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BMW 3 Serie
Touring 320D 163 Pk High Executive
Bouwjaar:

2017 (25 februari 2017)

Massa:

1.485 kg

Max trekgewicht:

1.800 kg

Tellerstand:

169.816 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

Stationwagon

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

NK-253-X

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

163 PK

€ 21.350,Exterieur
Elektrisch wegklapbare trekhaak

Lichtmetalen velgen 18 inch

Achterspoiler

Blanke dakrailing

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Chroom delen exterieur

Dimlichten automatisch

Elektrisch bedienbare achterklep

Getint glas

Handgrepen in carrosseriekleur

LED dagrijverlichting

LED koplampen

Metaalkleur

Mistlampen voor

Parkeersensor achter

Ruitensproeiers verwarmbaar

Trekhaak

Trekhaak

Infotainment
Navigatie

Navigatie

Bluetooth systeem

Multimedia-voorbereiding

Originele Audio

Radio CD/MP3 speler

USB Aansluiting

Interieur
Climate Controle

Lederen bekleding

Sportstoelen

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco

Armsteun achter

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Cruise control

Elektrische ramen achter

Elektrische ramen voor

Hoofdsteunen achter

Hoogte Verstelling Stoel

Lederen stuurwiel

Multifunctioneel stuurwiel

Regensensor

Sportstuur

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Stuur verstelbaar

Voorstoelen verwarmd

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

Bandenspanningscontrolesysteem

Brake Assist System

Derde remlicht

ESP

Hill hold functie

Isoﬁx

Overige
1e eigenaar

Sport Line

Deze complete en sportieve BMW 3-Serie Touring is afkomstig van de 1e eigenaar en is nieuw geleverd door BMW Dealer Dusselsdorp. De auto is
keurig en volgens schema onderhouden. De laatste onderhoudsservice is recent uitgevoerd op kilometerstand 169.813 door Autobedrijf Pheifer in
Sneek. De APK is geldig tot en met 10-03-2021. Hiermee bieden wij de auto rijklaar aan inclusief 6 maanden landelijke garantie. Deze auto wil
maar een ding: rijden. Dat ziet u aan zijn sportieve uiterlijk. Deze BMW 3-serie Touring straalt kwaliteit en klasse uit en belooft u puur rijplezier.
Een krachtige motor geeft deze auto zijn sportieve prestaties. Het interieur van deze auto is bekleed met leer voor een ongeëvenaard luxueuze
uitstraling. Ook in de winter en als het koud is, hebt u het snel weer warm dankzij de stoelverwarming in deze auto. Verder is de BMW uitgerust
met: 18 inch lichtmetalen velgen, sport line onderstel, aluminium dakrails, getint glas, 2-laags metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch
bedienbare ramen voor, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting, in delen neerklapbare achterbank en armsteun
voorin. In deze auto beschikt u natuurlijk over een navigatiesysteem. Het orginele audio installatiesysteem biedt glasheldere geluidskwaliteit, u
bedient dit veilig via het stuurwiel. Connected drive services speelt uw lievelingsmuziek draadloos af. Koppel uw usb-stick of digitale muziekspeler
aan de auto via de usb-aansluiting. Met de climate control selecteert u de gewenste temperatuur. Het systeem doet de rest. Het luxeniveau in
deze BMW is niet alleen gericht op comfort, maar ook op uw veiligheid. Tal van sensoren helpen u om de omgeving in de gaten te houden. De
automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat automatisch de verlichting wordt ingeschakeld als het donker wordt, wat bijvoorbeeld in tunnels
erg handig is. De regensensor zet de ruitenwissers aan zonder dat u eraan hoeft te denken. En dan zijn er ook nog parkeersensoren achter die u
helpen om veilig en schadevrij in te parkeren. Er is cruise control aan boord, voor veilige en zuinige kilometers. De auto is voorzien van een
trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. Deze BMW biedt u niet alleen comfort en rijplezier, maar ook veiligheid. Actieve
veiligheidssystemen houden voor u de weg in de gaten en reageren op onvoorziene situaties voordat u dat kunt. De brake assist zorgt voor een
kortere remweg tijdens een noodstop. Op een helling houdt hill hold control de handrem vast totdat u weer gas geeft.

