Meemortel 28
6021AE Budel

0495-491887
info@meylauto.nl

BMW 7 Serie
760Li 6.0 V12 445PK Vol opties!
Schuifdak!
€ 6.250,-

2003

288.441 KM

Kenmerken
Merk

BMW

Bouwjaar

-

Tellerstand

288.441 KM

Model

7 Serie

Kleur

blauw

Vermogen

445 PK

Type

760Li 6.0 V12
445PK Vol opties!
Schuifdak!

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

5972 CC

Transmissie

Automaat

Gewicht:

2125 KG

Prijs

€ 6.250,-

Comfort & Interieur
Achterbank verwarmd, Airco automatisch, Armsteun achter, Armsteun voor, Audioinstallatie met CD-speler, Autotelefoon,
Bandenspanningscontrolesysteem, Binnenspiegel automatisch dimmend, Boordcomputer, Cd-wisselaar, Comfortzetels met
elektrische verstelling, Comfortzetels met geheugen, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, Elektrisch verstelbare
bestuurdersstoel met geheugen, Elektrisch verstelbare passagiersstoel, Hoofdsteunen achter, Hoofdsteunen actief, Houtafwerking
interieur, Lederen bekleding, Lederen stuurwiel, Lendesteunen (verstelbaar), Navigatie-systeem, Stoﬀen bekleding,
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, TV-ontvanger, Verwarmde zitplaatsen voor en achter, Voorstoelen verwarmd

Exterieur
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch met geheugen,
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, Buitenspiegels in carrosseriekleur, Buitenspiegels verwarmbaar, Centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening, Elektrisch glazen schuif-/kanteldak, Elektrisch zonnescherm achterruit, Halogeen mistlampen,
Lichtmetalen velgen 17", Metallic lak, Schokdempers automatisch instelbaar, Warmtewerend glas, Wis-/was installatie voor
koplampen, Xenon-verlichting

Veiligheid

ABS, Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) side achter, Airbag(s) side voor, Airbag bestuurder, Airbag passagier,
Alarmsysteem, Anti Blokkeer Systeem, Anti Slip Control, Cruise control, Park Distance Control, Regensensor, Startblokkering,
Traction control

Overig
Bumpers in kleur, Niveauregeling automatisch

Opmerkingen
Goed uitziende 12 cilinder!
Wordt verkocht in opdracht van een klant.
Goedwerkend schuifdak!
APK geldig tot 06-2023!
Voorzien van veel extra opties!
2 nieuwe voorbanden!
Alle opties werken en het is een heerlijke auto om mee te rijden!
Kleine minpuntjes:
- Motor zweet, waardoor je aan de onderkant wat olie ziet hangen
- Motorstoring brandt, niks ernstigs
- Airbag storing, oorzaak is de stoelbezettingssensor
- Raam links achter gaat alleen schokkend omhoog en omlaag, werkt dus wel, maar niet zoals het zou moeten

Deze BMW 7-serie komt uit 2003, werd geleverd van 01-02-2003 tot 31-03-2005 en kostte toen € 179,197.-. Deze personenauto is
voorzien van een benzine motor en een cilinderinhoud van 5972 cc.
De personenauto heeft een topsnelheid van 250 km per uur en bereikt vanuit stilstand de 100 km/u in 5.5 seconden. De
wegenbelasting bedraagt € 383.- per kwartaal.

Bel gerust voor meer info of kom eens langs voor een proefrit...
Best even bellen voordat u komt kijken zodat deze auto nog zeker beschikbaar is, om teleurstellingen te voorkomen.
Buiten onze openingstijden zijn wij ook bereikbaar op: 06-23569887.
Ook in de avonden en op zondagen te bezichtigen op afspraak.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze advertentie.
Wij zijn al 44 jaar een begrip in de regio. Graag verwelkomen wij u als klant.
Een echt familiebedrijf in hart en nieren dat bestaat uit 3 generaties.
Kom gerust eens vrijblijvend langs. De koﬃe staat klaar ...
Autoverhuur (personenwagens, personenbusjes, bestelbusjes en kleine vrachtwagen rijbewijs B), leasing, autowasserrette mét
bediening, selfcarwash, alle onderhoud, alle merken verkoop nieuw/occasions voor NL en België.
Van Meyl Automobielmaatschappij voor al uw autozaken, uw partner in NL en België !!!
(Budel is gelegen aan de grens). Tot binnenkort ?

