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BMW 1 SERIE 116I EDE UPGRADE EDITION CLIMATE CRUISE LEER
NAVI PDC SCHDAK LMV
Bouwjaar

17-01-2013

Kleur

zwart

Brandstof

Benzine

Transmissie

Handgeschakeld

Km. stand

185.682

Vermogen

136 PK

Cilinderinhoud

1598 CC

Gewicht

1265 KG

Max. trekgewicht

1200 KG

Prijs

€ 10.900,-

OPMERKINGEN
Onderhouden volgens voorschriften: ja
Hij is stijlvol en comfortabel, deze BMW 1-serie, en hij is ontworpen om u veilig en comfortabel te laten rijden onder alle
omstandigheden. De aandrijving komt voor rekening van een benzinemotor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. En o ja,
het lederen interieur is ook een vermelding waard! Een heerlijk zonnetje, of indrukwekkende wolkenpartijen? Bekijk ze
onbelemmerd door het elektrisch bediende glazen panorama dak. De gasontladingslampen van de xenonverlichting zorgen voor
een krachtige en heldere lichtbundel. Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook 16 inch lichtmetalen velgen,
metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en in
delen neerklapbare achterbank.
De auto is ook uitgevoerd met automatische airconditioning. Met de aanwezige parkeersensoren weet u altijd zeker of het past.
Met ingeschakelde cruise control zit u ontspannen achter het stuur. En deze auto heeft ook lederen stuur, boordcomputer, isofixaansluiting, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en buitentemperatuurmeter als standaard uitrusting.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen.
Interesse? Maak dan gauw een afspraak voor een proefrit.

EXTERIEUR
bi-xenon koplampen, Elektrisch glazen schuif-/kanteldak, Lichtmetalen velgen 16", Parkeersensor achter, Buitenspiegels
elektrisch verstel- en verwarmbaar, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, koplampreiniging, Metaalkleur,
mistlampen voor, Ruitensproeiers verwarmbaar, Sportonderstel
INFOTAINMENT
Navigatiesysteem full map, Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, Multimedia-voorbereiding, Radio cd speler, Stuurwiel
multifunctioneel
INTERIEUR
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Airco (automatisch), Airco (automatisch), Cruise control, Lederen bekleding, 12Volt aansluiting, Achterbank in delen
neerklapbaar, Aluminium interieur afwerking, Armsteun voor, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Boordcomputer,
Buitentemperatuurmeter, Hoofdsteunen achter, Lederen stuurwiel, Sportstuur
MILIEU
Start/stop systeem
VEILIGHEID
Isofix bevestiging voor kinderzitjes, 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
OVERIGE
Comfort-pakket, Electrische ramen voor en achter, Niet in gerookt, Zomerbanden

