Dealer voor
BMW automobielen

Breeman

PAKKET 2. PREMIUM SELECTION.
Prijs op aanvraag.
Heeft u een bepaalde BMW in gedachte, maar kunt u deze niet vinden? Wij gaan naar de BMW
van uw dromen op zoek en stoppen niet voordat wij deze hebben gevonden. Wij betrekken u bij
het gehele proces en houden u op de hoogte van alles wat wij doen. U wordt volledig ontzorgd.
Alleen het beste is goed genoeg!
Wat kunt u van ons verwachten?:
-

U krijgt één Nederlandse (BTW) factuur, gewoon van Breeman.
24 maanden BMW Premium Selection Garantie, geen onderhandelingen over
garantie met de buitenlandse dealer.
Wij zijn uw aanspreekpunt voor alle service en garantie.

1. Aankoop van het voertuig in het buitenland.
 Na het ondertekenen van de overeenkomst betaalt 10% aan.
 Wij kopen en betalen de auto aan de buitenlandse dealer, u hoeft dus zelf
geen betaling naar het buitenland te doen.
 Wij financieren alles tijdelijk voor, dus ook de buitenlandse BTW.
2. Wij zorgen voor:
 Transport
 RDW Keuring
 BPM aangifte procedure en betaling
 Rijklaar maken van uw BMW
U krijgt de auto afgeleverd inclusief:

Breeman
Vestiging Rotterdam
Driemanssteeweg 130
3084 CB Rotterdam
(010) 48 54 473
info@breemanbmw.nl
Vestiging Gouda
Antwerpseweg 11
2803 PB Gouda
(0182) 51 30 00
info@breemanbmw.nl
Internet
www.breemanbmw.nl
Bankrelatie
ABN-AMRO Bank
rek.nr. 55.93.60.665
IBAN nummer
NL43ABNA0559360665
BIC code
ABNANL2A
Handelsregisternr.
24346406
BTW
identificatienummer
NL006804998B10

Op al onze transacties zijn
de BOVAG Voorwaarden
Zakelijke Markt van
toepassing.
Indien de koper niet
handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf
zijn de Algemene
Voorwaarden BOVAG
van toepassing.















24 maanden BMW Premium Selection Garantie
BMW Mobile care 24 uurs pechhulp service
360 graden / 72 punten check
BMW Privileges
Auto wordt voorzien van laatste Software en evt. Nederlandse taal
Navigatie update uitvoeren
Uitvoeren van evt. openstaande terugroepacties
Evt. aanwezige lakbeschadigingen worden behandeld of hersteld
Auto wordt gepoetst / uitgebreid gepolijst
Volle tank brandstof
Luxe kenteken platen
Tenaamstelling op dag van aflevering.
Uitgebreide aflevering en uitleg BMW Product Genius, indien gewenst
aanmelding BMW Connected Drive

