inhalen gebeurt niet meer, dankzij de achteropkomend verkeer
waarschuwing. Een stabiele en comfortabele snelheid houdt u feilloos aan met de cruise control.

In de BMW 4 serie 420i heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. De actuele snelheidslimiet,
een inhaalverbod en andere verkeersborden; de verkeersborddetectie ondersteunt u tijdens elke rit. Bij een
gevaarlijke situatie is remmen essentieel. De Brake Assist haalt het maximum uit de remcapaciteiten van
deze BMW 4 serie 420i. Mooi binnen de lijnen van de rijstrook blijven? Het Lane-keeping systeem helpt
altijd een handje. Dankzij veiligheidsvoorzieningen als autonoom remsysteem en voetgangersbescherming,
bent u steeds veilig onderweg.

Als u wilt, kunt u al snel rijden met uw nieuwe 4 serie 420i. Onze verkoopadviseurs staan klaar om u de
auto te laten zien. Dan leggen ze u meteen uit welke financieringsvormen we erbij kunnen aanbieden. Tot
ziens in onze showroom!

= 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


