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van Osch Hasselt

Luxeklasse
LIMOUSINE

Met de BMW 745e Plug-in Hybride
combineert Bayerische Motoren Werke
het beste van twee werelden. “Deze
Plug-in Hybride heeft een systeemvermogen van 394 pk”, aldus Jorg
Radoux en Sofie Timmermans, fleet
managers bij BMW van Osch. “Zijn
prestatiegerichte zescilindermotor en
innovatieve elektromotor beloven een
gemiddeld normverbruik van 2,1 liter
per 100 kilometer, een CO2-uitstoot van
48 gram en een elektrisch rijbereik van
58 kilometer. Spraakmakende cijfers die
goed zijn voor een fiscale aftrekbaarheid
van 100 procent! Ook na 2020 wordt
de BMW 745e beschouwd als een ‘Real’
Plug-in Hybride en blijf je dus genieten
van de maximale aftrekbaarheid.”

The new 7
De ingrijpende facelift van de BMW
7 Reeks gaat gepaard met een flinke
neuscorrectie. Die valt meteen op
door het 40 procent grotere radiatorrooster en het oversized BMW-logo
op de motorkap. “Ook de verfijnde
koplampen en de geoptimaliseerde
aerodynamische voorbumper zijn
een lust voor het oog”, merkt Sofie
op. “Achteraan worden de slanke
L-vormige lichtblokken met elkaar
verbonden door een dunne ledstrook.
Nieuwe technologieën zoals semiautonome rijfunctionaliteiten en de
virtuele assistent, die in actie schiet
zodra je “Hey BMW” zegt, maken
het plaatje compleet.”

Geef je BMW een extra
uitstraling met de
Styling 817 M 20”
Jet Black.

De vernieuwde BMW 7 Reeks pakt
uit met zes-, acht- en twaalfcilinders
verspreid over drie benzines en
evenveel diesels. “BMW gaat in
sneltempo verder met de elektrificatie
van zijn gamma en presenteert
in 2019 maar liefst acht nieuwe
Plug-in Hybrides”, onthult Jorg.
“Deze wagens zijn uitgerust met de
vierde generatie batterijtechnologie
waardoor ze een grotere elektrische
reikwijdte hebben en een lagere
CO2-uitstoot. Dankzij dit Plug-in
Hybride offensief heeft BMW het
ruimste aanbod aan ‘Real’ Plug-in
Hybrides en dit in elk segment!”
Wens je meer informatie over deze
Plug-in Hybrides? Fleet managers
Jorg Radoux en Sofie Timmermans
denken graag met je mee.

JORG · SOFIE

van Osch Halen
013 46 01 30
Industriepark 1122
3545 Halen

van Osch Hasselt
011 21 15 10
Scheepvaartkaai 14
3500 Hasselt

van Osch Tienen
016 81 25 39
Ambachtenlaan 2a
3300 Tienen

Jorg Radoux en Sofie Timmermans
www.vanosch.bmw.be

BUSINESS REPORTAGE
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Zelfbewuste présence, uitzonderlijke prestaties en maximaal comfort.
Dat zijn de sleutelwoorden van The New 7, de nieuwe BMW 7 Reeks. Deze
baanbrekende limousine uit München heeft een facelift gekregen waar je u
tegen zegt! De luxe en de beleving gaan veel verder dan louter ‘Freude am
Fahren’. Dankzij BMW Pure Emotions, het exclusieve loyaltyprogramma van
BMW Belux, stap je in een wereld beyond luxury.

