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BMW 4 Serie Gran Coupé 428i Essential Pano , Nav
Merk

BMW

Model

4 Serie

Type

Gran Coupé 428i
Essential Pano , Nav

Bouwjaar

2016

Kilometerstand

52.202 km

Carrosserie

Hatchback

Transmissie

Automaat

Brandstof

Benzine

€29.750,00
Merk
BMW

Model
4 Serie

Type
Gran Coupé 428i Essential Pano , Nav

Transmissie
A

Brandstof
B

Vermogen
245

Bouwjaar
2016

Kilometerstand
52202

Accessoires

• ABS

• Airbag(s) hoofd achter

• Airbag(s) hoofd voor

• Airbag(s) side voor

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Aluminium interieur afwerking

• Anti Blokkeer Systeem

• Anti Slip Control

• Armsteun voor

• Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth

• Bandenspanningscontrolesysteem

• Bi-xenon koplampen (+koplampreiniging)

• Cruise control

• Cruise control adaptief met Stop&Go

• Dimlichten automatisch

• Electronic climate controle

• Electronic Stability Program

• Elektrisch bedienbare achterklep

• Elektrische ramen voor

• ESP

• Lederen sportstuur

• Lichtmetalen velgen 17"

• M Aerodynamica

• Multimedia-voorbereiding

• Parkeersensor achter

• Radio CD-speler

• Regensensor

• Sportonderstel

• Sportstoelen

• Sportstuur

• Start/stop systeem

• Startblokkering

• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

• Stuurwiel multifunctioneel

• Traction control

• Wis-/was installatie voor koplampen

https://www.nerexmotors.com/occasion/808316699-bmw-4-serie-gran-coupe-428i-essential-pano-nav/
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Opmerkingen
Bandenmaat: 225/50 R17
Inbegrepen afleverpakket: Bovag Garantie 6 m
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (6 maanden)
Dit is niet zomaar een BMW 4-serie Gran Coupé. De hoge prestaties van de motor, het strak afgestelde onderstel en de uitgekiende
verhoudingen van de transmissie staan garant voor bergen rijplezier. De aandrijving van deze BMW wordt verzorgd door een
viercilinder motor en een automatische transmissie. In deze sportstoelen voel je je één met je auto. Met een druk op de knop gaat de
elektrische achterklep open. Dankzij de xenonverlichting profiteert u in het donker van een krachtige en heldere lichtbundel. Ook is de
BMW uitgerust met: 17 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, elektrisch bedienbare ramen voor en armsteun voorin.
Het audiosysteem bedient u vanaf het stuurwiel, zodat u uw ogen op de weg kunt houden. Met electronic climate control hoeft u alleen
de gewenste temperatuur in te stellen. 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. Een 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 de adaptive cruise control helpt u om afstand te bewaren
van het verkeer voor u. En dan zijn er ook nog parkeersensoren achter die u helpen om veilig en schadevrij in te parkeren.
Zoals u mag verwachten van deze BMW 4-serie Gran Coupé is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. Brake
assist verhoogt de remdruk in een noodsituatie zodat u sneller stil staat. Het bandenspanningscontrolesysteem waarschuwt als een
van de banden onvoldoende lucht bevat.
Onderaan de advertentie kunt u doorklikken naar onze volledige voorraadlijst. Als u meer specifieke informatie wilt over één van onze
occasions of een afspraak wilt maken voor een bezichtiging kunt u gerust contact opnemen met ons. Uiteraard kunt u ook zonder
afspraak terecht bij ons. De koffie staat altijd klaar!
Het is altijd mogelijk om uw huidige auto in te ruilen. U kunt hierover geïnformeerd worden door onze verkoopadviseur.
Een financiering op maat is mogelijk. Met een lage rente en heldere voorwaarden kunt u uw toekomstige auto gedeeltelijk of volledig
laten financieren. Tijdens een gesprek kan onze verkoopadviseur u informeren over de mogelijkheden.
Als u interesse heeft in de auto en vrijblijvend een proefrit wilt maken. neem dan gerust contact op met 020-2194638 of stuur een email
naar sales@nerexmotors.com.
Graag verwelkomen wij u in onze showroom in Amsterdam, Nerex motors is gevestigd op het industrieterrein Westpoort,
Nieuwzeelandweg 7 Amsterdam. Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag vanaf 8.30 tot 17.30 en Zat van 10.00 tot 15.00
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