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BMW 6 Serie Gran Turismo 640i High Executive
2023 - Benzine - Automaat

€ 128.518,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 6 Serie

Uitvoering: Gran Turismo 640i High...

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.830 kg

Motor: 2.998 cc, 334 pk (246 kW)

Kleur: BMW Individual Alvitgr...

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, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 450 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 68 liter
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 5,5 s
Topsnelheid: 250 km/u

Interieur
Bekledingcode: LZFK

Milieu
Energielabel: C
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Staat
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Kies voor het gemak van een ruime hatchback. Het gaat hier om een nieuwe auto, hij is nu direct
leverbaar. Met zijn benzinemotor en automatische transmissie is dit een prima auto voor nog vele
kilometers. De hoogwaardige, lederen bekleding benadrukt de kwaliteit van deze auto. U past de stoelen
moeiteloos aan, ze zijn elektrisch in te stellen en hebben bovendien een geheugen. De achterklep opent
automatisch met een druk op de knop. Handig als u met volle handen staat. Het glazen panoramadak geeft
ook doordeweeks een vakantiegevoel. Wat een licht en zicht! Geen gekleum meer in de koude dagen. Het
verwarmd stuurwiel voelt als een weldaad na het ijskrabben. Bij de uitrusting van deze BMW horen onder
meer BMW M-sportpakket, donker getint glas achter, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen,
verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en verstelbare achterbank.

Luister eens naar het Harman/Kardon audiosysteem. Zo klinkt superieure kwaliteit! Met de DAB-ontvanger
heeft u keuze uit talloze digitale radiozenders met de allerhoogste geluidskwaliteit. Een
veiligheidsverhogende optie is de ingebouwde spraakbediening. Terwijl u uw ogen op de weg houdt,
bedient u de auto met uw stem. Het navigatiesysteem met harde schijf is uw vertrouwde gids, waarheen de
reis ook gaat. Muziek vanaf uw telefoon draadloos afspelen via de autoradio? Met connected drive services
heeft u altijd uw favoriete muziek bij de hand. Tot de standaard uitrusting van deze auto hoort ook
automatische airconditioning. 'Boem is ho?? Niet met deze achteruitrijcamera. U ziet achter net zo goed als
voor en krijgt een duidelijk geluidssignaal! Natuurlijk is een complete auto als deze ook voorzien van
sensoren die de omgeving in de gaten houden. Deze BMW heeft niet alleen een automatisch inschakelbare
verlichting aan boord, maar ook een regensensor. Ook over uw schouder ziet u onderweg niet alles wat er
aan de achterzijde gebeurt. Daarom heeft deze BMW 6 Serie een achteropkomend verkeer waarschuwing.
Starten en lopen, zonder contactsleutel. De keyless start signaleert de elektronische sleutel die u mee heeft
en een druk op de startknop is voldoende. Met deze auto bent u ontspannen onderweg dankzij de cruise
control. De voordelen van een trekhaak zonder de nadelen. De elektrisch inklapbare trekhaak is
gemakkelijk in het gebruik en tast de lijnen van de auto niet aan.

Geavanceerde technische systemen houden tijdens elke rit het verkeer in de gaten en reageren op
potentieel gevaarlijke situaties. Jachtvliegers doen het al jaren, maar u kunt het nu ook: met de head-up
display functie-informatie aflezen zonder uw ogen van de weg te halen. 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. Deze auto waarschuwt de bestuurder als die tekenen van
vermoeidheid vertoont en kan zo ernstige ongelukken voorkomen. De veiligheid van deze auto wordt
verder verhoogd door autonoom remsysteem en voetgangersbescherming.

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, Groningen, Hoorn, Hoogeveen, Nieuwe Pekela, Oostzaan en Zwolle zijn wij altijd in de buurt.
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Aanbieder
Dusseldorp Alkmaar
Koraalstraat 5
1812 RK Alkmaar

Tel: 072 561 7844
E-mail: alkmaar@dusseldorpbmw.nl


