MERK

BMW

MODEL

5 Serie

UITVOERING

Touring 530i xDrive
High Executive| M
Sport | Pano | Leder |
Comfort Stoelen |
Memory Stoelen |
Massage | Functie |
19" |

FABRIEKSKLEUR

Grijs

DATUM EERSTE TOELATING

30-11-2017

PRIJS

€ 38.900

Exterieur

Infotainment

-Elektrisch glazen panorama-dak

-Head-up display

-Extra getint glas

-Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

-kijk op onze website voor meer XL Foto's !!!

-DVD speler

-Lichtmetalen velgen 19"

-Multimedia-voorbereiding

-Metaalkleur

-Navigatiesysteem full map + hard disk

-Trekhaak afneembaar

-Radio-cd/mp3 speler

-Achterruit apart te openen

-Rondomzicht camera

-Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

-Spraakbediening

-Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

-Stuurwiel multifunctioneel

-Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

-zelfstandige rijstrookwissel

-Chroom delen exterieur

-zelfstandige rijstrookwissel

-Dakrails
-Dimlichten automatisch
-Elektrisch bedienbare achterklep
-Keyless entry
-Koplampen adaptief
-LED koplampen
-Lichtmetalen velgen 18"
-Parkeer assistent
-Parkeersensor voor en achter

-Ruitensproeiers verwarmbaar
-Sportonderstel

Interieur

Milieu

-Achterbank verwarmd

-Start/stop systeem

-Cruise control adaptief met stop&go
-Luxe lederen bekleding
-massage functie
-Sportstoelen
-Stoel ventilatie voor
-Stuurwiel verwarmd
-Voorstoel(en) met massagefunctie
-Achterbank in delen neerklapbaar
-Airco (automatisch)
-Aluminium interieur afwerking
-Armsteun achter
-Armsteun voor
-Comfortstoel(en)
-Cruise control
-Elektrische ramen voor en achter
-Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
-Elektrisch verstelbare stuurkolom
-Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
-Keyless start
-Lederen bekleding
-Lederen stuurwiel
-Lendesteunen (verstelbaar)
-Regensensor
-Sportstuur
-Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
-Stuur verstelbaar
-Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

Overige

-Achteruitrijcamera

-Comfort Access pakket

-Airbag(s) hoofd achter

-CoPilot Pack

-Airbag(s) hoofd voor

-Driving Assistant Plus

-Airbag(s) side voor

-Elektrisch-pakket

-Airbag bestuurder

-M Sportpakket

-Airbag passagier

-Parking Pack

-Alarm klasse 3

-Achteropkomend verkeer waarschuwing

-Anti Blokkeer Systeem

-Autonome parkeerfunctie

-Anti doorSlip Regeling

-Connected services

-Autonomous Emergency Braking

-Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp

-Bandenspanningscontrolesysteem

-Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp

-Binnen/buitensp. aut. dimmend

-Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing

-bots waarschuwing systeem

-Kruisend verkeer detectie

-Brake Assist System

-Kruisend verkeer detectie

-dodehoekdetectie met correctie

-LED mistlampen

-dodehoekdetectie met correctie

-Luchtvering en automatische niveauregeling

-Elektronisch Stabiliteits Programma

-M Aerodynamica

-Hill hold functie

-Rijstrooksensor met correctie
-Rijstrooksensor met correctie
-Uitparkeer waarschuwing

