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BMW 3 Serie
Cabrio 323CI 170pk Aut. Executive
Bouwjaar:

2000 (25 augustus 2000)

Massa:

1.555 kg

Max trekgewicht:

1.600 kg

Tellerstand:

173.878 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

Cabriolet

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

78-FZ-NG

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

170 PK

€ 6.940,Exterieur
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Elektrisch bedienbare kap

Getint glas

Lichtmetalen velgen 16"

Metaalkleur

mistlampen voor

Park Distance Control

Sportonderstel

Verlaagde carrosserie

Infotainment
Radio-cassette

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar

Airco (automatisch)

Armsteun achter

Armsteun voor

Boordcomputer

Cruise control

Elektrische ramen achter

Elektrische ramen voor

Elektrisch rolgordijn voor achterruit

Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen

Hoofdsteunen achter

Hoofdsteunen voor

Houtafwerking interieur

Lederen bekleding

Lederen stuurwiel

Regensensor

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Voorstoelen verwarmd

Milieu
Verbruiksmeter

Veiligheid
Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 3

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Elektronische remkrachtverdeling

De gehanteerde prijs is vast en op basis van zo meenemen; Geldige APK tot en met 20-11-2021. Garantie is in verband met leeftijd van de auto
niet mogelijk. Het echte buitengevoel beleeft u alleen maar achter het stuur van een cabriolet. Ontspannen en zorgeloos autorijden, dat doet u
met deze BMW 3-serie Cabrio. Deze auto uit het bouwjaar 2000 heeft 173.878 kilometer gelopen. Een krachtige motor geeft deze auto zijn
sportieve prestaties. De lederen bekleding geeft het interieur een hoogwaardige uitstraling. Dankzij de elektrische stoelbediening is het
gemakkelijk om de optimale zitpositie te vinden. Het elektrisch bediende cabriodak zorgt voor een indrukwekkend schouwspel. De kap opent en
sluit snel en geruisloos. De automatische airconditioning zorgt voor een prettige binnentemperatuur. De regensensor in de voorruit schakelt de
ruitenwissers automatisch in en uit. Inparkeren en uitparkeren kost geen enkele moeite dankzij de parkeersensoren. Cruise control houdt
automatisch de ingestelde snelheid vast. Zo kunt u zich volledig op het verkeer concentreren. Ook is de BMW uitgerust met: verstelbaar stuur,
boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
U bent nieuwsgierig? Bel of mail ons dan direct om een proefrit te reserveren.

