BMW SERIE 2
GRAN TOURER (F46) 218I 140PK 5P. EXECUTIVE SPORT !

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 25 925

DAVO Den Haag
Kerketuinenweg 18
2544 CW 'S-GRAVENHAGE

* Excl. kosten van inschrijving en brandstof. vermelding verplicht vanaf 1.1.79 conform decreet
78993 van 4.10.78

Garantie Leeuwekeur Plus XL (24 Maand)

(070) 850 25 00

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 26313 km garantie
Versnellingsbak : Handgeschakeld
Kleur : Grijs
Garantie : Leeuwekeur Plus XL
Din vermogen : 140 ch
Registratiedatum : 12/2018

Silhouette : Hatchback
Aantal zitplaatsen : 5
Brandstof : Benzine
Belasting : 22 %
CO2 : 134 g/km

UITRUSTING

COMFORT
auto start/stop functie
cruise control met active braking
elektrische stuurbekrachtiging
Handmatige 1-zone airconditioning
parkeercamera achter
EXTERIEUR
16 inch lichtmetalen wielen v-spaak (styling
471)
17 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak
(styling 385)
17 inch lichtmetalen wielen Dubbelspaak
(styling 385) icm Model Sport Line/ Model
Luxury Line
Buitenspiegels in carrosseriekleur met
geïntegreerde knipperlichten
elektrisch te openen en sluiten achterklep
elektrisch bediende ramen voor en achter
elektrisch bedienbare portierramen voor en
achter
elektrisch verstelbare buitenspiegels
Grille voorzijde met verchroomde omlijsting en
9 spijlen uitgevoerd in mat zwart
INTERIEUR
armsteun achterin, inclusief 2 bekerhouders
Banden reparatieset inclusief 12V compressor
Bekleding Stof/Sensatec combinatie
Bekerhouders, twee voorin in de
middenconsole, twee in de achterarmsteun
bmw individual hemelbekleding anthrazit
bekleding stof ‘grid’
doorlaadopening, met neerklapbare
achterbank (40:20:40)
elektrisch verstelbare lendensteunen op
voorstoelen
Interieurlijsten Oxidsilber dunkel mat met
accentlijsten Schwarz hoogglans
Interieurverlichting voor en achter, verlichting
in handschoenencompartiment en bagageruimte
handgrepen in de hemelbekleding
netten aan leuning voorstoelen
Microfilter voor het interieur
sportstoelen vóór
stoelen voor mechanisch in hoogte te
verstellen
Vijf hoofdsteunen in hoogte verstelbaar
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velours vloermatten afgestemd op de
kleurkeuze voor het interieur
verstelbare achterbank
MULTIMEDIA
basis bluetooth telefoonvoorbereiding en
audiostreaming met usb interface
bmw radio professional met 4 x 25w
versterker, cd-speler (geschikt voor mp3), rds en
verkeersinformatie (tp)
geïntegreerde handleiding in de
boordcomputer, te lezen/bekijken op het control
display
navigatiesysteem plus
usb aansluiting in de middenconsole voor
memory stick of mp3-speler met interface voor
bediening via de auto
VEILIGHEID
airbags voor bestuurder, voorpassagier en
tweede zitrij
antilock braking system (abs) met
geïntegreerde remassistent
driepunts veiligheidsgordels (twee voorin en
drie achterin)
deactivering passagiersairbag
hoofdairbags voor voor- en achterinzittenden
ANDERE
2 bevestigingsogen in bagageruimte
12V aansluitingen: 1 voorin, 1 in bagageruimte
actieve motorkap voor voetgangersveiligheid
active guard
Adaptieve LED koplampen
Adaptieve LED koplampen i.c.m.
Executive/High Executive
air curtain
alarmsysteem klasse 3 (vbv/scm)
armsteun voor
Automatisch dimmende binnen- en
buitenspiegel bestuurderzijde
b-stijlen in hoogglans zwart
axiaal en in hoogte verstelbare stuurkolom
banden reparatieset
bandenspanningsweergavesysteem
bmw teleservices
brake force display (dynamische remlichten)
brake energy regeneration
...

