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BMW X4
xDrive20i High Executive M Sport Edition
€ 39.850,-

2016

83.018 KM

Merk

BMW

Bouwjaar

19-04-2016

Tellerstand

-

Model

X4

Kleur

184 PK

xDrive20i High
Executive M Sport
Edition

sophisto-grau
brillant metallic

Vermogen

Type

Cilinderinhoud

1997 CC

Brandstof

Benzine

Gewicht:

1710 KG

Transmissie

Automaat

Prijs

€ 39.850,-

Foto's voertuig

Overige

19 inch lichtmetalen M wielen Dubbelspaak (styling
622 M)
Achteruitrijcamera
afdaal assistent
airco (automatisch)
Alarmsysteem klasse 3
aluminium interieur afwerking
Anti Blokkeer Systeem
armsteun achter
armsteun voor
audioinstallatie met CD-speler
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
Bluetooth telefoonvoorbereiding
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Comfortontgrendeling en -sluiting, open en sluiten
portier en starten zonder sleutel
connected services
cruise control
dimlichten automatisch
elektrisch bedienbare achterklep
Elektrisch inklapbare buitenspiegels
Elektrisch verwarmde voorstoelen
Elektronisch Stabiliteits Programma
Grootlichtassistent
HiFi-luidsprekerssysteem
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
Innovation Pack
Instructieboekjes aanwezig
Koplampsproeiers
lederen sportstuur
M Aerodynamica
Metallic-lak
mistlampen voor
multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem Professional
parkeersensor voor en achter
passagiersairbag
regensensor
side-skirts
Sportonderstel
Sportstoelen voor
spraakbediening
start/stop systeem
stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
stuurwiel multifunctioneel
Trekhaak met elektrisch wegklapbare kogel
variabele stuuroverbrenging
Volledige dealeronderhoudshistorie beschikbaar
voor-en achterspoiler
Xenon-lampen
zij airbag(s) voor

Opmerkingen

Met zijn dynamische eigenschappen belooft deze BMW X4 u een heleboel rijplezier. Hij is ontwikkeld op een geavanceerd onderstel
en biedt altijd een veilig weggedrag. Met zijn benzinemotor en automatische transmissie is dit een prima auto voor nog vele
kilometers. Tijdens gure dagen is het prettig zitten in de verwarmbare voorstoelen. In deze uitvoering is de X4 voorzien van mooie,
maar ook functionele sportstoelen. Een praktische extra is de elektrisch bedienbare achterklep die opent en sluit met een druk op
de knop. Xenonverlichting zorgt voor een krachtige en heldere lichtbundel. Verder is de BMW uitgerust met: 19 inch lichtmetalen
velgen, sportonderstel, metallic lak en elektrisch inklapbare buitenspiegels.
Spraakbediening verhoogt de veiligheid en het gebruiksgemak. De auto luistert naar uw instructies en volgt ze op. Deze auto kent
elke bestemming als z′n broekzak, dankzij het navigatiesysteem met harde schijf. Connected drive services verbindt uw
smartphone draadloos met het audiosysteem. Automatische airconditioning verwarmt of koelt het interieur met een druk op de
knop. Ook achter de auto geen verrassingen bij het inparkeren. Daarvoor zorgt de achteruitrijcamera. In deze BMW kunt u zich
concentreren op het verkeer, terwijl de auto de omgeving voor u in de gaten houdt. Een automatisch inschakelbare verlichting
zorgt dat de verlichting aangaat als het donkerder wordt - in tunnels bijvoorbeeld - en de regensensor schakelt de ruitenwissers in
als het nodig is. U hoeft er niets aan te doen. Een comfortabele optie is keyless entry. U kunt de portieren openen en afsluiten
zonder de sleutel vast te houden. De inklapbare trekhaak zit niet in de weg als u hem niet gebruikt. Heeft u de trekhaak nodig, dan
klapt hij met een druk op de knop uit. De uitrusting van deze auto is met lederen sportstuur, automatisch dimmende binnen- en
buitenspiegels en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening behoorlijk compleet.
In de BMW X4 heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Door de hill hold control is geen helling meer een probleem
om stil te staan.
Als u nieuwsgierig bent naar deze BMW X4, neem dan 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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