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Alpina
Alpina B4 BiTurbo

Coupe Allrad

WOERDEN, NL

€ 53.950,-

Bereken uw

https://maps.google.com/?q=Leidsestraatweg%2014a%2C%203443%20BV%20WOERDEN%2C%20NL
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autolening

vanaf € 777,-

Nu zakelijk
leasen

Contact aanbieder

+31 (0)348 - 425124

The 500 Store

Kilometerstand

78.996 km
Transmissie

Automatisch
Bouwjaar

12/2016

Brandstof

Benzine

Vermogen

kW (PK)

301 kW (409
PK)

Type

verkoper

Autobedrijf

Koop met
vertrouwen

Kwaliteitsrapporten

Reclame

tel:+31348425124
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Ontvang uitgebreide informatie van deze auto

en voorkom een miskoop. Bekijk nu de meest

voorkomende APK-afkeurpunten, reparaties en

kilometerstand controle.

Gratis autorapport van Finnik

Financiering Autolening aanvragen

meer

Basisgegevens Carrosserietype Coupé

Categorie Gebruikt

Aandrijving 4x4

Stoelen 4

Deuren 2

Landversie Nederland

Advertentienr. 2756692

VoertuiggeschiedenisKilometerstand 78.996 km

Bouwjaar 12/2016

Productiejaar 2016

APK Nieuw

Volledige Ja

https://finnik.nl/kenteken/K940XH/autoscout24
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onderhoudshistorie

Niet-rokers auto Ja

Technische
Gegevens

Vermogen kW (PK) 301 kW (409 PK)

Transmissie Automatisch

Cilinderinhoud 2.979 cm³

Versnellingen 8

Cilinders 6

Leeggewicht 1.655 kg

EnergieverbruikBrandstof Benzine

Brandstofverbruik 2 0 l/100 km (gem.)
0 l/100 km (stadsverkeer)
0 l/100 km (buitenwegen)

