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BMW 1 Serie
116i Executive
Bouwjaar:

2016 (30 september 2016)

Massa:

1.280 kg

Max trekgewicht:

1.200 kg

Tellerstand:

46.980 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

KK-424-N

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

109 PK

€ 17.650,Exterieur
LED koplampen

Lichtmetalen velgen 16 inch

Parkeersensor achter

Achterspoiler

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Buitenspiegels verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Elektronische remkrachtverdeling

Getint glas

Handgrepen in carrosseriekleur

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

Metaalkleur

Mistlampen voor

Ruitensproeiers verwarmbaar

Infotainment
Navigatiesysteem

Bluetooth systeem

Multimedia-voorbereiding

Originele Audio

Radio CD/MP3 speler

USB Aansluiting

Interieur
Climate Controle

Multifunctioneel stuurwiel

Airco

Armsteun voor

Boordcomputer

Cruise control

Elektrische ramen voor en achter

Hoofdsteunen achter

Hoogte Verstelling Stoel

Lederen stuurwiel

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Regensensor

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Voorstoelen in hoogte verstelbaar

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

Derde remlicht

ESP

Hill hold functie

Isoﬁx bevestiging voor kinderzitjes

Deze complete en sportieve BMW 1 Serie is keurig onderhouden. De laatste onderhoudsservice is uitgevoerd op kilometerstand 42.514. De APK is
geldig tot en met 30-09-2022. Hiermee bieden wij deze BMW 1 Serie rijklaar aan inclusief 6 maanden landelijke garantie. Een auto als de BMW 1serie staat garant voor een hoog prestatieniveau en uitstekend comfort. Natuurlijk behoren 16 inch lichtmetalen velgen, getint glas, ledachterlichten, metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels en leddagrijverlichting ook tot de uitrusting van deze complete auto. U kunt het orginele audio installatiesysteem en het navigatiesysteem bedienen
met de knoppen op het stuur. Met de climate control selecteert u de gewenste temperatuur. Het systeem doet de rest. Het hoort bij een
intelligente auto als deze dat hij zelf in staat is om zijn omgeving in de gaten te houden. Dat doet deze BMW niet alleen met een automatisch
inschakelbare verlichting en een regensensor, maar hij beschikt ook over parkeersensoren achter, die u helpen om gemakkelijk in te parkeren.
Stel de cruise control in op de gewenste snelheid en u rijdt comfortabel en zuinig. Deze BMW is voorzien van verstelbaar stuur, boordcomputer,
isoﬁx-aansluiting en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening. De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze BMW 1-serie samen.
Nooit meer gedoe met de hellingproef. Deze auto heeft hill hold control, een automatische handremfunctie voor steile wegen.

