AUTOZEELAND
dé autosite van Zeeland!

BMW 3-serie 318i aut
Aangeboden door

Calimero Cars
Voltaweg 26
4338 PS Middelburg
info@calimerocars.nl
06-30705555

Merk

BMW

Model

3-serie

Uitvoering

318i aut

Prijs

€ 4.950

Bouwjaar

07-2005

Carrosserie

Sedan

Brandstof

Benzine

Kleur

Grijs metallic

Kenteken

30-PX-NS

Kilometerstand

201.000 km

Transmissie

Automaat

Motorinhoud

1.995

Vermogen

129 kW

Gewicht

1.335 kg

bmw 318i automaatbj 2005kmstand
201.000lichtmetalen velgenleder
interieurnavigatie klimapdcelektrische ramen en
spiegelscentrale vergrendelinggetint
glasmultifunctioneel stuurwielparrot
handsfreearmsteun1 jaar apk gratiswij
berekenen geen afleveringskostenuw huidige auto
kunt u inruilenal onze auto`s zijn voorzien van
N.A.P. certificaatBent u op zoek naar kleine
auto die bij u past? Wij hebben een ruim aanbod
voor u op voorraad. Kijkt u vast bij onze
occasions op onze website en zie welke auto’s
wij voor u in de aanbieding hebben. U bent ook
van harte welkom om bij ons langs te komen om
de auto’s die uw interesse hebben gewekt, te
komen bekijken! Behalve voor verkoop van
auto’s, kunt u bij ons ook terecht voor
reparatie, onderhoud en voor de financiering
van uw auto. Al onze occasions worden grondig
nagekeken, alvorens ze u worden aangeboden en
worden geleverd met een gratis afleveringsbeurt
en een nieuwe APK. Wij berekenen geen
afleveringskosten. Wij nodigen u graag uit bij
ons langs te komen. Voor vragen kunt u
uiteraard ook contact opnemen door te bellen
met 06-30705555 Graag tot ziens bij Calimero
Cars !voor vragen of een proefrit kunt u
contact opnemen met 0630705555Transmissie: 6
versnellingen, AutomaatInhoud laadruimte:
460/460 lAcceleratie (0-100): 9,9 sTopsnelheid:
Disclaimer:
203
km/uEnergielabel:
CMotorrijtuigenbelasting:
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van
de aangeboden
occasions en de
gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt,
kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor€eventuele
fouten,
omissies,
onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze
160 - 179
per
kwartaal
site kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Comfort & interieur
airco, boordcomputer, elektr. buitenspiegels, elektr. ramen, hoofdsteunen achter,

