BMW 4-serie Cabrio 428i High Executive Navi * Head
Up * 360 Camera * Luxury * Xenon * Leder * (6-TKT-68)
Bouwjaar
Km. stand
Brandstof
Carrosserie
Kleur
Gewicht
Motor
Transmissie
APK
Wegenbelasting
ABS
achterruitverwarming
Airbag bestuurder
Airbag(s) side voor
alarm
Anti Slip Control
Armsteun voor
audio-navigatie full map
Aux aansluiting
binnenspiegel automatisch dimmend
Bi-xenon koplampen
(+koplampreiniging)
Boordcomputer
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
carkit
Chroom delen exterieur
Dashboardkastje
Electrisch verstelbare bestuurdersstoel
Elek. inklapbare buitenspiegel
Elektrisch verstelbare passagiersstoel
elektrische ramen voor en achter
garantie
Grootlicht-assistent
Head-up display
hoofdsteunen achter
Keyless entry
lederen bekleding
lederen sportstoelen
Licht- en regensensor
Lichtmetalen velgen 19"
Multimedia-voorbereiding
navigatiesysteem full map
onderhoudsboekjes aanwezig
parkeersensor
Regensensor
spiegels elektrisch
sportinterieur
Sportstoelen
Start/stop systeem
Stoelverwarming bestuurder en
passagier

19 " LM velgen
achter spoiler
Achteruitrij camera
Airbag passagier
airbags
aluminium interieur afwerking
APK
Armsteun voor
Automaat
bandenspanning controle syst.
bi-xenon adaptief (+koplampreiniging)
Blue tooth telefoonvoorbereiding
Brake Assist System
Buitenspiegels verwarmbaar
centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
cruise control
dealer onderhouden
Electronic climate controle
Elektrisch bedienbare kap
Elektrische ramen achter
ESP
Glazen schuif/kanteldak electrisch met
jaloezie/blindering
gsm carkit
hoofd airbag(s) achter
in hoogte verstelbaar stuur
LED dagrijverlichting
Lederen bekleding
lederen stuurwiel
Licht- en zichtpakket; automatisch
dimmende binnenspiegel leeslampjes
achterin en bestuurder verlichting
beenruimte regensensor lichtsensor
vertraagde uitschakeling dimverlichting
middenarmsteun
nationale autopas
Navigatie-systeem full map + hard disk
Panorama variodak electrisch
bedienbaar
Parkeersensor achter

Prijs € 29.999,-

2014-03
90.438 km
Benzine (6.6)
Cabriolet (2 deurs)
Wit
1.675 kg
4 cyl. 2.0 (180kW / 247pk)
Automaat 8 versnellingen
Ja, bij aflevering
€ 245,00 - € 276,00 / € 980,00 - € 11
ABS
Achterbank neerklapbaar
Adaptieve grootlicht-assistent
Airbag(s) hoofd voor
airconditioning
Anti Blokkeer Systeem
Armsteun achter
Audioinstallatie met CD-speler
Autotelefoonvoorbereiding met
Bluetooth
Bandenspanningscontrolesysteem
bi-xenon koplampen
(+koplampreiniging)
boordcomputer
buitenspiegels elektrisch verstel- en
verwarmbaar
bumpers en spiegels in car.kleur
centrale vergrendeling
Cruise control
Dimlichten automatisch
Electronic Stability Program
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
met geheugen
Elektrische ramen voor
ESP
gordelspanners
Halogeen mistlampen
hoofd airbag(s) voor
incl boekjes
LED koplampen adaptief
(+koplampreiniging)
Lederen MF-stuurwiel met tiptronic
Lederen stuurwiel
Lichtmetalen velgen 17"
mistlampen voor
navigatiesysteem
nieuwstaat
Parkeer-assistent
Regensensor
Side-skirts
spoiler

Marge
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Traction control
voorstoelen in hoogte verstelbaar
Warmtewerend glas
zeer mooie en technisch goed
onderhouden auto
zij airbag(s) voor
dealer onderhouden

Reservewiel ruimtebesparend dezelfde
bandenmaat
spiegels verwarmd
Sportonderstel
Sportstuur
Startblokkering
stuur in hoogte verstelbaar
Usb aansluiting
voorstoelen verwarmd
Wis-/was installatie voor koplampen
zeer mooie en technisch goed
onderhouden automobiel
zonnedak elektrisch
1e eigenaar

Sportonderstel
Spraakbediening
startonderbreker
Stuurwiel multifunctioneel
vermoeidheids herkenning
Voorstoelen verwarmd
xenon verlichting
zeer nette auto
onderhoudsboekjes aanwezig

