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BMW 1 Serie
116i 136 Pk M-Pakket
Bouwjaar:

2014 (28 maart 2014)

Massa:

1.270 kg

Max trekgewicht:

1.200 kg

Tellerstand:

105.861 km

Bekleding:

Alcantara

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

JN-253-S

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

136 PK

€ 14.650,Exterieur
Lichtmetalen velgen 17 inch

Parkeersensor achter

Achterspoiler

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Getint glas

Handgrepen in carosseriekleur

Metaalkleur

Mistlampen voor

Ruitensproeiers verwarmbaar

Infotainment
Navigatiesysteem

Bluetooth systeem

Multimedia-voorbereiding

Originele Audio

Radio CD/MP3 speler

USB Aansluiting

Interieur
Airco

Multifunctioneel stuurwiel

Sportstoelen

Achterbank in delen neerklapbaar

Armsteun voor

Boordcomputer

Buitentemperatuurmeter

Lederen stuurwiel

Sportstuur

Stoelverwarming

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Zwarte hemelbekleding

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Derde remlicht

Elektronisch Stabiliteits Programma

Isoﬁx bevestiging voor kinderzitjes

Overige
Half alcantara / stof bekleding

Deze sportieve en complete BMW 1 Serie is keurig onderhouden. De APK is geldig tot en met 05-07-2022. Hiermee bieden wij deze BMW 1 Serie
rijklaar aan inclusief 6 maanden landelijke garantie. Deze BMW 1-serie maakt een voortreﬀelijke indruk. Hiermee mag je gezien worden in de stad
én op de weg! De aandrijving komt voor rekening van een benzinemotor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. Dankzij de stoelverwarming
heeft u in deze auto nooit meer last van een koude rug of koude benen. In deze auto proﬁteert u onder andere ook van: 17 inch lichtmetalen
velgen, getint glas, zwarte hemelbekleding, 2-laags metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en
in delen neerklapbare achterbank. U kunt tijdens de rit uw ogen steeds op de weg houden, want het orginele audio installatiesysteem en het
navigatiesysteem kunt u bedienen vanaf het stuur. Ja, ook airconditioning is in deze auto aanwezig. Kom-maar-kom-maar…ho! Zo eenvoudig is
het voordeel van parkeersensoren. En zo behulpzaam! En dan is deze auto ook nog eens voorzien van verstelbaar stuur, boordcomputer, isoﬁxaansluiting, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en buitentemperatuurmeter. Zoals u mag verwachten van deze BMW 1-serie is hij
uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen.

