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BMW 1 Serie 114D 95PK + 17" LMV/START-STOP/AIRCO/BLUETOOTH
Merk

BMW

Model

1 Serie

Type

114D 95PK + 17"
LMV/STARTSTOP/AIRCO/BLUETOOTH

Bouwjaar

2014

Kilometerstand

92.925 km

Carrosserie

Hatchback

Transmissie

Handgeschakeld

Brandstof

Diesel

€11.750,00
Merk
BMW

Model
1 Serie

Type
Bouwjaar
114D 95PK + 17" LMV/START-STOP/AIRCO/BLUETOOTH 2014

Transmissie
H

Brandstof
D

Vermogen
95

Accessoires

• ABS

• Achterbank in delen neerklapbaar

• Airbag(s) hoofd achter

• Airbag(s) hoofd voor

• Airbag(s) side voor

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Airco

• Aluminium interieur afwerking

• Anti Blokkeer Systeem

• Anti Slip Control

• Armsteun voor

• Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth

• Bandenspanningscontrolesysteem

• Boordcomputer

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels verwarmbaar

• Buitentemperatuurmeter

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Dimlichten automatisch

• Electronic Stability Program

• Elektrische ramen achter

• Elektrische Ramen voor

• ESP

• Halogeen mistlampen

• Isofix bevestiging

• Lederen stuurwiel

• Leder schakelpook

• Lichtmetalen velgen 17"

• Multimedia-voorbereiding

• Radio CD-speler

• Radio cd/mp3

• Regensensor

• Start/stop systeem

• Startblokkering

• Traction control

• Voorstoelen hoogte verst

https://www.frankoomenautos.nl/occasion/831046111-bmw-1-serie-114d-95pk-17-lmv-start-stop-airco-bluetooth/

Kilometerstand
92925
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Opmerkingen
Bandenmaat: 205/50 R17
LET OP!!! Auto wordt verkocht in opdracht van klant.
Prijs is dus meeneemprijs.
Auto heeft nog APK tot 30-10-2020.
Nieuwe APK evenals een onderhoudsbeurt zijn in overleg mogelijk.
Inruil is beperkt mogelijk.
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.
De auto is voorzien van een 1598cc Twin turbo dieselmotor die 95 pk levert en is gekoppeld aan een handmatige transmissie met 6
overbrengingen.
Verder is de auto voorzien van onder andere 17" lichtmetalen velgen, start/stop systeem, licht en regensensor, airconditioning en
bluetooth telefoonfunctie.
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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