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BMW 7 Serie 740d xDrive High Executive 1e Eigenaar
Merk

BMW

Model

7 Serie

Type

740d xDrive High
Executive 1e Eigenaar

Bouwjaar

2012

Kilometerstand

210.340 km

Carrosserie

Sedan

Transmissie

Automaat

Brandstof

Diesel

€22.990,00
Merk
BMW

Model
7 Serie

Type
740d xDrive High Executive 1e Eigenaar

Transmissie
A

Brandstof
D

Vermogen
313

Bouwjaar
2012

Kilometerstand
210340

Accessoires

• ABS

• Airbag(s) hoofd achter

• Airbag(s) hoofd voor

• Airbag(s) side voor

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Alarm klasse 3

• Anti Blokkeer Systeem

• Audio installatie premium

• Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth

• Bandenspanningscontrolesysteem

• Bi-xenon koplampen (+koplampreiniging)

• Binnenspiegel automatisch dimmend

• Boordcomputer

• Buitenspiegel(s) automatisch dimmend

• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Cruise control

• Dimlichten automatisch

• Electronic Brake Distribution

• Electronic climate controle

• Electronic Stability Program

• Elektrische ramen voor

• Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen

• Elektrisch verstelbare stuurkolom

• Elektrisch zonnescherm achterruit

• ESP

• Grootlicht-assistent

• Halogeen mistlampen

• Hoofdsteunen actief

• Lederen bekleding

• Lichtmetalen velgen 18"

• Luchtvering

• Metallic lak

• Multifunctioneel lederen stuurwiel

• Multimedia-voorbereiding

• Navigatie-systeem full map

• Parkeersensor voor en achter

• Regensensor

• Ruitensproeiers verwarmbaar

• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

• Trekhaak

• Voorstoelen verwarmd

• Wis-/was installatie voor koplampen

https://www.autohuislimburg.nl/occasion/893375062-bmw-7-serie-740d-xdrive-high-executive-1e-eigenaar/
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Opmerkingen
We mogen absoluut zeggen dat deze BMW 7 serie in een sublieme staat verkeert, afkomstig van de eerste Nederlandse eigenaar en
volledig BMW dealer onderhouden. Hetgeen aantoonbaar is middels de complete onderhoudshistorie uitdraai welke wij van BMW
Keram hebben ontvangen.
Aan werkelijk alles is te zien dat er met liefde met de auto is omgegaan. Alle boekjes en dergelijke zijn bij de auto bewaard. Maar
vooral: de auto verkeert zoals aangegeven in een sublieme staat op alle punten. Als u een BMW 7 serie zoekt dan zou ik u erg graag
uitnodigen om deze te komen bekijken en uiteraard met de garantie dat de auto in een sublieme staat verkeert, mocht dit niet zo zijn
dan betalen wij uw reiskosten naar Sittard.
De elektrische trekhaak (nog nooit gebruikt!) wordt bediend middels de knop in de kofferruimte, zie de foto. Ook de BMW fietsendrager
is nog nooit gebruikt.
Een complete set lichtmetalen velgen met winterbanden zijn eventueel tegen een meerprijs over te nemen.
Meer en betere foto's volgen zo snel als mogelijk, excuses voor het ongemak.
AutoHuisLimburg is specialist in de verkoop van kwalitatief hoogwaardige tweedehands auto's. Inruil is mogelijk en wij hanteren geen
afleverings/ rijklaar kosten. Bij vragen staan wij u graag van maandag t/m zondag te woord.
Voor verdere informatie kunt u ook onze website bezoeken.
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