Emissieklasse Euro 6

Opties meer

Reclame

Pyjama, 100%

Haut style double ép…

En microfibre douce, …

https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=DO_P9nntY4KCI2YM3B-O4t5YKTNLl1U0MdHVE1AeX4gPR2d3MoqTXKwOypzE-oouHWvm1Sxs6NDzuO7kJzxW509c57AAsmSz_3tPLYmuiwZACYeUUZOiyIXWkCTmDxOlr6M6Q1La1uozJ-Uxq7uCpPnbi3maCpbV0QmTVGtbcF9PRLn0otXyfWvt7T-cRX2h8KfqaHx1E30UGlNTO2ltF3_r6wCGAjRQm2m8olfQnwy1IgTX_aYj7xllytp85Dy4veCI_8UtUucQa8tDMp6SUgkfae9j4sAHc1N7IOAj8HnyZrsq-Np6e_59ISxI8rYWGxCj10JQeyBpw5u-PcUZTQMpjsyS9cTvUNtYJ5Z78D2nUJqHdChEx1E6DHRb9dpOGR6svrJPWNbdBI4ZXi5a6ZW3lCqa8Nwan7PB2xK1UK4PkKxnrWT0zIO_6m0uv4VmJwb862ZCTOA5FCjtoMZ_EXHVAEM&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.bonprix.fr%2F%3Flandmark%3DEntry%26anbieter%3Dcriteo_por_nk%26typ%3DPOR%26iwl%3D503%26aktion%3Dbofu_contextual%26version%3Dnone%26entrysourceID%3D270247_639b3cafa82dfdc924c5533314077d30%26promo%3Dlogo%26matchkey%3D270247_0
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=JK9GenntY4KCI2YM3B-O4t5YKTNLl1U0MdHVE1AeX4gPR2d3MoqTXKwOypzE-oouHWvm1Sxs6NDzuO7kJzxW509c57AAsmSz_3tPLYmuiwZACYeUUZOiyIXWkCTmDxOlr6M6Q1La1uozJ-Uxq7uCpPnbi3kWQRDlzPEqdT1oONpmAcDWZaT8WGQXDb2sDZB-afBYgwhsX0SJ4SomfrYZmbnva-apxK4jqWRSTyKxTcxF3fJn2To3P67kXJ4Bt50ucGecCnGdppqLHqhbNKfL9FSvB3kkgkJV018jCYehPCIZ38v54hZ2SSOx69B7n0xNBOAfnLOVC6Jx70hz_FkPT1TIU7uMeI4juRA1qS18K8o-Gy2ZMBfSUofumvnS8CuyyYgW4zYlTDxaBasQPbwXWYjNTzrM7v4t0El5ordmBoYGrjp-XYISkylB6DMS5tpg-VsMysY2stjOXD7oT3x0eR05NpFuPgtVhtr0J7-gFaYbytgg&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.bonprix.fr%2Fcategorie%2Finspiration-collections-fans-de-mode%2F%3Flandmark%3DEntry%26anbieter%3Dcriteo_por_nk%26typ%3DPOR%26iwl%3D503%26aktion%3Dbofu_contextual%26version%3Dnone%26entrysourceID%3D270247_639b3cafa82dfdc924c5533314077d30
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=Eva_YXntY4KCI2YM3B-O4t5YKTNLl1U0MdHVE1AeX4gPR2d3MoqTXKwOypzE-oouHWvm1Sxs6NDzuO7kJzxW509c57AAsmSz_3tPLYmuiwZACYeUUZOiyIXWkCTmDxOlr6M6Q1La1uozJ-Uxq7uCpPnbi3mpluqcrLviq0afaMfB5r9ymCkAJ5hn0dcjtQXUXs10zRiTNmGI8CAkFRobmPGKKtOU8IKL6jCl17J6xJUZo60xh8pCxI2hIuogvcY0D3-J_rMnju_cNVbwtIplpvUdAcqhZVkDu7CLh3LhSQS9o6Y9GSB8JUhJA2QdWfefTX1I8YGEOIphZB-7jmR972yd0WzWqF_gU3XUh2FYdVQwEmyjVCAfhdK88V7CPEzTCE6ECkquMV0o6cUVBQlqi9t-aCAbL1t88DpNMZNXy6x3omDmnLgDUEPf6m-usGAJLq0JHtsYZN4S6dN3CRCisBCNeAMRITzFV7YETJuv1IoyUx1_&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.bonprix.fr%2Fproduit%2Fpyjama-gris-imprime-913225%2F%3Flandmark%3DEntry%26anbieter%3Dcriteo_por_nk%26typ%3DPOR%26iwl%3D503%26aktion%3Dbofu_contextual%26version%3Dnone%26entrysourceID%3D270247_639b3cafa82dfdc924c5533314077d30%26promo%3D89019088%26matchkey%3D270247_89019088
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=qos5-HntY4KCI2YM3B-O4t5YKTNLl1U0MdHVE1AeX4gPR2d3MoqTXKwOypzE-oouHWvm1Sxs6NDzuO7kJzxW509c57AAsmSz_3tPLYmuiwZACYeUUZOiyIXWkCTmDxOlr6M6Q1La1uozJ-Uxq7uCpPnbi3mgV_SvGG2NHhsuglMo-1RiOseUY57e6VAn0ZJ5X85VYH2IuIfNNCtudHa7Pycw9mHsJXCgE0BnTzHm71tPLKWFSP6C1RQUU7W3c5D1L-UJwXnUjYlfpG9GNrIxAT_4oFHrLbb-j9-i3y5rsI2xOaeZ4AnjII-kUSAAhPPAO-Hl1lreD3V2qUeKqjrMpV6W-tH3dM0a8a1-3FMx6c-kpHFt8thV6vfDXZwk3qxvF996koIxNxCxvI-yE6V1WVsJnIjXAnOtL2LXCubbyXXzm2H9ENyxmlZ-5QlMgzszyDbfmz3qS1iBm_tQA-V1J1iV6d4&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.bonprix.fr%2Fproduit%2Flot-de-3-maxi-slips-microfibre-noir-rose-903869%2F%3Flandmark%3DEntry%26anbieter%3Dcriteo_por_nk%26typ%3DPOR%26iwl%3D503%26aktion%3Dbofu_contextual%26version%3Dnone%26entrysourceID%3D270247_639b3cafa82dfdc924c5533314077d30%26promo%3D81249350%26matchkey%3D270247_81249350
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Opties meer

Kleur en
Bekleding

Kleur Grijs

Oorspronkelijke kleur Mineral Grau

Soort lak Metallic

Materiaal Leder

Beschrijving Aangeboden: Alpina B4 BiTurbo Coupe Allrad

Bouwjaar: 12-12-2016

Kilometerstand: 78.996 km

APK: geldig tot nieuw bij aflevering.

De eerste Alpina B4’s waren gebaseerd op de BMW

435i, vanaf 2016 werd dat de BMW 440i. Laat dit nou

net dat model zijn. De enkele twinscroll turbo werd

van de 440i afgehaald en vervangen door een set

parallel geplaatste turbo’s, dus de BiTurbo.

In december 2013, op de Tokyo motorshow werden de

B4 BiTurbo Alpina’s geïntroduceerd. Hier zag men voor

het eerst de Coupe met achterwielaandrijving en de

4WD versie, de B4 Allrad. De cabrio kwam pas in 2014,

op de Geneve Motorshow.

De Motor van de B4 is door Alpina aangepast en levert

409 pk en 600Nm koppel. De roestvrijstalen uitlaat is

ontwikkeld in samenwerking met Akrapovic. Deze

logo’s vindt u ook terug op uitlaattips van de

einddemper, De buitenste dragen het Alpina logo, de

binnenste die van Akrapovic. Natuurlijk is het

uitlaatgeluid te bedienen vanuit de i-drive. De

versnellingsbak is er 1 van ZF de ZF 8HP70, de 8-

versnellings automatische sport transmissie met

Switchtronic, te bedienen vanaf het stuur, natuurlijk

niet met flippers, maar met druktoetsen zoals Alpina
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dat heeft bedacht.

