35i xDrive Czerwone skóry - raty od 1499PLN /
ZAMIANA
Marka

75 000 PLN
BMW

Model

X1

Typ nadwozia

SUV

Typ paliwa

Rok produkcji

2014

Przebieg

Kolor

Biały

Finansowanie

Tak

Pojemność skokowa

2979

Moc

306

Skrzynia

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Data pierwszej rejestracji

2014-01-01

150000

Napęd

4x4 (stały)

Numer rejestracyjny pojazdu

GPU1VT3

Pierwszy właściciel

Tak

Bezwypadkowy

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba miejsc

Liczba drzwi

Benzyna

Tak
5

5

...
...
...

Interfejs Bluetooth

Radio

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Szyberdach szklany - przesuwny...

Tapicerka skórzana

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Czujnik deszczu

Podgrzewana przednia szyba

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Dach otwierany elektrycznie

Tempomat

Lampy bi-ksenonowe

Lusterka boczne ustawiane elek...

Kontrola trakcji

Wspomaganie ruszania pod gór...

Czujnik zmierzchu

Spryskiwacze reflektorów

Światła do jazdy dziennej

Oświetlenie wnętrza LED

Elektryczny hamulec postojowy

Felgi aluminiowe 19

Opony letnie

Zawieszenie sportowe

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Boczna poduszka powietrzna kie...

Isofix (punkty mocowania fotel...

<b>BMW X1</b>
Samochód zarejestrowany w kraju. Stan techniczny i wizualny IDEALNY - auto jak nowe. Wszystkie części (w tym płyny, klocki hamulcowe oraz filtry) były wymieniane na
czas, dzięki czemu samochód jest przygotowany do jazdy i można nim wracać do domu bez żadnych obaw. X1 posiada dynamiczny i bezawaryjny silnik benzynowy o
pojemności 3.0 i mocy 306KM, który idealnie współpracuje z automatyczną skrzynią biegów i napędem na wszystkie koła. Silnik jest suchy i bez wycieków. Wnętrze auta
jest super utrzymane. Prawie maksymalna wersja wyposażenia.
<b>Dane techniczne:</b>
Liczba miejsc: 5
Liczba drzwi: 4/5 drzwi
Zużycie paliwa. średnie: 9 l/100 km
Zużycie paliwa. miasto: 12l/100 km
Zużycie paliwa. trasa: 8 l/100 km
Kolor: Biały Metalik
Wnętrze: Skórzane
Kolor wnętrza: Czerwony
<b>Wyposażenie:</b>
o Automatyczna skrzynia biegów
o Wspomaganie układu kier. Servotronic
o Wielofunkcyjna kierownica
o Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach
o Instalacja alarmowa
o Fotele skórzane
o Biksenonowe reflektory
o Światła LED do jazdy dziennej
o Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera
o Zespół schowków
o Podgrzewanie fotela kierowcy/pasażera
o Spryskiwacze reflektorów
o Czujnik deszczu

o Klimatyzacja automatyczna
o Regulacja prędkości
o Pakiet oświetlenia
o System głośników
o Inteligentne połączenie ratunkowe
i wiele więcej...
Więcej informacji:
Daniel - tel. +48 <b>530 170 495</b>
Adam - tel. +48 <b>666 608 065
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ POZOSTAWIENIA AUTA W ROZLICZENIU - ZAMIANY.</b>
Umożliwiamy naszym Klientom kompleksowe sprawdzenie samochodu
przed zakupem w dowolnie wybranej Stacji Kontroli Pojazdów lub Autoryzowanym Serwisie.
Samochód z możliwością zakupu z gwarancją na usterki mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne!
W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.
Zapraszamy również do polubienia naszego profilu na Facebook'u i Instagram'ie.
???????????????????
<b>Samochody to nasza pasja.
Misja to spełnianie Państwa marzeń.
Wymarzony model ściągniemy nawet z drugiej strony świata!</b>
Treść prezentowanych ogłoszeń ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty sprzedaży w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego, sprzedający nie odpowiada za
ewentualne błędy czy nieaktualności ogłoszenia w przypadku wcześniejszej sprzedaży pojazdu.
<b>Zapraszamy serdecznie!</b>
Dodatkowe informacje: liczba poduszek powietrznych: 10, liczba miejsc: 5, tapicerka: skora, tapicerka kolor: inny, kraj pochodzenia: USA
Numer oferty: VER17HF5N

