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BMW 5 Serie 530e xDrive High Executive
M-Sport
2023 - Hybride - Automaat

€ 90.441,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 5 Serie

Uitvoering: 530e xDrive High Execu...

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Sedan

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.870 kg

Motor: 1.998 cc, 292 pk (215 kW)

Kleur: Skyscraper Grey(grijs)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Fabrieksgarantie

100%
Onderhouden: Ja

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, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Gecombineerd vermogen: 215 kW (292 PK)
Vermogen elektromotor(en): 80 kW (109 PK)
Vermogen brandstofmotor: 135 kW (184 PK)
Koppel: 300 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 46 liter
Acceleratie (0-100): 5,9 s
Topsnelheid: 230 km/u

Interieur
Bekledingcode: LCFK
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Milieu
Energielabel: A

Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Overige informatie
Onderhoudsboekjes: Digitaal

Al meer dan honderd jaar is het bewijs geleverd: BMW maakt rijden geweldig. Deze nieuwe auto is nu uit
voorraad leverbaar. Een krachtige motor geeft deze auto zijn sportieve prestaties. Het lederen interieur
springt meteen in het oog; maar wat dacht u van het ultragemakkelijke elektrisch bediende glazen
panorama dak en de elektrisch bedienbare achterklep? U past de stoelen moeiteloos aan, ze zijn elektrisch
in te stellen en hebben bovendien een geheugen. Wind, sneeuw, hagel, regen... allemaal vergeten als u het
verwarmd stuurwiel in handen heeft. Bij de uitrusting van deze BMW horen onder meer BMW
M-sportpakket, donker getint glas achter, verstelbare lendensteunen, verwarmde ruitensproeiers,
elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare
achterbank.

Voor een sprankelende en levensechte klankweergave zorgt het Harman/Kardon audiosysteem. Met de
DAB-ontvanger heeft u keuze uit talloze digitale radiozenders met de allerhoogste geluidskwaliteit. Het
geluidssysteem is gemakkelijk en veilig te bedienen vanaf het stuur. U weet altijd waar u moet zijn, dankzij
het navigatiesysteem met harde schijf. Connected drive services verbindt uw smartphone draadloos met
het audiosysteem. De automatische airconditioning zorgt voor een prettige binnentemperatuur. Met een
gerust hart achteruitrijden? Dat kan, dankzij de achteruitrijcamera. Om de veiligheid onderweg te
verhogen, heeft deze BMW zowel een automatisch inschakelbare verlichting als een regensensor aan boord,
zodat hij zelf de verlichting en de ruitenwissers kan inschakelen. Ook over uw schouder ziet u onderweg
niet alles wat er aan de achterzijde gebeurt. Daarom heeft deze BMW 5 Serie een achteropkomend verkeer
waarschuwing. Vergeet uw autosleutels! Met de keyless start instappen en starten is veel makkelijker.
Zuinig zoeven, dat kan deze auto dankzij de aanwezige cruise control. Als u regelmatig met een caravan of
aanhanger rijdt, is de elektrisch inklapbare trekhaak een uitkomst.

Als bestuurder van deze BMW bent u nooit alleen. U wordt onderweg bijgestaan door technologische
hulpmiddelen die samen met u de weg in de gaten houden. Als het nodig is, grijpen ze zelfs in, door te
remmen of bij te sturen. Het systeem van forward collision warning, of in gewoon Nederlands
'botswaarschuwing?, treedt in werking als de sensor te weinig afstand signaleert met een voor- of
tegenligger. Het systeem voor vermoeidheidsherkenning neemt het waar als uw concentratie verslapt en
geeft u dan een waarschuwing. Met voorzieningen als autonoom remsysteem en voetgangersbescherming,
bent u altijd veilig onderweg.

Wij leveren deze nieuwe auto met volledige fabrieksgarantie. Maak nu snel een afspraak om deze auto te
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
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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 Hoogeveen
Buitenvaart 1107 a
7905 SE Hoogeveen

Tel: 0528 287 070
E-mail: info@dusseldorpbmw.nl


