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BMW 5 Serie 545e xDrive Business Edition Plus
2023 - Hybride - Automaat

€ 109.955,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 5 Serie

Uitvoering: 545e xDrive Business E...

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Sedan

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.920 kg

Motor: 2.998 cc, 394 pk (290 kW)

Kleur: Tansanitblau II (donke...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Elektrisch verstelbare voorstoelen, Lederen
bekleding, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Gecombineerd vermogen: 290 kW (394 PK)
Vermogen elektromotor(en): 79 kW (107 PK)
Vermogen brandstofmotor: 210 kW (286 PK)
Koppel: 450 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 46 liter
Acceleratie (0-100): 4,6 s
Topsnelheid: 250 km/u

Interieur
Bekledingcode: ZBTQ

Milieu
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Energielabel: A

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Hij oogt indrukwekkend en sportief, deze BMW 5-serie. Het is een nieuwe auto, hij is nu uit voorraad
leverbaar. Met zijn hybridemotor en automatische transmissie is dit een prima auto voor nog vele
kilometers. Misschien valt u voor het lederen interieur. Maar wat een licht van binnen ook, dankzij het
elektrisch bediende glazen panorama dak; en niet te vergeten het grote gemak van een elektrisch
bedienbare achterklep. Lang onderweg zijn kan een behoorlijke uitdaging zijn voor rug en schouders.
Daarom zijn de verwarmbare voorstoelen voorzien van een weldadige massagefunctie. Neem plaats op de
comfortabele stoelen. Dankzij de elektrische bediening en het geheugen is het eenvoudig om hierin de
beste zitpositie te vinden. Als u de stuurverwarming inschakelt, geniet u van weldadige warmte voor uw
handen en vingers. Bij de rijke uitrusting horen ook 17 inch lichtmetalen velgen, adaptief onderstel, donker
getint glas achter, verstelbare lendensteunen, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen
achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.

Gespierd in het laag, soepel in het hoog: het Harman/Kardon audiosysteem levert een regelrechte sensatie
van geluid! Onderweg de accu van uw smartphone opladen gaat zonder snoeren en stekkers. U plaatst 'm
simpel in de draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons en klaar! Bij de zeer complete uitrusting van dit
audiosysteem horen ook: connected drive services, navigatiesysteem met harde schijf, DAB ontvangst,
multifunctioneel sportstuur en achteruitrijcamera. De auto is ook uitgevoerd met automatische
airconditioning. De auto neemt u werk uit handen doordat hij zelf veel in de gaten houdt. Een regensensor
en een automatisch inschakelbare verlichting nemen waar wanneer de ruitenwissers en het licht aan
moeten. Op de plaats van bestemming helpen de parkeersensoren voor en achter u om gemakkelijk en
schadevrij in te parkeren. De achteropkomend verkeer waarschuwing geeft een signaal als degene achter u
te dicht op u zit. Ook handig en veilig bij het wisselen van rijbaan. De cruise control zorgt voor zorgeloos,
ontspannen en zuinig rijgedrag.

Zoals u mag verwachten van deze BMW 5-serie is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. Onderweg worden ritfuncties naar keuze op de voorruit geprojecteerd met de head-up
display. Het risico van een kop-staartbotsing wordt aanzienlijk verminderd door de forward collision
warning. U bent mede dankzij autonoom remsysteem en voetgangersbescherming steeds veilig onderweg.

We kunnen ons voorstellen dat u deze auto wilt bekijken. We laten de auto graag aan u zien, dan vertellen
we u meteen welke financieringsvormen we u eventueel kunnen bieden.

= 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, Hoorn, Hoogeveen, Groningen, Oostzaan en Zwolle zijn wij altijd in de buurt.

Aanbieder
Dusseldorp Hoorn
De Compagnie 27
1689 AG Zwaag
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Tel: 0229 282 100
E-mail: hoorn@dusseldorpbmw.nl


