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BMW X1
sDrive16d High Executive
Bouwjaar:

2016 (20 juli 2016)

Massa:

1.400 kg

Max trekgewicht:

1.700 kg

Tellerstand:

130.097 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

JZ-806-Z

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

116 PK

€ 19.940,Exterieur
Elektrisch bedienbare achterklep

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch en regensensor

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

LED koplampen

Lichtmetalen velgen 17"

Metaalkleur

Parkeersensor achter

Ruitensproeiers verwarmbaar

Infotainment
Audio installatie premium

Audio-navigatie full map

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Head-up display

Multimedia-voorbereiding

Radio-cd/mp3 speler

Spraakbediening

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Voorstoelen verwarmd

Achterbank in delen neerklapbaar

Armsteun achter

Armsteun voor

Boordcomputer

Cruise control

Electronic climate controle

Elektrische ramen voor en achter

Lederen bekleding

Lederen stuurwiel

Sportstoelen

Sportstuur

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Stuur verstelbaar

Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 3

Anti Blokkeer Systeem

Bandenspanningscontrolesysteem

Brake Assist System

Hill hold functie

Verkeersbord detectie

Overige
Achteropkomend verkeer waarschuwing

Anti doorSlip Regeling

Bots herkenning systeem

Connected services

Elektronisch Sper Diﬀerentieel

Elektronisch Stabiliteits Programma

Lederen sportstuur

mistlampen voor

De laatste beurt is bij 125.842 kilometer uitgevoerd. De apk is geldig t.m. 20-07-2020/
U ziet het meteen aan zijn krachtige design, de BMW X1 is een auto die kwaliteit uitstraalt. Onderhuids vindt u die kwaliteit terug in de
geavanceerde techniek, die deze auto zijn sportieve rijeigenschappen geeft. Onder de motorkap ligt een zuinige driecilinder motor. De lederen
bekleding benadrukt de luxe uitstraling van deze auto. Ervaar de weldadige warmte van de inschakelbare stoelverwarming. In deze auto
proﬁteert u onder andere ook van: 17 inch lichtmetalen velgen, led-achterlichten, 2-laags metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch
bediende ramen, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting, in delen neerklapbare achterbank en armsteun voorin.
Het navigatiesysteem en het premium audiosysteem bedient u met knoppen op het stuur of met gesproken commando’s. Met connected drive
services kunt u muziek draadloos afspelen. In een auto als deze kunt u niet zonder electronic climate control, zodat de temperatuur altijd goed is.
De achteruitrijcamera geeft u duidelijk zicht op de ruimte achter de auto. Cruise control houdt automatisch de ingestelde snelheid vast. Het is een
ideaal hulpmiddel om lange ritten comfortabeler te maken. Wat u ook in deze auto kunt vinden zijn head-up display, lederen sportstuur,
boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Geavanceerde systemen kunnen tijdens de rit bepaalde taken van u overnemen. Zo kijken er als het ware steeds extra ogen met u mee, zodat u
tijdig kunt reageren op noodsituaties. De camera van de verkeersborddetectie herkent verschillende soorten verkeersborden en toont deze op het
dashboard. In een noodsituatie waarschuwt forward collision warning bij een dreigende aanrijding met een voorligger. Soepel wegrijden op een
helling is eenvoudig met de hulp van hill hold control.
Bij een goede occasion als deze hoort natuurlijk ook een tellerrapport van Nationale Autopas. Hebt u interesse in deze auto? Neem nu contact met
ons op en we zetten hem klaar voor een proefrit.

