Occasion

BMW 3 Serie

Prijs

€ 30.900,-

Type:

Touring 328I Aut. M Pakket Navi Pano'dak Leer 18''

Kenteken

85-ZFF-7

BTW/Marge

BTW-voertuig

Inrichting

Stationwagon (5 deurs)

Bouwjaar

2012

Km. stand

98.049 km

Brandstof

Benzine

Transmissie

Automaat

Aantal versnellingen

8

Kleur

wit (basis)

Gemiddeld verbruik

7 l/100km

Gewicht (leeg)

1.495 kg

Max. trekgewicht

1.600 kg

Accessoires
Achterbank in delen neerklapbaar

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Airco (automatisch)

Aluminium interieur afwerking

Anti Blokkeer Systeem

Anti Slip Control

Armsteun achter

Armsteun voor

Audioinstallatie met cd-speler

Bagage-afdekhoes

Bandenspanningscontrolesysteem

Bi-xenon koplampen (+koplampreiniging)

Bluetooth telefoonvoorbereiding

Boordcomputer

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Buitentemperatuurmeter

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Cruise control

Dimlichten automatisch en regensensor

Electronic climate controle

Electronic Stability Program

Elektrisch bedienbare achterklep

Elektrische ramen voor en achter

Elektrisch glazen panorama-dak

Extra getint glas

Hoofdsteunen achter

Isofix

Keyless Go

Lederen bekleding

Lederen stuurwiel

Lichtmetalen velgen 18"

Mistlampen voor

M Sportpakket

Multimedia-voorbereiding

Navigatiesysteem full map

Parkeersensor achter

Regensensor
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Schuif-/kanteldak

Sportonderstel

Sportstoelen

Sportstuur

Start/stop systeem

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Stuurwiel multifunctioneel

Voorstoelen verwarmd

Zonnescherm zijruiten

Zwarte hemelbekleding

Opmerkingen
Van de 1e eigenaar afkomstige en volledig door de dealer onderhouden BMW 328i met automaat én M-Pakket!
Deze zeer sportieve en rijk uitgeruste 328i is voorzien van o.a. navigatie, climate control, cruise control,
panoramadak, 18 inch lichtmetaal, M-sportstuur en verwarmbare lederen sportstoelen!
Al onze auto’s worden bij binnenkomst gecontroleerd door onze werkplaats. Hierdoor hebben wij én u zicht op de
uitgevoerde werkzaamheden en de te verwachten werkzaamheden. Daarnaast worden onze occasions standaard
voorzien van een vloeistoffencontrole, minimaal 6 maanden APK en een poetsbeurt. Tegen een meerprijs van
€950,- kunt u kiezen voor ons Full-Service afleverpakket. Hierbij wordt uw auto voorzien van een afleverbeurt
volgens fabrieksvoorschrift, nieuwe APK, halve tank brandstof, complete poetsbeurt en 6 maanden BOVAG
garantie.
Inruil is altijd welkom. Voor een prijsindicatie van uw in te ruilen auto ontvangen wij graag enkele foto's via
Whatsapp: 06-57551689 (Ardjan) of 06-30126402 (Willem). Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij u om
van te voren te informeren naar de beschikbaarheid. Alle moeite is genomen om de informatie op deze
internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw
daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen
beïnvloeden!
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