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BMW X1
sDrive18i 150PK Executive
Bouwjaar:

2011 (12 januari 2011)

Massa:

1.405 kg

Max trekgewicht:

1.700 kg

Tellerstand:

140.215 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

KR-129-H

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

150 PK

€ 13.450,Exterieur
Lichtmetalen velgen 17"

Parkeersensor achter

Trekhaak

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Elektronische remkrachtverdeling

mistlampen voor

Infotainment
Navigatiesysteem

Audioinstallatie met cd-speler

Radio cd mp3 speler

Speakers

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Airco (automatisch)

Stoelverwarming

12Volt aansluiting

12Volt aansluiting

Armsteun voor

Bestuurderstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Centrale deurvergrendeling op afstandbediening

Elektrische ramen voor en achter

Hoofdsteunen achter

Lederen stuurwiel

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Ramen voor en achter elektrisch bedienbaar

Regensensor

Veiligheid
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

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Overige
Onderhoudshistorie aanwezig

Stoere en zeer ﬁjn rijdende BMW X1 sDrive18i in complete Executive uitvoering. De X1 wordt aangedreven door de 150pk sterke 1995cc metende
viercilinder benzinemotor, gekoppeld aan een prettige handgeschakelde zesbak die zijn vermogen via de achterwielen op het asfalt brengt. Dit
exemplaar is op 12 januari 2011 nieuw geleverd door BMW dealer Schafer GmbH te Usinger (Duitsland), november 2016 naar Nederland gekomen
en is door de jaren heen keurig onderhouden. Het laatste onderhoud is uitgevoerd bij 131.643 kilometer. De APK keuring is nog geldig tot en met
14 januari 2022. Hiermee bieden wij de BMW rijklaar aan inclusief zes maanden garantie. De originele boordmap is aanwezig inclusief ingevuld
onderhoudsboekje en twee sleutels op afstandbediening. Verder is deze mooie X1 voorzien van een lederen interieur, Garmin navigatiesysteem,
radio/cd speler, stoelverwarming, 17 inch lichtmetalen velgen, parkeersensoren achter enz.. Tevens beschikt de X1 over een trekhaak met een
trekgewicht van 1700kg.

