MERK

BMW

MODEL

X5

UITVOERING

xDrive30d High
Executive | M Sport |

FABRIEKSKLEUR

Black Sapphire

DATUM EERSTE TOELATING

22-03-2022

PRIJS

€ 103.900

Exterieur

Infotainment

-Elektrisch glazen panorama-dak

-Head-up display

-Extra getint glas

-Rondomzicht camera

-Keyless entry

-Rondomzicht camera

-Keyless entry

-Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

-Keyless entry

-DAB ontvanger

-Lichtmetalen velgen 22"

-Multimedia-voorbereiding

-Metaalkleur

-Navigatiesysteem full map + hard disk

-Trekhaak elektrisch uitklapbaar

-Radio

-Achterruit apart te openen

-Spraakbediening

-Adaptief demping systeem

-Stuurwiel multifunctioneel

-Aluminium delen exterieur
-Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
-Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
-Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
-Buitenspiegels in carrosseriekleur
-Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
-Dakrails
-Dimlichten automatisch
-Elektrisch bedienbare achterklep
-Grootlichtassistent
-Koplampen adaptief
-LED achterlichten
-LED koplampen

-Lichtmetalen velgen 20"
-Lichtmetalen velgen 20"
-Optiekpakker Zwart
-Panoramadak
-Parkeer assistent
-Parkeersensor achter
-Parkeersensor voor
-Ruitensproeiers verwarmbaar
-Schuif-/kanteldak
-Soft close door
-Sperdiﬀerentieel
-Sperdiﬀerentieel
-Sportonderstel
-Sportonderstel

Interieur

Milieu

-Achterbank verwarmd

-Start/stop systeem

-Achterbank verwarmd
-Airco separaat achter
-Cruise control adaptief met stop&go
-Interieur voorverwarmingsinstallatie
-Lederen interieurdelen
-Luxe lederen bekleding
-Stuurwiel verwarmd
-Stuurwiel verwarmd
-Achterbank in delen neerklapbaar
-Airco (automatisch)
-Aluminium interieur afwerking
-Armsteun achter
-Armsteun voor
-Binnenspiegel automatisch dimmend
-Boordcomputer
-Comfortstoel(en)
-Cruise control
-Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
-Elektrisch verstelb. passagiersstoel met geheugen
-Keyless start

-Lederen bekleding
-Lederen stuurwiel
-Lendesteunen (verstelbaar)
-Regensensor
-Sportstoelen
-Sportstuur
-Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
-Stuur verstelbaar
-Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

Overige

-dodehoekdetectie met correctie

-achterasbesturing

-dodehoekdetectie met correctie

-Bots herkenning systeem

-Dodehoek detector

-Comfort Access pakket

-Achteruitrijcamera

-CoPilot Pack

-Airbag(s) hoofd achter

-Driving Assistant Plus

-Airbag(s) hoofd voor

-Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing

-Airbag(s) knie

-Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing

-Airbag(s) side voor

-Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing

-Airbag bestuurder

-Luchtvering

-Airbag passagier

-Luchtvering

-Alarm klasse 3

-M Aerodynamica

-Anti Blokkeer Systeem

-M Aerodynamica

-Anti doorSlip Regeling

-M Sportpakket

-Autonomous Emergency Braking

-Oﬀ-Road-pakket

-Bandenspanningscontrolesysteem

-sluitbekrachtiging

-bots waarschuwing systeem

-Warmtecomfort pakket

-Elektronisch Stabiliteits Programma

-Achteropkomend verkeer waarschuwing

-Hill hold functie

-Afdaal assistent

-Rijstrooksensor

-Apple Carplay/Android Auto

-uitwijk assistent

-Connected services

-uitwijk assistent

-Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp

-uitwijk assistent

-Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp

-Vermoeidheids herkenning

-Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
-Kruisend verkeer detectie
-Kruisend verkeer detectie
-Kruisend verkeer detectie

-LED mistlampen
-Rijstrooksensor met correctie
-Rijstrooksensor met correctie
-Rijstrooksensor met correctie
-Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
-Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
-Volledig digitaal instrumentenpaneel

