163KM Automat! Bezwypadek! Carpass!

69 900 PLN

Marka

BMW

Typ nadwozia

Kombi

Rok produkcji

2013

Kolor

Czarny

Pojemność skokowa
Skrzynia

2000

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Kraj pochodzenia

Belgia

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

5

Metalik

Model

Seria 5

Typ paliwa

Diesel

Przebieg

259000

VAT marża

Tak

Moc

163

Napęd

Na tylne koła

Data pierwszej rejestracji

2013-06-03

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

5

Tak

+48509737095 / 604503819
gold-ks@wp.pl
goldauto

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nagłośnienia

Ekran dotykowy

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Szyberdach szklany - przesuwny...

Tapicerka skórzana

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Fotele przednie wentylowane

Siedzenie z pamięcią ustawie...

Sportowe fotele - przód

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica sportowa

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kolumna kierownicy regulowana ...

Kierownica wielofunkcyjna

Zmiana biegów w kierownicy

Cyfrowy kluczyk

Keyless Go

Uruchamianie silnika bez użyc...

Czujnik deszczu

Podgrzewana przednia szyba

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Dach otwierany elektrycznie

Aktywny tempomat

Lampy ksenonowe

Kamera parkowania tył

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Kontrola trakcji

System rozpoznawania znaków d...

Czujnik zmierzchu

Spryskiwacze reflektorów

Światła do jazdy dziennej

Lampy przeciwmgielne

Oświetlenie wnętrza LED

System Start/Stop

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Elektryczny hamulec postojowy

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 16

Opony letnie

ABS

ESP

System wspomagania hamowania

System ostrzegający o możliw...

System chroniący przed kolizj...

Aktywny system monitorowania k...

System powiadamiania o wypadku

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Auto po sprowadzeniu zdezynfekowane! Dodatkowo ozonowane i jonizowane! Wolne od COVID-19!
BMW 520D 2.0 diesel 163KM pierwsza rejestracja 03/06/2013r. z automatyczną skrzynią biegów!
Książka serwisowa,potwierdzenie przebiegu Carpass!
2 kluczyki
2 właścicieli od nowości!
Auto na bardzo ładnych oponach LETNICH
Auto 100% Bezwypadkowe!

Bardzo fajne wyposażenie! Szczegóły z VIN-u do sprawdzenia, ale z tych najważniejszych:
- Klimatyzacja 2-strefowa (sprawna)
- elektryczne lusterka + podgrzewane
- elektryczne szyby 4x
- czujniki parkowania przód/tył
- skórzana tapicerka
- podgrzewane fotele + wentylacja oraz pamięć
- nawigacja
- ABS
- ASR
- ESP !
- immobilizer
- poduszki powietrzne 10x
- kurty powietrza

- wspomaganie kierownicy
- wielofunkcyjna kierownica
- centralny zamek
- komplet kluczy
- Domykanie szyb z kluczyka
- fotochromatyczne lusterka
- odłączanie poduszki pasażera
- radio z usb/aux oraz bluetooth
- alufelgi
- halogeny
- tempomat
- kamera cofania
- czujnik zderzeniowy
- elektrycznie otwierana klapa bagażnika
- head UP
- i wiele innych dodatków...
Samochód jest opłacony i przygotowany do rejestracji.
Przed zakupem jedziemy z każdym klientem na badanie techniczne.
Wystawiamy ubezpieczenie na dojazd do domu.
Cena exportowa!
Nie ma żadnych wycieków lub niepokojących rzeczy. Posiada normalne ślady użytkowania jak auto używane!
Zastrzeżenie: Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z zm.) i
nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz.
U. Nr 141, poz. 1176 z zm.). Zastrzegamy sobie prawo do pomyłki lub błędu.

