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BMW 2 Serie
Gran Coupé 220i M-Sport Business
Edition Plus
€ 44.950,-

2022

8.884 KM

Kenmerken
Merk

BMW

Bouwjaar

04-01-2022

Tellerstand

-

Model

2 Serie

Kleur

grijs metallic

Vermogen

179 PK

Type

Gran Coupé 220i
M-Sport Business
Edition Plus

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

1998 CC

Transmissie

Automaat

Gewicht:

1405 KG

Prijs

€ 44.950,-

Exterieur
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, Buitenspiegels in carrosseriekleur, Buitenspiegels verwarmbaar, Centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening, Dimlichten automatisch, Elektrisch glazen panorama-dak, Elektronisch Sper Diﬀerentieel, Extra getint glas,
Getint glas, Koplampen adaptief, LED dagrijverlichting, LED koplampen, Lichtmetalen velgen 19", Lichtmetalen velgen 19",
Metaalkleur, Panoramadak, Parkeersensor achter, Parkeersensor voor, Ruitensproeiers verwarmbaar, Shadowline, Sportonderstel,
Sportonderstel

Infotainment
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, DAB ontvanger, Live Cockpit, Multimedia-voorbereiding, Navigatiesysteem full map,
Radio, Spraakbediening, Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar, Armsteun achter, Armsteun voor, Boordcomputer, Cruise control, Electronic climate controle,

Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, Keyless start, Lederen bekleding, Lederen stuurwiel, Regensensor, Sportstoelen,
Sportstoelen, Sportstuur, Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, Stuur verstelbaar, Voorstoelen in hoogte verstelbaar,
Voorstoelen verwarmd

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, Autonomous Emergency Braking, Bandenspanningscontrolesysteem, bots waarschuwing
systeem, Brake Assist System, Elektronisch Stabiliteits Programma, Hill hold functie, M sport remmen, Rijstrooksensor,
Verkeersbord detectie, Vermoeidheids herkenning

Overige
Achteropkomend verkeer waarschuwing, Apple Carplay/Android Auto, Connected services, dakhemel antraciet, LED mistlampen, M
Aerodynamica, M Aerodynamica, M Sport, M Sport Plus Pack, Stof/kunstlederen bekleding, Stof/kunstlederen bekleding, Volledig
digitaal instrumentenpaneel

Opmerkingen
Deze zeer gunstig geprijsde BMW 2-serie Gran Coupé is zonder overdrijven echt een fantastische occasion. De krachtige
benzinemotor van deze auto is gekoppeld aan een automatische transmissie. Maximaal comfort en stijl krijgt u dankzij het lederen
interieur. Op koude en donkere dagen zijn de verwarmbare voorstoelen een uitkomst. Uitstekende zitsteun en een strakke look?
Daar zorgen de sportstoelen voor! Het elektrisch bediende panoramadak zorgt voor maximale lichtinval en frisse lucht in het
interieur. Ook 19 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, extra getint glas, antracietkleurige hemelbekleding, metallic lak,
verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels, leddagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank horen tot de voorzieningen op deze auto.
Kies de muziek waarvan u houdt, dankzij de dab-radio klinkt het altijd geweldig. Intussen bedient u het audiosysteem en het full
map navigatiesysteem met de knoppen op het stuur of met uw stem. Het spreekt voor zich dat een auto als deze ook van
electronic climate control is voorzien. Het luxeniveau in deze BMW is niet alleen gericht op comfort, maar ook op uw veiligheid. Tal
van sensoren helpen u om de omgeving in de gaten te houden. De automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat automatisch de
verlichting wordt ingeschakeld als het donker wordt, wat bijvoorbeeld in tunnels erg handig is. En de regensensor zet de
ruitenwissers aan zonder dat u eraan hoeft te denken. Aan boord van deze BMW 2-serie Gran Coupé is een achteropkomend
verkeer waarschuwing voor extra veiligheid. Met cruise control rijdt u rustiger en meer ontspannen, en bovendien zuiniger. Ook
verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening zijn aan boord.
Deze BMW biedt u niet alleen comfort en rijplezier, maar ook veiligheid. Actieve veiligheidssystemen houden voor u de weg in de
gaten en reageren op onvoorziene situaties voordat u dat kunt. U rijdt ook veiliger omdat deze auto voor u de verkeersborden
langs de weg kan lezen. De belangrijkste borden worden op uw instrumentarium geprojecteerd, zodat u ze niet kunt missen. Het
risico van een kop-staartbotsing wordt aanzienlijk verminderd door de forward collision warning. Op lange ritten voorkomt de
vermoeidheidsassistent dat uw concentratie afneemt. Als mooie veiligheidsoptie heeft deze BMW 2-serie Gran Coupé lane assist,
een waarschuwingsfunctie als u onbedoeld van rijstrook wisselt.
Deze auto wordt geleverd met Bovag Garantie en u kunt er dan ook verzekerd van zijn dat hij grondig is gecontroleerd. U bent van
harte welkom om deze BMW in onze showroom te komen bekijken. Druk op de proefritknop en wij nemen zo snel mogelijk contact
met u op.

