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BMW 5 Serie 520i Edition
Merk

BMW

Model

5 Serie

Type

520i Edition

Bouwjaar

2003

Kilometerstand

299.898 km

Carrosserie

Sedan

Transmissie

Automaat

Brandstof

LPG G3

€3.100,00
Merk
BMW

Model
5 Serie

Type
520i Edition

Transmissie
A

Brandstof
3

Vermogen
170

Bouwjaar
2003

Kilometerstand
299898

Accessoires

• ABS

• Achterbank in delen neerklapbaar

• Airbag(s) hoofd voor

• Airbag(s) side achter

• Airbag(s) side voor

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Airco

• Airco automatisch

• Alarm klasse 3

• Anti Blokkeer Systeem

• Anti Slip Control

• Armsteun achter

• Armsteun voor

• Audio installatie

• Autotelefoon

• Autotelefoonvoorbereiding

• Bandenspanningscontrolesysteem

• Bestuurders-informatie-systeem

• Binnenspiegel automatisch dimmend

• Boordcomputer Dashboard (verbruik etc.)

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels verwarmbaar

• Cd-speler

• Cd-wisselaar

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Cruise control

• Electronic Stability Program

• Elektrische ramen achter

• Elektrische ramen voor

• Getint glas

• Halogeen mistlampen

• Hoofdsteunen achter

• Hoofdsteunen voor

• Houtafwerking interieur

• Lederen bekleding

• Lederen stuurwiel

• Lendesteunen (verstelbaar)

• Lichtmetalen velgen

• Licht metalen velgen

• Media systeem met beeld en Navi

• Metallic lak

• Motorrestwarmte-installatie

• Multifunctioneel Stuur

• Navigatie-systeem

• Park Distance Control

• Parkeersensoren

• Radio cd speler
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• Regensensor

• Stuurbekrachtiging

• Stuur verstelbaar

• Traction control

• Verbruiksmeter

• Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Opmerkingen
Ons adres:
AproCars
Vening Meineszstraat 1-A
6717 AJ EDE
Tel: 0318-742155
Inhoudelijke informatie:
Nette, degelijke auto met lichte gebruikersschade, auto is vrij van motorische mankementen.
Radio werkt niet.
Gratis extra service:
Al onze auto's worden showroom klaar en volledig professioneel stoom gereinigd(binnen en buiten) opgeleverd!
Wij zijn ervan verzekerd dat de auto's die wij verkopen motorisch in orde zijn daarom geven wij u standaard een half jaar garantie op
de motor(bij normaal gebruik).
Bel ons voor meer informatie, wij staan u graag te woord!
U bent natuurlijk ook van harte welkom om de auto te bekijken en indien gewenst een testrit te maken, kan op afspraak ook eventueel
in het weekend of in de avonduren. De koffie staat klaar voor u!
Ons adres:
AproCars
Vening Meineszstraat 1-A
6717 AJ EDE
Tel: 0318-742155
Wij verwelkomen u graag, hopelijk tot snel!
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