
AUTOMOTIVE

Bert Story Waardenburg 
biedt betaalbare luxe

Naast deze fantastische aanbieding, heeft 
BMW nog meer nieuws: BMW biedt u nu de 
mogelijkheid om te kiezen voor de combina-
tie van luxe en rijcomfort met slechts 20% 
bijtelling. Zo heeft de nieuwe BMW 320i Ef-
fi cientDynamics Edition 125 kW (170 pk) 
een laag verbruik en CO2-emissie, waardoor 

de bijtelling op een gunstige 20% uitkomt 
voor benzine en diesel. Naast deze zuinigheid 
en de belastingvoordelen is de BMW 320i al 
vanaf 35.990 euro te rijden. Wilt u als zake-
lijke rijder nu een nieuwe auto kopen, dan 
kunt u dus niet om deze nieuwe 3-serie heen. 
Daarnaast staat nu de nieuwe BMW 3 Serie 

Touring bij Bert Story Waardenburg in de 
showroom. De nieuwe BMW 3 Serie Touring 
overtuigt door zijn consequent doordachte 
design en functionaliteit. De BMW Lines 
gaan met hun expressieve karakters in op uw 
individuele wensen – met dynamische sporti-
viteit, modern design of exclusieve elegantie. 
En met de Upgrade Edition is de nieuwe 
BMW 3 Serie Touring nu nog aantrekkelij-
ker. De nieuwe BMW 3 Serie Touring, heeft 
alles mee én neemt alles mee. 
Crisis? Bert Story Waardenburg biedt u be-
taalbare luxe. Loop eens binnen in onze 
showroom en laat u verrassen. 

Bert Story Waardenburg, dealer met gevoel 
voor zaken en wij denken met u mee! 

Een nieuwe BMW geeft u tijdelijk nog meer rijplezier – zonder dat u 
daarvoor hoeft te betalen. BMW biedt u nu namelijk de Upgrade Editi-
on: een Upgrade naar een hoger uitrustingsniveau: van Business naar 
Business +, of van Executive naar High Executive. Extra rijplezier voor 
u, geheel voor onze rekening. Dat is genieten van lederen Dakota be-
kleding, Xenon-verlichting en Bluetooth telefoonvoorbereiding met 
spraaksturing, zonder dat u daar extra voor hoeft te betalen. 

BMW maakt
rijden geweldig

De nieuwe
BMW 3 Serie

bertstory.nl

BETAALBARE LUXE.
Naast de BMW 320d EDE biedt BMW u nu ook een BMW 320i EDE. 
Beide met slechts 20% bijtelling.
Bert Story Waardenburg
Filipsweistraat 8, 4181 CH  Waardenburg
T 0418 - 65 71 00, www.bertstory.nl
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