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BMW 4 Serie
Gran Coupé 428i High Executive Aut.
Bouwjaar:

2014 (1 juli 2014)

Massa:

1.505 kg

Max trekgewicht:

1.600 kg

Tellerstand:

180.712 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

1-XBR-27

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

245 PK

€ 19.850,Exterieur
bi-xenon koplampen

Lichtmetalen velgen 18"

Chroom delen exterieur

Dimlichten automatisch

Elektrisch bedienbare achterklep

koplampreiniging

Metaalkleur

Parkeersensor achter

Infotainment
Navigatiesysteem full map + hard disk

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Multimedia-voorbereiding

Radio cd speler

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Houtafwerking interieur

Voorstoelen verwarmd

Airco (automatisch)

Aluminium interieur afwerking

Armsteun voor

Cruise control

Elektrische ramen voor

Lederen bekleding

Regensensor

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Milieu
Start/stop systeem

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

Overige
Lederen sportstuur

Luxury-Line

Apk t/m 01-07-2022.
Geen mediterrane druktemaker, geen Franse charmeur. Deze Duitse auto straalt een en al stevige kwaliteit uit. Stalen onverzettelijkheid van
topniveau, een en al kracht en betrouwbaarheid. Deze auto is uitgerust met een viercilinder benzinemotor en een automatische transmissie. De
klasse komt van het lederen interieur en het slimme gemak van de elektrisch bedienbare achterklep. Winter… Eerst krabben, dan genieten van
de stoelverwarming. Met de krachtige xenonverlichting rijdt u ontspannen in het donker. Ook 18 inch lichtmetalen velgen, metallic lak en
elektrisch bedienbare ramen voor zijn aan boord.
Voor de audiobediening hoeft u uw ogen geen seconde van de weg te houden. Alle functies bevinden zich op het stuur, onder uw vingertoppen.
Ook praktisch: deze auto is voorzien van een eigen navigatiesysteem met harde schijf. Automatische airconditioning regelt volautomatisch de
temperatuur. U kiest de gewenste temperatuur en het systeem doet de rest. De elektronische systemen in deze BMW helpen u actief om
comfortabeler te rijden. Een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor houden de omstandigheden onderweg in de gaten. Met
ingeschakelde cruise control zit u ontspannen achter het stuur.
Zoals u mag verwachten van deze BMW 4-serie Gran Coupé is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen.
Wilt u meer weten over deze auto? Neem dan contact met ons op voor een proefrit.

