Ksenon - Nawigacja - 177KM - Zadbany - Faktura
Vat 23%
Marka

24 000 PLN BRUTTO
BMW

Typ nadwozia

Kombi

Stan

Używane

Przebieg

318000

Model

Seria 3

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

2010

Kolor

Czarny

VAT faktura

Tak

Pojemność skokowa

Moc

177

Skrzynia

Napęd

Na tylne koła

Liczba drzwi

1995
Manualna

Liczba miejsc

5

5

+48 604 155 572
...
F.H.U. VERSUS S.C.
Gdynia, Pomorskie
ABS

CD

Centralny zamek

Elektryczne szyby przednie

Elektrycznie ustawiane lusterka

Immobilizer

Radio fabryczne

Alarm

Alufelgi

ASR (kontrola trakcji)

Czujnik deszczu

Czujnik zmierzchu

Czujniki parkowania przednie

Czujniki parkowania tylne

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne

Elektryczne szyby tylne

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Gniazdo AUX

Isofix

Klimatyzacja automatyczna

Klimatyzacja dwustrefowa

Komputer pokładowy

Kurtyny powietrzne

MP3

Nawigacja GPS

Podgrzewane lusterka boczne

Podgrzewane przednie siedzenia

Poduszki boczne przednie

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszki boczne tylne

Relingi dachowe

Światła do jazdy dziennej

Światła przeciwmgielne

Tempomat

Wielofunkcyjna kierownica

Wspomaganie kierownicy

Bmw 320d.
Auto w 100% bezwypadkowe, nigdy nie uczestniczyło w żadnym wypadku/kolizji - 100% sprawne. Każdy element w oryginalnym, fabrycznym lakierze. Auto zarejestrowane
i ubezpieczone, oczywiście z ważnym przeglądem technicznym. Stan techniczny bardzo dobry. Wszystkie części były wymieniane na czas, dzięki czemu BMW jest
przygotowany do jazdy i można nim wracać do domu bez żadnych obaw. Samochód był regularnie serwisowany. Poprawiona jednostka napędowa o pojemności 1995cm3 i
mocy 177KM zapewnia dobre osiągi (0-100km/h - 8,2s.), przy umiarkowanym zużyciu paliwa. Wszystkie podzespoły w aucie pracują poprawnie. Klimatyzacja sprawna.
Data produkcji: 2010
Przebieg: 318.000km
Dane techniczne:
Liczba miejsc: 5
Liczba drzwi: 4/5 drzwi
Zużycie paliwa. średnie: 4,9 l/100 km
Zużycie paliwa. miasto: 6,1 l/100 km
Zużycie paliwa. trasa: 4,1 l/100 km
Klasa emisji: Euro4
Kolor: Czarny
Wnętrze: Materiałowe
Kolor wnętrza: Szare
Wyposażenie:
o Manualna 6-cio biegowa skrzynia biegów
o Reflektory Ksenonowe ze spryskiwaczami
o Światła do jazdy dziennej
o Nawigacja GPS
o DVD z dwoma monitorami chowanymi w suficie
o Czujniki parkowania przód i tył z wizualizacją
o Komputer pokładowy
o Elektryczne regulowane lusterka

o Podgrzewane fotele przód
o Skórzana kierownica
o Czujnik zmierzchu
o Czujnik deszczu
o Automatyczne ściemniające lusterko
o Pełna regulacja foteli przednich
o Aluminiowe felgi
o Relingi dachowe chowane w dachu
o Climatronic 2-strefowy
o Tempomat
o Wejście AUX-IN
o ABS/ESP - systemy bezpieczeństwa i trakcji
o 10 poduszek powietrznych
i wiele innych...
W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego, bądź mailowego:
Mateusz - tel. +48 884 001 194
Adam - tel. +48 666 608 065
Daniel - tel. +48 604 155 572
Mateusz - tel. +48 884 001 194
Możliwość sprzedaży ratalnej, leasingu / pożyczki leasingowej.
Umożliwiamy pozostawienie samochodu w rozliczeniu - zamiany.
Oferujemy możliwość wykupienia 12-miesięcznej gwarancji w firmie GetHelp.
*Ze względu na dużą rotację samochodów, przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny z naszym działem sprzedaży w celu ustalenia aktualności ogłoszenia.
*Zapewniamy pełną obsługę kredytową oraz leasingową. Prowadzimy czynną współpracę z kilkunastoma bankami oraz biurami pośrednictwa finansowego.
Treść prezentowanych ogłoszeń ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty sprzedaży w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego, sprzedający nie odpowiada za
ewentualne błędy oraz nieaktualności ogłoszenia w przypadku wcześniejszej sprzedaży pojazdu.
Zapraszamy serdecznie!
Oddział Gdynia
F.H.U Versus s.c.
ul. Morska 212A
81-006 Gdynia
Przy zjeździe z obwodnicy
Dodatkowe informacje: liczba poduszek powietrznych: 10, liczba miejsc: 5, tapicerka: tkanina, tapicerka kolor: czarny
Numer oferty: AKL175J9K

