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BMW 8 Serie Gran Coupé 840i High Executive
2023 - Benzine - Automaat

€ 157.487,-
Autogegevens

Merk, model: BMW 8 Serie

Uitvoering: Gran Coupé 840i High E...

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Sedan

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.790 kg

Motor: 2.998 cc, 334 pk (246 kW)

Kleur: San Remo Grun(groen)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Cruise Control, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor,
Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 500 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 68 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 5,4 s
Topsnelheid: 250 km/u

Interieur
Bekledingcode: VARI

Milieu
Energielabel: C

Staat
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Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 286 - € 325 per kwartaal

Een auto als de BMW 8 Serie biedt een dynamiek en comfort die typerend zijn voor de producten van de
Duitse autofabrikanten. Op de teller van deze auto staat slechts 10 kilometer. Een zescilinder benzinemotor
en een automatische transmissie zorgen voor de uitstekende prestaties van deze auto. Het lederen
interieur maakt het echt af. Zit u goed? De stoelen zijn eenvoudig instelbaar dankzij de elektrische
bediening met geheugen. Een handige voorziening op deze auto is de elektrische achterklep die u op
afstand kunt openen. Met het grote glazen panoramadak geniet u van maximale lichtinval. Wind, sneeuw,
hagel, regen... allemaal vergeten als u het verwarmd stuurwiel in handen heeft. Luxepaardjes en
levensgenieters worden enthousiast van de verwarmde achterbank. Bij de uitrusting van deze auto horen
onder meer 19 inch lichtmetalen velgen, elektrisch bedienbaar zonnescherm, sportuitlaat, adaptief
dempingsysteem, donker getint glas achter, led-achterlichten, actieve hoofdsteunen, verwarmde
ruitensproeiers, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank.

Voor een storingvrije radio-ontvangst zorgt de ingebouwde dab-ontvanger. Net als een smartphone of een
slimme speaker kunt u deze auto bedienen met stemcommando's. Het navigatiesysteem met harde schijf
geeft duidelijke instructies. Zo komt u veilig en vlot aan waar u moet zijn. De draadloze oplaadmogelijkheid
voor telefoons voldoet aan de universele Qi-standaard. Elke geschikte smartphone is onderweg zonder
snoeren en stekkers op te laden. Met connected drive services kunt u muziek draadloos afspelen. De
geïntegreerde WiFi-hotspot van deze auto is ideaal voor werk en gezin. Via de draadloze internetverbinding
kunt u media streamen of internetsurfen. Nooit meer te warm of te koud. De automatische airconditioning
zorgt altijd voor de temperatuur die u kiest. Achteruitrijden en inparkeren worden een eitje dankzij de
achteruitrijcamera. Achter het stuur van deze BMW bent u niet alleen. De auto kijkt als het ware met u mee
tijdens de rit. De regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is en de automatisch inschakelbare
verlichting doet de lichten voor u aan. Bij het wisselen van rijbaan kan een dode hoek ontstaan waardoor
achterliggers te dichtbij kunnen komen. De achteropkomend verkeer waarschuwing geeft in dat geval
automatisch een signaal. Lekker makkelijk: de keyless start. Geen gedoe met een contactsleutel. Uw auto
herkent u aan de elektronische sleutel die u meedraagt. Even op de startknop drukken en rijden maar!
Nooit meer last van een slapende rechtervoet dankzij de uitgekiende cruise control!

Elektronische veiligheidsvoorzieningen helpen u onderweg om de situatie op de weg te beoordelen. Deze
systemen waarschuwen u als er een riskante situatie ontstaat, en kunnen in bepaalde gevallen ook zelf
ingrijpen. Dat de auto steeds meer taken van de bestuurder overneemt, merkt u bijvoorbeeld aan het
systeem voor verkeersbord-detectie in deze auto. Forward collision warning waarschuwt bij een dreigende
aanrijding met een voorligger. Gaat u buiten de lijnen van uw rijstrook zonder richting aan te geven, dan
waarschuwt de aanwezige lane assist direct. Dankzij veiligheidsvoorzieningen als autonoom remsysteem,
dodehoekdetectie en voetgangersbescherming, bent u steeds veilig onderweg.

Natuurlijk is dit een splinternieuwe auto en hij wordt dus geleverd met volledige fabrieksgarantie. Daarbij
kunnen we u verschillende gunstige financieringsvormen aanbieden. We maken graag een afspraak met u.

= 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.
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Aanbieder
Dusseldorp Apeldoorn
Kayersdijk 150
7332 AW Apeldoorn

Tel: 055 538 0380
E-mail: info@dusseldorpbmw.nl


