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BMW i3
Range Extender Comfort I
Bouwjaar:

2014 (18 december 2014)

Massa:

1.290 kg

Tellerstand:

96.681 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Hybride

Kenteken:

8-ZDB-46

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

0 PK

€ 16.950,Exterieur
LED dagrijverlichting

Lichtmetalen velgen 19"

Buitenspiegel(s) automatisch dimmend

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Buitenspiegels verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Handgrepen in carosseriekleur

Parkeersensor achter

Ruitensproeiers verwarmbaar

Infotainment
Audio-navigatie full map

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Multimedia-voorbereiding

Navigatiesysteem full map

Orginele Audio incl. Stuurwielbediening

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Cruise control

Airco (automatisch)

Armsteun voor

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Buitentemperatuurmeter

Elektrische ramen voor

Lederen stuurwiel

Regensensor

Stuur verstelbaar

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

Elektronisch Stabiliteits Programma

Mistlampen voor

Overige
Oplaadmogelijkheid

Deze complete en vooral zuinige BMW i3 is voorzien van een Range Extender. De range extender is een kleine brandstofmotor die een dynamo
aandrijft. De dynamo zorgt ervoor dat de accu op peil blijft. Verder is de auto voorzien van o.a. Full Map Navigatiesysteem, LED Dagrijverlichting,
Cruise Control, 19 inch. Lichtmetalen Velgen, Etc.. Deze prachtige BMW i3 is particulier bereden, er komt dan ook geen Btw meer over de
vraagprijs.
U zoekt een betrouwbare auto met uitstekende rijkwaliteiten? Dan is deze BMW i3 een geweldige keuze! De aandrijving van deze BMW wordt
verzorgd door een tweecilinder motor en een automatische transmissie. Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook 19 inch
lichtmetalen velgen, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels en leddagrijverlichting.
In deze auto beschikt u natuurlijk over een navigatiesysteem. Het orgineel soundsysteem biedt glasheldere geluidskwaliteit, u bedient dit veilig
via het stuurwiel. De auto is ook uitgevoerd met automatische airconditioning. De automatisch inschakelbare verlichting en regensensor zorgen
dat onderweg automatisch de verlichting en de ruitenwissers worden ingeschakeld. Dankzij de parkeersensoren achter kunt u met een gerust hart
in de kleinste gaatjes inparkeren. Daarmee nemen ze u veel werk uit handen. Ook ﬁjn als u op de voorgeschreven snelheid wilt blijven: de cruise
control. U bent in deze BMW ook voorzien van verstelbaar stuur, automatisch dimmende buitenspiegels, boordcomputer, centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening en buitentemperatuurmeter.
Zoals u mag verwachten van deze BMW i3 is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen.
Wij leveren u deze auto natuurlijk met een tellerrapport van Nationale Autopas. Bel nu voor een afspraak en overtuig uzelf.

