Auto Esgee

Bel: (0517) 41 34 00

Kimswerderweg 27
8862 TR Harlingen

info@esgee.nl
www.esgee.nl
Bekijk op site

BMW 3 Serie
Coupe 325i Executive Automaat 218 PK
Bouwjaar:

2008 (8 augustus 2008)

Massa:

1.425 kg

Max trekgewicht:

1.600 kg

Tellerstand:

111.647 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

Coupé

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

42-GPR-4

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

218 PK

€ 12.950,Exterieur
Dimlichten automatisch en regensensor

Lichtmetalen velgen 18 inch

Parkeersensor achter

Xenon verlichting

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Buitenspiegels verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Chroomlijsten rondom

Dubbele uitlaat

Getint warmtewerend glas

Metaalkleur

Infotainment
Bluetooth carkit

Navigatiesysteem Professional

Voicecontrol

Audioinstallatie met cd-speler

Aux IN

Navigatiesysteem full map

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Airco (automatisch)

Cruise control

Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen

Lederen bekleding

12Volt aansluiting

12Volt aansluiting

Achterbank in delen neerklapbaar

Armsteun achter

Armsteun voor

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Elektrische ramen voor

Elektrisch verstelbare voorstoel(en)

Lichtsensor

Regensensor

Sportstuur

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 3

Anti Blokkeer Systeem

Bandenspanningscontrolesysteem

ISOFIX achterbank

Overige
Onderhoudshistorie aanwezig

Origineel Nederlandse auto

Elektronisch Stabiliteits Programma

koplampreiniging

mistlampen voor

xenon koplampen

Een 3 serie Coupé zoals hij moet zijn! Sportief doch chique en in de juiste motorisering en uitvoering. Deze BMW 325I Coupé Executive is een
echte rijdersauto en is voorzien van de befaamde drieliter zescilinder in lijn met 218 pk en 250 nm (welke beschaafd bromt en heerlijk ‘huilt’ bij
hogere toerentallen) welke is gekoppeld aan de soepele doch vlot schakelende automatische zes versnellingsbak van ZF. Samen met de
achterwiel aandrijving, 50/50 gewichtsverdeling en het uitstekend afgestemde onderstel is dit een garantie voor een glimlach op ieders gezicht.
De sportieve coupé lijnen worden door de chique Black Saphire Metallic exterieurkleur extra onderstreept en vormen een bijzonder harmonieuze
combinatie met het bruin lederen interieur (Dakota saddle brown) met pianolak interieurlijsten.
Deze van de tweede eigenaar afkomstige BMW werd nieuw in Nederland geleverd door BMW dealer Renova B.V. en is keurig volgens schema
onderhouden. De laatste onderhoudsservice is uitgevoerd bij 108.597 kilometer, de APK is geldig tot medio september en deze 3 Coupé wordt
afgeleverd met 6 maanden garantie. Het betreft een zeer nette en heldere auto en is beslist van de betere kwaliteit.
De complete uitrusting omvat onder andere: navigatie professional, bluetooth autotelefoonvoorbereiding, spraakcontrole, lederen bekleding,
elektrisch te verstellen voorzetels met geheugenfunctie op de bestuurdersstoel, zwarte pianolak interieurlijsten, multifunctioneel sportstuurwiel
leder bekleed, automatisch dimmende binnenspiegel, bi-xenon verlichting met koplampreinigingsinstallatie, 18 inch BMW sportvelgen voorzien
van bredere achterbanden, parkeersensoren achter, regensensor, lichtsensor, chromen lijsten rondom, enz… Twee sleutels, onderhoudshistorie
en Nationale Autopas aanwezig.

