BMW 740
eXASL Plug-In Hybrid LANGE VERSIE FULL OPTION
66586 km
Automatisch
EURO6
CO²: 49 g/km

01-06-2017
Berline
1998 CC
Volledig leder

Elektrisch/Benzine
5 zitplaatsen
KW: 190 (PK: 258)

Opties:
360Â° camera | Airconditioning | Armsteun | Automatische klimaatregeling | Cruise Control | Electrische ruiten | Electrische zetelverstelling |
Elektrisch verstelbare buitenspiegels | Elektrische achterklep | Elektrische stoelverstelling | Getinte ramen | Head-up display | Keyless Entry |
Lederen stuurwiel | Lendensteun | Lichtsensor | Multifunctioneel stuur | Navigatiesysteem | Open dak | Parkeerhulp achter | Parkeerhulp
automatisch | Parkeerhulp met camera | Parkeerhulp voor | Regensensor | Start/Stop systeem | Stoelventilatie | Zetelverwarming | Bluetooth |
Boordcomputer | Geheel digitaal combi-instrument | Handsfree | Inductieladen voor smartphones | Radio | Sound system | USB | 4x4 |
Binnenspiegel automatisch dimmend | Elektronische parkeerrem | Katalysator | Lichtmetalen velgen | Sfeerverlichting | Sneeuwbanden | ABS |
Adaptive lights | Airbag bestuurder | Airbag passagier | Alarm | Automatische Tractie Controle | Bandenspanningscontrolesysteem | Centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening | Centrale vergrendeling | Dagrijlichten | Electronic Stability Program | Grootlichtassistent | Hoofd
airbag | Isofix | Koplamp volledig LED | LED verlichting | Mistlampen | Snelheidsbeperkingsinstallatie | Startonderbreker | Stuurbekrachtiging | Zijairbags |
Plug-In Hybride, CO2 uitstoot 49 g/km ex diplomaat voertuig (car diplomatique), verlengde versie, full option : Comfortzetels elektrisch verstelbaar
vooraan met memory, Elektrisch verstelbare zetels achteraan, verwarmde en geventileerde zetels vooraan en achteraan, soft close,
zonnegordijnen achteraan, ambient interieurverlichting, head up display, grootlichtassistent, elektrisch schuifdak in glas, park assistance,
surround view, automatische klimaatregeling 4 zonen, elektrisch verstelbaar stuurwiel, Nappa Leder Exclusief, BMW Display Key, Dynamic
Damping Control, LED Koplampen, Elektrische kofferopening, Multifunctioneel sportstuur in leder, ... 1ste eigenaar + onderhoudshistoriek,
inclusief onderhoudsbeurt voor aflevering, technische keuring voor verkoop, diagnoseverslag, carpass kilometercertificaat en 12 maanden
wettelijke waarborg volgens contract. Mogelijkheid tot aankoop van een garantie-uitbreiding tot 24 maanden! Overname van uw huidige wagen en
financieringsaanvraag zijn mogelijk (opgelet: geld lenen kost ook geld) Voor onze volledige stocklijst en bedrijfsgegevens kan u terecht op onze
website www.vandessel.com Adres: Krijgsbaan 51, 2640 Mortsel Openingsuren: Maandag-Vrijdag : 9u-18u, Zaterdag: 10u-16u, Zondagen en
feestdagen gesloten

47990 EURBTW aftrekbaar; incl 21% BTW
Prijs excl BTW: € 39661 Een financiering is mogelijk via onze partner Credibo.
Opgelet, geld lenen kost ook geld.

