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BMW 5 Serie
550i High Executive
Bouwjaar:

2012 (28 februari 2012)

Massa:

1.805 kg

Max trekgewicht:

2.000 kg

Tellerstand:

121.633 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

6-TPN-00

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

408 PK

€ 28.850,Exterieur
bi-xenon koplampen

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Elektrisch bedienbare achterklep

Elektrisch schuif-/kanteldak

Elektronische remkrachtverdeling

Keyless entry

koplampreiniging

Lichtmetalen velgen 19"

mistlampen voor

Parkeersensor voor en achter

Trekhaak elektrisch uitklapbaar

Infotainment
Audio-navigatie full map

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Head-up display

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Achterstoelen verwarmd

Cruise control

Cruise control adaptief met stop&go

Electronic climate controle

Elektrische ramen voor en achter

Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen

Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen

Houtafwerking interieur

Lederen bekleding

Luxe lederen bekleding

Regensensor

Sportstoelen

Stuurbekrachtiging

Stuurwiel verwarmd

Voorstoelen verwarmd

Veiligheid
Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 3

Anti Blokkeer Systeem

Bandenspanningscontrolesysteem

Dodehoek detector

Elektronisch Stabiliteits Programma

Eerstvolgende beurt over 36.000 kilometer, nieuwe remblokken over 80.000 km volgens display. 6 maanden Luxury&Performance garantie via
Autotrust heeft een meerprijs van 1.199,- euro
Zijn vormen en lijnen verraden het al, dit is een pure sportauto en hij staat garant voor een intense rijbeleving. Het is een BMW 5-serie van het
bouwjaar 2012, er staat 121.633 kilometer op de teller. Trap het gaspedaal in en voel de geweldige acceleratie van de achtcilinder motor van
deze sportwagen. De auto is uitgerust met stijlvolle, lederen bekleding. Dankzij de elektrische stoelbediening is het gemakkelijk om de optimale
zitpositie te vinden. Met een druk op de knop gaat de elektrische achterklep open. De gasontladingslampen van de xenonverlichting zorgen voor
een krachtige en heldere lichtbundel.
Harder en zachter met een druk op de knop: de audiobediening op het stuurwiel maakt het mogelijk. Nooit meer de weg zoeken en ontspannen
arriveren bij uw reisdoel. Met het navigatiesysteem zit u veilig en ontspannen in de auto. Bij de luxe van deze auto hoort ook electronic climate
control. Comfortabel en veilig achteruitrijden gaat gemakkelijker dan ooit met behulp van de achteruitrijcamera. Om de veiligheid onderweg te
verhogen, heeft deze BMW zowel een automatisch inschakelbare verlichting als een regensensor aan boord, zodat hij zelf de verlichting en de
ruitenwissers kan inschakelen. Ook is de auto voorzien van adaptive cruise control. De elektrisch inklapbare trekhaak is onzichtbaar gemonteerd.
Met een eenvoudige beweging verschijnt de trekhaak zodra u deze nodig hebt.
In de BMW 5-serie heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Het bandenspanningscontrolesysteem waarschuwt als een van de
banden onvoldoende lucht bevat.
Als u meer wilt weten over deze BMW 5-serie, neem dan nu contact met ons op voor een afspraak.

