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BMW 1 Serie
116d EDE Sport
Bouwjaar:

2014 (6 oktober 2014)

Massa:

1.295 kg

Tellerstand:

179.131 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

1XRB06

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

116 PK

€ 10.900,Exterieur
Parkeersensor achter

bi-xenon koplampen

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

koplampreiniging

Lichtmetalen velgen 16"

Metallic lak

mistlampen voor

Ruitensproeiers verwarmbaar

Infotainment
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

BMW Professional navigatiesysteem

Multimedia-voorbereiding

Navigatiesysteem full map

Radio cd speler

Stuurwiel multifunctioneel

USB Aansluiting

Interieur
12Volt aansluiting

12Volt aansluiting

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco (automatisch)

Armsteun voor

Bestuurderstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Buitentemperatuurmeter

Centrale deurvergrendeling op afstandbediening

Cruise control

Hoofdsteunen achter

ISOﬁx

Lederen stuurwiel

Lichtsensor

Multifunctioneel stuurwiel

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Regensensor

Sportstoelen

Sportstuur

Stuurwielbediening Audio

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 3

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Elektronisch Stabiliteits Programma

Start/Stop systeem

Overige
Sport-Line

Origineel Nederlandse auto

Nette en sportieve BMW 116D Sport Business voorzien van enkele zeer ﬁjne opties als het grote navigatiesysteem Professional, bi-xenon
verlichting en heerlijk zittende sportstoelen. De ﬁjne BMW viercilinder twinpower-turbomotor levert een 116 Pk en 260 Nm koppel waarmee hij de
1 serie vlot in beweging zet zonder daarbij te veel brandstof te moeten verbruiken (gemiddeld verbruik van 1 liter brandstof op 26.3 kilometer).
Deze BMW, afkomstig van de eerste eigenaar (na de lease prive overgenomen), is nieuw geleverd door BMW dealer Jan de Jong te Hilversum en is
door de jaren heen keurig en volgens schema onderhouden. Het laatste onderhoud heeft plaatsgevonden bij 168.453 kilometer. Bij 160.452
kilometer zijn er vier nieuwe Michelin CrossClimate banden gemonteerd. Het volgende onderhoud dient pas over 20.000 kilometer plaats te
vinden. De APK keuring is nog geldig tot en met 6 oktober 2021. Hiermee bieden wij de 1-serie rijklaar aan inclusief 6 maanden landelijke
garantie.
De complete uitrusting omvat: bi-xenon verlichting met koplampreinigingsinstallatie, 16 inch BMW lichtmetalen sportvelgen, full map BMW
navigatiesysteem Professional, bluetooth autotelefoonvoorbereiding inclusief muziek streaming, goed zittende sportstoelen, elektrische ramen
voor en achter, elektrisch bedienbare en verwarmde spiegels, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, keyless staten, airconditioning,
cruise control, multifunctioneel met leder bekleed stuurwiel, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, instelbare rijdynamiek, traction
control, automatische stabiliteit controle, antiblokkeersysteem (ABS), front en zij airbags, gordijn airbags, ISOFIX bevestigingspunten op de
achterbank, etc…
De digitale onderhoudshistorie, boord literatuur, twee sleutels en de Nationale Autopas zijn aanwezig.

