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BMW 1 Serie
116d EDE
Bouwjaar:

2012 (19 september 2012)

Massa:

1.285 kg

Tellerstand:

159.658 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

SJ800F

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

116 PK

€ 9.850,Exterieur
Lichtmetalen velgen 17 inch

Achterspoiler

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Getint glas

Handgrepen in carrosseriekleur

Metaalkleur

Infotainment
Multimedia-voorbereiding

Radio CD/MP3 speler

Originele Audio

Interieur
Airco

Multifunctioneel stuurwiel

Achterbank in delen neerklapbaar

Armsteun voor

Boordcomputer

Buitentemperatuurmeter

Cruise control

Electrische ramen

Hoofdsteunen achter

Lederen stuurwiel

Start/Stop systeem

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Isoﬁx

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Derde remlicht

ESP

Deze sportieve en zuinige (A-Label) BMW 1 Serie is keurig en volgens schema onderhouden. De laatste onderhoudsservice is recent uitgevoerd op
kilometerstand 159.631 door Bosch Car Service Pheifer in Sneek. De APK is geldig tot en met 26-04-2021. Hiermee bieden wij de BMW rijklaar aan
inclusief 6 maanden landelijke garantie. Dit is een auto die is ontworpen voor uw comfort. Onder de motorkap ligt een zuinige viercilinder motor.
Als u stil staat, schakelt het start-stopsysteem de motor uit, dit verlaagt het brandstofverbruik. De uitmonstering van deze auto wordt
gecompleteerd door onder meer 17 inch lichtmetalen velgen, getint glas, 2-laags metallic lak, elektrisch bedienbare ramen, elektrisch verstelde
en verwarmde buitenspiegels, in delen neerklapbare achterbank en armsteun voorin. Tijdens de rit bedient u het orginele audio installatiesysteem
met de knoppen op het stuur. Ja, airconditioning is er natuurlijk ook in deze auto. Cruise control houdt automatisch de ingestelde snelheid vast.
Het is een ideaal hulpmiddel om lange ritten comfortabeler te maken. Ook lederen stuur, boordcomputer, isoﬁx-aansluiting, centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening en buitentemperatuurmeter horen tot de voorzieningen op deze auto.