Het Adaptieve onderstel Is van de M sport afdeling

van BMW met elektronische dempers, performance

veren, stabilisatiesystemen alleen wel met het sausje

van Alpina, strak indien nodig, comfortabel bij normaal

gebruik. De velgen zijn natuurlijk de 20-inch Alpina

Classic met 245 30ZR20 Michelins op de vooras, en

265 30ZR20 Michelins op de achteras. Achter deze

mooie velgen zitten voor de 370x30mm remschijven

en achter de 345x24mm remschijven. Beide voorzien

van de blauwe remtangen met Alpina logo. Voor met 4

zuigers, achter met 2.

Over deze auto valt zoveel te schrijven, maar het

bekijken is veel leuker. Dus mocht u nou

geïnteresseerd zijn in deze bijzondere Alpina B4

BiTurbo Allrad, maakt u dan een afspraak (de auto

word verkocht in opdracht van een klant) dan zorg ik

dat de auto klaar staat en de koffie. Misschien is dit

wel uw nieuwe auto en kan u proberen de sprint van

4.2 naar de 100km h te halen en of de topsnelheid van

303 km h.

De onderhoudsgeschiedenis is als volgt:

Onderhoudsgeschiedenis

Leverdatum: 12-12-2016 Kilometerstand 0

1e beurt: 03-08-2018 Kilometerstand 33.003

2e beurt: 29-07-2020 Kilometerstand 64.280

3e beurt: 23-12-2022 Kilometerstand 78.996

Een uitgebreid overzicht van de opties en accessoires

vindt u onderaan deze pagina.

Proefrit maken?
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Deze Alpina B4 zelf ervaren? Als we er samen uit zijn

dat dit uw nieuwe auto kan zijn, dan is er natuurlijk

altijd ruimte voor een proefrit! Wij zijn 7 dagen per

week geopend. Bel even voordat u komt, dan zorgen

wij dat de auto en koffie klaar staan.

Openingstijden:

Maandag t m zondag: 09.00 uur tot 22.00 uur.

Vanwege het ophalen van nieuwe voorraad zijn wij

niet ten alle tijden aanwezig. Graag even bellen

voordat u vertrekt, dan staat u niet voor een gesloten

deur.

Aanschaffen?

Wij zijn RDW erkend en kunnen de auto direct

zelfstandig tenaamstellen. Besluit u om tot aankoop

over te gaan? Dan rijdt u direct weg in uw nieuwe

Volkswagen Touran.

Auto inruilen?

Wilt u uw huidige auto inruilen? Ook dat is mogelijk.

Graag ontvangen wij enkele foto’s en autogegevens,

om tot een inruilprijs conform de markt te komen. U

kunt natuurlijk ook direct met de auto langsrijden, dan

beoordelen wij de auto ter plaatse.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op via 0348

425 124.

Toch op zoek naar een andere auto? Kijk gerust eens

bij de andere advertenties van onze occasions.

Hoewel aan de informatie van deze advertentie de

grootst mogelijke zorg wordt besteed, kunnen wij niet

aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste

informatie van welke aard dan ook. Voor de exacte

uitvoering en beschikbaarheid van de auto kunt u

contact opnemen met ons.
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Garantie: Geen aanvullende garantie 

Opties en accessoires
- Airbag Bestuurder

- Airbag Passagier

-

minder

Zakelijk leasen Nu zakelijk leasen vanaf € 777p/m

meer

Verzekering Bereken je premie

Autoverzekering van de ANWB
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Kenteken

Bereken nu

Type verkoper Autobedrijf

The 500 Store

Verkoop

Open
Sluit om 21:00

Leidsestraatweg 14a, 

3443 BV WOERDEN, NL

Contact

Patrick Snippers

+31 (0)348 - 425124

Online diensten

Bereikbaar Aflevering

Registratie Online advies

Totale aanbod

Bedrijfsprofiel pagina

Impressum

Aanbod rapporteren

2756692

https://maps.google.com/?q=Leidsestraatweg%2014a%2C%203443%20BV%20WOERDEN%2C%20NL
tel:+31348425124
https://www.autoscout24.nl/autobedrijven/the-500-store
https://www.autoscout24.nl/autobedrijven/the-500-store/over-ons
https://www.autoscout24.nl/autobedrijven/the-500-store/impressum
https://www.autoscout24.nl/report-fraud/db2047bf-765b-4d56-b95e-095cc0cdf81f?culture=nl-NL
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1 BTW verrekenbaar
2 Meer informatie over het brandstofverbruik en CO2-uitstoot van nieuwe voertuigen kan worden geraadpleegd bij alle

verkooppunten en op: www.energielabel.nl
3 Prijs voor handelaren
4 Deze informatie wordt verstrekt door de leverancier van het certificaat.

Naar boven
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