BMW 520 HEADUP PANORAMA KAMERA SKÓRA XDRIVE AUTOMAT
Rok produkcji

Silnik

2014

Stan licznika

2.0 L 184 KM
olej napędowy
Kolor

220 tys. km

Czarny

Cena

63 900 zł netto / 78 597 zł brutto
Wyposażenie
tiptronic, kontrola trakcji, wspomaganie kierownicy, ASR, ESP, skórzana tapicerka, el. regulowane fotele, podgrzewane fotele,
EBD, alufelgi, centralny zamek, pilot, alarm, immobiliser, poduszki czołowe, poduszki boczne, kurtyny, klimatyzacja, klimatronic,
radio, automat, abs, klimatyzowany schowek, el. szyby, LED, Start&Stop, el. składane lusterka, el. ustawiane lusterka,
podgrzewane lusterka, szyberdach, kamera cofania, czujniki parkowania, spryskiwacze reflektorów, światła przeciwmgielne,
xenony, mp3, zmieniarka CD, radio + CD, napęd na 4 koła, tempomat, nawigacja, komputer pokładowy, bixenon, relingi.

Dodatkowy opis
W razie pytań prosze o kontakt Darek tel 600 839 023 Witam, Samochód świeżo kupiony , już dostępny !!! 100 % bezwypadkowy
,serwisowany Posiadam dwa klucze i komplet dokumentów . Mam do sprzedania piękne BMW 520 Diesel z napędem na 4 koła XDrive Samochód posiada bardzo bogate wyposażenie. Dzięki silnikowi diesla jest również bardzo komfortowy i oszczędny
spalanie na poziomie 5-5.5 litrów na 100 km BMW 520 d Touring X-Drive Silnik 2.0 d 184 KM Skrzynia biegów automatyczna 8biegowa Kamera cofania Napęd na 4 koła X-Drive Czujniki parkowania przód i tył AUTO-Hold Reflektory Xenonowe Head Up
Display-Wyświetlane informacje na szybie czołowej Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa Nawigacja satelitarna Elektrycznie
składane lusterka Skórzana tapicerka Dach panoramiczny Duża nawigacja z TouchPadem Podgrzewane przednie fotele
Zmieniarka na płyty CD Światła do jazdy dziennej w technologii LED Elektrycznie sterowane szyby przód i tył Multifunkcyjna
kierownica Tempomat Elektrycznie sterowane lusterka ( również składane elektrycznie) Wybór pracy silnika ( ECO, SPORT,
COMFORT) Radioodtwarzacz CD Elektrycznie otwierana klapa bagażnika Tempomat Przyciemniane szyby ESP ABS
Samochód świeżo sprowadzony Zapraszam ! Na samochód udzielamy 6 miesięcznej Gwarancji . !!! SAMOCHÓD Z PISEMNĄ
GWARANCJĄ TECHNICZNĄ !!! Defend Car PROTECT GWARANCJA obejmuje: - wszystkie usterki techniczne (związane z
gwarancją) wynikłe po nabyciu pojazdu, - jednostkę napędową - silnik spalinowy, silnik hybrydowy -wtryskiwacze - skrzynie
biegów - manualną, automatyczną, bezstopniową - rozrząd - pasek, łańcuch - alternator - rozrusznik - układ chłodzenia - układ
hamulcowy - komputer główny silnika - zawieszenie - mechaniczne, pneumatyczne, komfortowe - przekładnia hydrokinetyczna mechanizm różnicowy - wał pędny - obudowy - skrzyni biegów, silników, mostów, miski olejowej itd. - koło zamachowe
dwumasowe - turbina lub turbosprężarka GWARANCJA DZIAŁA NA TERENIE CAŁEJ POLSKI, Naprawa i wszystkie części w
okresie gwarancji usuwane będą BEZPŁATNIE !! W sprawie Leasingu lub kredytu proszę o kontakt pod numerem telefonu: 887
445 520 Bartek

