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BMW X5 XDrive40d 313PK High Executive 7pers. + M
PERFORMANCE/PANORAMA/LEDER/20"LMV/HU DISPLAY/CAMERA
Merk

BMW

Model

X5

Type

XDrive40d 313PK High Executive 7pers. + M
PERFORMANCE/PANORAMA/LEDER/20"LMV/HU
DISPLAY/CAMERA

Bouwjaar

2017

Kilometerstand

65.644 km

Carrosserie

SUV

Transmissie

Automaat

Brandstof

Diesel

€58.950,00
Merk
BMW

Model
X5

Type
XDrive40d 313PK High Executive 7pers. + M
PERFORMANCE/PANORAMA/LEDER/20"LMV/HU DISPLAY/CAMERA

Transmissie
A

Brandstof
D

Vermogen
313

Bouwjaar
2017

Kilometerstand
65644

Accessoires

• ABS

• Accident Avoidance System

• Achterbank in delen neerklapbaar

• Achterbank verstelbaar

• Achteropkomend verkeer waarschuwing

• Achteruitrijcamera

• Adaptief demping systeem

• Afdaal assistent

• Airbag(s) hoofd achter

• Airbag(s) hoofd voor

• Airbag(s) side voor

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Airco automatisch

• Alarm klasse 3

• Aluminium interieur afwerking

• Anti Blokkeer Systeem

• Anti Slip Control

• Armsteun achter

• Armsteun voor

• Audioinstallatie met CD-speler

• Audio streaming

• Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth

• Bagage-scheidingsnet

• Bandenspanningscontrolesysteem

• Binnenspiegel automatisch dimmend

• Boordcomputer

• Bots herkenning en activatie

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels verwarmbaar

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Chroom delen exterieur

• Comfortstoel(en)

• Connected services

• Cruise control adaptief met Stop&Go

• DAB-ontvanger

• Dakrails

• Dimlichten automatisch

• Dual zone Climatronic

• Electronic Stability Program

• Elektrisch bedienbare achterklep

• Elektrische ramen achter
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• Elektrische ramen voor

• Elektrisch glazen panorama-dak

• Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen

• Elektrisch verstelbare stuurkolom

• ESP

• Extra getint glas

• Grootlicht-assistent

• Halogeen mistlampen

• Head-up display

• Hill hold-functie

• Hoofdsteunen actief

• Isofix bevestiging

• Koplampen adaptief

• LED achterlichten

• Lederen bekleding

• Lederen interieurdelen

• Lederen stuurwiel

• LED koplampen

• LED mistlampen

• Lendesteunen (verstelbaar)

• Lichtmetalen velgen 20"

• Luchtvering

• Luxe lederen interieur

• M-Performance exterieur

• M-Performance interieur

• Metallic lak

• Multimedia-voorbereiding

• Navigatie-systeem full map + hard disk

• Parkeersensor achter

• Parkeersensor voor

• Privacy glas vanaf B-stijl

• Radio CD/MP3 + stuurbed.

• Regensensor

• Ruitensproeiers verwarmbaar

• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel

• Skiluik

• Sportstoelen

• Sportstuur

• Spraakbediening

• Start/stop systeem

• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

• Stuurwiel multifunctioneel

• Traction control

• Voorstoelen verwarmd

• Warmtewerend glas

• Zwarte hemelbekleding
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Opmerkingen
Auto wordt afgeleverd met nieuwe apk, afleverbeurt
en standaard 3 maanden garantie.
Of anders in overleg.
Wij rekenen geen afleverkosten en inruil is bij ons mogelijk.
Ook het maken van een proefrit is geen probleem.
Graag voor bezichtiging een afspraak maken.
Dan weet u zeker dat de auto nog beschikbaar is en er iemand van de verkoop aanwezig is om u te woord te staan.
Groter, sneller, luxueuzer en toch bescheidener dan voorheen.
Zo kan de nieuwe BMW X5 het beste worden samengevat.
De motoren zijn sterker en de prestaties beter dan voorheen, maar het verbruik lager.
Dat geld zeker voor deze uit 2017 afkomstige X5 wat een zéér ruime, degelijke premium SUV is en aan 7 personen een zitplaats bied.
De auto is voorzien van de beresterke 2993cc Twin turbo dieselmotor die maarliefst 313PK levert en via een comfortverhogende
automatische transmissie met 8 overbrengingen en aandrijving op alle 4 de wielen.
Deze combinatie geeft de auto zéér vlotte prestaties die in alle rust worden voldaan.
De auto is voorzien van het M-Performance pakket en de uitrusting is mede dankzij het "High Executive" optiepakket zéér compleet.
Zo is de auto als opvallende opties voorzien van een elektrisch glazen panoramadak, LED verlichting, 20" lichtmetalen velgen,
achteruitrijcamera, adaptive cruise control, head up display, DAB ontvanger, elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugen enz
enz....
Kortom een schitterende, stoere, ruime premium SUV met beresterke TwinTurbo dieselmotor en zéér complete uitrusting.
Hoewel aan de informatie van deze advertentie de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij van Frank Oomen auto's niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie in de advertentie van welke aard dan ook.
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