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BMW 5 Serie
Touring 530d 258PK Automaat
Bouwjaar:

2013 (15 april 2013)

Massa:

1.770 kg

Max trekgewicht:

2.000 kg

Tellerstand:

191.477 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

Stationwagon

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

6-KGS-65

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

258 PK

€ 18.940,Exterieur
Afneembare trekhaak

Elektrisch glazen panorama-dak

Lichtmetalen velgen 19 inch

Metallic lak

M Sportonderstel

Parkeersensor voor en achter

Afdekhoes

bi-xenon koplampen

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dakrails

Dimlichten automatisch

Dubbele uitlaat

Elektrisch bedienbare achterklep

Elektronische remkrachtverdeling

koplampreiniging

LED achterlichten

Mistlampen voor

mistlampen voor

Schuif-/kanteldak

Spoilerpakket

Sportonderstel

Sportonderstel

Infotainment
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Bluetooth audio streaming

BMW Professional navigatiesysteem

Premium Hiﬁ Luidsprekersysteem

Audio-navigatie full map

Aux IN

Bluetooth carkit

DVD speler

I-Drive

Speakers

Stuurwiel multifunctioneel

USB Aansluiting

Voicecontrol

Interieur
Airco met elektronische regeling

Cruise control

Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen

Lederen bekleding

Sportstoelen

Stoelverwarming

///M-sportstuur

12Volt aansluiting

12Volt aansluiting

Achterklep elektrisch bedienbaar

Aluminium interieur afwerking

Armsteun achter

Armsteun voor

Bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar

Bestuurderstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Centrale deurvergrendeling op afstandbediening

Deelbare achterbank

Electronic climate controle

Elektrische ramen voor en achter

Elektrisch verstelbare voorstoel(en)

Hoofdsteunen achter

ISOﬁx

Lederen stuurwiel

Lederen stuurwiel

Lendesteunen (verstelbaar)

Lichtsensor

Multifunctioneel stuurwiel

Passagiersstoel elektrisch verstelbaar

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Regensensor

Sportstoelen

Sportstoelen

Stuur bekleed met leder

Stuurbekrachtiging

Stuurwielbediening Audio

Stuurwiel elektrisch verstelbaar

Zonnerollo's in achterdeuren

Zwarte hemelbekleding

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Xenon koplampen adaptief

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 3

Anti Blokkeer Systeem

Bandenspanningscontrolesysteem

Binnen/buitensp. aut. dimmend

Derde remlicht

Elektronisch Stabiliteits Programma

ISOFIX achterbank

LED dagrijverlichting

Start/Stop systeem

Overige
M Sportpakket

Onderhoudshistorie aanwezig

Origineel Nederlandse auto

8-traps Sportautomaat

Luchtvering en automatische niveauregeling

Dit is toch wel ”het neusje van de zalm’ als we het hebben over de F11 reeks van de Bayerische Motoren Werke. In onze ogen staat hier een
perfect samengestelde BMW 5-Serie Touring. Het exterieur is uitgevoerd in het chique ”Imperial Blue Pearl” wat is gecombineerd met leder
”Dakota/Oyster” voor interieur en zwarte hemelbekleding. Het M-pakket (zowel in- als exterieur) maakt het geheel helemaal compleet en zorgt
ervoor dat hier niet alleen een sportieve maar ook een uiterst chique Touring staat waarmee u te allen tijde voor de dag kan komen. Hetzelfde
geldt voor die heerlijk verﬁjnde 6 cilinder lijnmotor. Deze 530d is voorzien van de 258pk sterke variant en levert daarnaast een riant koppel van
560nm die moeiteloos dankzij de 8-traps ZF automaat via de achterwielen op de asfalt worden gebracht. Deze aandrijﬂijn biedt het beste van
twee werelden, enerzijds is deze beresterke 5-Serie (mede dankzij het M-sportonderstel) en rijgedrag een heerlijk sportief ”scheurijzer”,

anderzijds dankzij o.a. de luchtvering en koersvastheid een ultieme comfortabele snelwegcruiser…
Dit exemplaar is nieuw geleverd op 11 april 2013 door BMW dealer F. Breeman Gouwepark B.V. te Gouda en door de jaren zowel technisch als
optisch zeer punctueel bijgehouden. De laatste onderhoudsservice is recent door ons uitgevoerd. Daarnaast hebben wij een nieuwe APK keuring
uitgevoerd (nu geldig tot 29-03-2021) en de achterbanden vervangen (Bridgestone Potenza) en is in 2019 bij 167.338 kilometer de automatische
transmissie preventief gespoeld. Het volgende onderhoud dient pas over 30.000 kilometer te gebeuren. Hiermee bieden wij de BMW rijklaar aan
inclusief 6 maanden landelijke garantie.
De eerste eigenaar heeft naast het prachtige M-pakket ook een aantal andere zeer ﬁjne optionele opties aangevinkt, denk hierbij aan een
elektrisch bedienbaar panorama/schuifdak, lederen sportstoelen voorzien van stoelgeheugen en stoelverwarming, bi-xenon koplampen, BMW
Professional navigatiesysteem met bluetooth autotelefoon en een afneembare trekhaak. Daarnaast is de 5-Serie voorzien van een elektrisch
bedienbare achterklep, parkeersensoren aan de voor en achterzijde, automatisch geregelde airconditioning, i-Drive multimediasysteem,
multifunctioneel met leder bekleed ”M” sportstuur die tevens elektrisch verstelbaar is, grotere remklauwen, cruise control, 19” originele ”M”
lichtmetalen velgen, lichtsensor, regensensor, luchtvering, ”M” sportonderstel, LED achterlichten, elektrisch bedienbare ramen, elektrisch verstelen inklapbare buitenspiegels, ISOFIX aansluitingen, alarm klasse 3, premium Hiﬁ luidsprekersysteem, start en stop systeem, stoelverwarming,
zonnerollo’s voor de achterramen, aluminium interieurafwerking enz..
De fotoreportage van deze BMW 530d Touring spreekt voor zich, het betreft hier een bijzonder nette liefhebbers auto waarvan de originele
boordmap aanwezig is met daarin de bijbehorende instuctieboekjes, ingevuld onderhoudsboekje, 2 sleutels op afstandbediening en het NAP
certiﬁcaat. De geadverteerde prijs is inclusief 6 maanden landelijke garantie.

