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BMW X3
xDrive20i High Executive
€ 44.895,-

2018

86.674 KM

Merk

BMW

Bouwjaar

05-06-2018

Tellerstand

-

Model

X3

Kleur

184 PK

xDrive20i High
Executive

Sophisto-grau
brillant metallic

Vermogen

Type

Cilinderinhoud

1998 CC

Brandstof

Benzine

Gewicht:

1690 KG

€ 44.895,-

Transmissie

Automaat

Prijs

Foto's voertuig

Overige

Metallic lak
19 inch lichtmetalen wielen V-spaak uitgevoerd in
Reﬂexsilber (styling 691)
achterbank in delen neerklapbaar
achteropkomend verkeer waarschuwing
achteruitrijcamera
Active Protection
afdaal assistent
airco (automatisch)
airco separaat achter
Alarmsysteem klasse 3
aluminium interieur afwerking
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Apple Carplay® voorbereiding
armsteun achter
armsteun voor
Audio/Media Pack
Automatisch dimmende binnenspiegel
Automatisch dimmende binnenspiegel en
buitenspiegel aan bestuurderszijde
Automatische transmissie 8-traps met schakelpaddles
aan het stuurwiel
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
Bluetooth telefoonvoorbereiding
BMW Sportstoelen
boordcomputer
Brake Assist System
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
buitenspiegels in carrosseriekleur
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Comfort telefoonvoorbereiding met draadloze
oplaadmogelijkheid
connected services
cruise control
DAB-Tuner, digitale radio ontvangst
dakrails
dimlichten automatisch
DVD speler
elektrisch bedienbare achterklep
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
Elektrisch verstelbare lendensteunen
Elektrisch verwarmde voorstoelen
Elektronisch Stabiliteits Programma
HiFi-luidsprekerssysteem
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
hoofdsteunen actief
Instructieboekjes aanwezig
keyless start
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
lederen stuurwiel
LED koplampen met uitgebreide functionaliteit
LED mistlampen
M Aerodynamica
Model M Sport

M Sportonderstel
multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem Professional
Panoramadak
parkeersensor voor en achter
Parking Assistant
Parking Pack
passagiersairbag
radio CD speler
regensensor
ruitensproeiers verwarmbaar
Scheidingsnet tussen bagageruimte en achterbank
sportstuur
spraakbediening
start/stop systeem
stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
stuur verstelbaar
stuurwiel multifunctioneel
Stuurwielrand verwarmd
Variable Sport Steering
vermoeidheids herkenning
Volledige dealeronderhoudshistorie beschikbaar
voorstoelen in hoogte verstelbaar
warmtewerend glas
WiFi hotspot
zij airbag(s) voor

Opmerkingen

Ontdek de vele kwaliteiten van de BMW X3. Met zijn tijdloze design, zijn krachtige motor en zijn vele veiligheidssystemen laat deze
auto u versteld staan. De aandrijving van deze BMW wordt verzorgd door een viercilinder benzinemotor en een automatische
transmissie. Heerlijk comfortabel zitten, en genieten van stijlvolle kwaliteit? Deze auto heeft een fraai lederen interieur. ‘s Winters
op pad gaan kan een behoorlijke uitdaging zijn. Daarom is deze BMW X3 voorzien van weldadige verwarmbare voorstoelen. U blijft
ook in de scherpe bochten goed ondersteund door de fraaie sportstoelen. Van binnen lijkt het allemaal uitermate ruim dankzij de
vrije inval van daglicht via het elektrisch bediende glazen panorama dak. De elektrisch bedienbare achterklep opent met een druk
op de knop. Pak aan, ′t is winter! Zo′n verwarmd stuurwiel is dan bijzonder prettig! Tot de uitrusting van deze BMW behoren ook 19
inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, aluminium dakrailing, warmtewerend glas, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen,
actieve hoofdsteunen, metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch verstelde en
verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Geniet van een ruime selectie digitale radiostations met de dab-ontvanger. De meest gebruikte voertuigfuncties laten zich met
behulp van uw stem bedienen. Altijd een deskundige gids aan boord, dankzij het navigatiesysteem met harde schijf. Kabelkluwens
en stekkerslingers van smartphones zijn hier niet aan de orde. De draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons maakt opladen
strak, simpel en snel. Met connected drive services kunt u muziek draadloos afspelen. Tot de standaard uitrusting van deze auto
hoort ook automatische airconditioning. De achteruitrijcamera geeft u duidelijk zicht op de ruimte achter de auto. Achter het stuur
van deze BMW bent u niet alleen. De auto kijkt als het ware met u mee tijdens de rit. De regensensor schakelt de ruitenwissers in
als het nodig is en de automatisch inschakelbare verlichting doet de lichten voor u aan. Ook over uw schouder ziet u onderweg
niet alles wat er aan de achterzijde gebeurt. Daarom heeft deze BMW X3 een achteropkomend verkeer waarschuwing. De
contactsleutel is bij deze auto verleden tijd. De keyless start zorgt ervoor dat een druk op de knop voldoende is. De cruise control
zorgt voor een mooie, gelijkmatige snelheid die u zelf instelt. Dat is relaxt!
Zoals u mag verwachten van deze BMW X3 is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. Brake assist verhoogt
de remdruk in een noodsituatie zodat u sneller stil staat. Om te voorkomen dat u tijdens lange ritten achter het stuur in slaap valt,
is deze auto voorzien van vermoeidheidsherkenning.
We kunnen u wel duizend dingen over deze auto vertellen, maar het is beter als u hem zelf komt bekijken en ervaren. Neemt u
snel contact met ons op?
Wij gaan niet voor de laagste prijs maar bij ons krijgt u service en kwaliteit.
Onze auto's worden technisch nagekeken door onze monteurs in onze eigen werkplaats.
Auto kunnen geleverd worden met 12 maanden BOVAG garantie of met 3 maanden garantie, geldende garantie staat vermeld in
de advertentie. Wij berekenen GEEN aﬂeveringskosten.
Om teleurstelling te voorkomen even informeren of de auto (nog) aanwezig is.
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 08.30u tot 18.00u en zaterdag van 09.30u tot 15.00u.
Helaas hebben veel occasion sites het nog niet voor elkaar om goede kwaliteit foto's te publiceren.
Kijk voor veel meer GROTE foto's van HOGE resolutie op WWW.AUTOSWAANEN.NL om zo het juiste beeld van onze auto's te
krijgen. Kijk ook voor meer informatie en volledige onderhoudshistorie op onze site.
Uw huidige auto inruilen is mogelijk!
Heeft u een vraag?
Bel ons op: 0492 381000
Mail naar info@autoswaanen.nl
Of WhatsApp naar 0622372016
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