2.0 D 190PS Automatic Shadow Line "Edition
Executive" Navi Panorama
Marka

64 700 PLN
BMW

Typ nadwozia

Kombi

Rok produkcji

2014

Kolor

Czarny

Finansowanie
Moc
Napęd
Kraj pochodzenia
Numer rejestracyjny pojazdu

Diesel

Przebieg

209989

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

190

Skrzynia

Niemcy
- AutoPradła
Tak

Liczba miejsc

530 103 105 / 693 063 712
autopradla@gmail.com
...

Seria 5

Typ paliwa

Tak
Na przednie koła

Bezwypadkowy

Model

5

1995

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Filtr cząstek stałych

Tak

Data pierwszej rejestracji

2014-10-14

Pierwszy właściciel

Tak

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

5

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Sterowanie funkcjami pojazdu z...

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka materiałowa

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Sportowe fotele - przód

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica sportowa

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Cyfrowy kluczyk

Keyless entry

Ogrzewanie postojowe

Automatyczna kontrola ogrzewan...

Czujnik deszczu

Podgrzewana przednia szyba

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

System odzyskiwania energii

Tempomat

Lampy bi-ksenonowe

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Park Assistant - asystent park...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Lane assist - kontrola zmiany ...

Kontrola odległości od poprz...

Asystent hamowania - Brake Ass...

Asystent pokonywania zakrętó...

Kontrola trakcji

Automatyczna kontrola zjazdu z...

Wspomaganie ruszania pod gór...

Aktywne rozpoznawanie znaków ...

System rozpoznawania znaków d...

Asystent zapobiegania kolizjom...

Autonomiczny system kierowania

Asystent świateł drogowych

Oświetlenie adaptacyjne

Dynamiczne światła doświetl...

Czujnik zmierzchu

Spryskiwacze reflektorów

Światła do jazdy dziennej

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne

Lampy przeciwmgielne w technol...

Witam Serdecznie i Dziękuje za zainteresowanie ofertą.
Samochody z Firmy AutoPradła Skierowane są do Ludzi dla których ważna jest.
******JAKOŚĆ i UCZCIWOŚĆ******
BMW 520d "Edition Executive" Shadow Line
2.0 Litr, Diesel, Steptronic
Moc: 140 kW / 190 KM , EURO 6
Color Black-sapphire Metallic (475)
Rejestracja i produkcja 2014 model 2015
Model po lifcie Facelift BMW
Data produkcji 2014-09-27 (sobota)
BMW Zadbane Stan techniczny i Wizualny BARDZO DOBRY WZOROWY
Wyposażenie, komponenty, akcesoria
o Panorama
o ConnectedDrive
o Aktywne bezpieczeństwo pieszych
o Asystent parkowania: PDC
o Automatyczna klimatyzacja
o Ambient light
o Oświetlenie Ambient
o Automatyczne działanie tylnej klapy
o Automatycznie przyciemniane lusterka zewnętrzne

o Automatycznie przyciemniane wewnętrzne lusterko wsteczne
o Szyba przednia zapewniająca komfort klimatyczny
o Czarny wysoki połysk
o Kolor Czarno-szafirowy Metalik
o Tkanina obiciowa "ukośna/antracyt"
o Szklany dach panoramiczny
o Rozszerzony zestaw wskaźników
o Individual Satin Chrome Individual na wysoki połysk
o Indywidualne szyby przeciwsłoneczne
o Hak holowniczy
o Czujnik deszczu
o Elektryczne podnośniki szyb z przodu i z tyłu
o Filtr cząstek stałych
o Funkcja przełączenia kierownicy
o Kierownica wielofunkcyjna
o Komputer pokładowy
o Kontrola ciśnienia w oponach RDC
o Lusterko składany elektrycznie
o Nawigacja z widokiem map:
o Poduszki powietrzne
o Program kontroli pojazdu: DSC
o Czarne Relingi dachowe
o Układ spryskiwaczy reflektorów
o Tempomat z funkcją hamowania
o Inteligentne połączenie alarmowe
o Urządzenie antykradzieżowe 8TG Anti-theft System
o Radio, CD
o Reflektor przeciwmgłowy
o Skórzana kierownica
o System audio
o System Start / Stop
o Telefon: Przygotowanie
o Tempomat
o Wspomaganie
o Zamek centralny - FB
o Informacje o ograniczeniu prędkości
o Listwy wnętrza
o Pakiet Business
o Pakiet schowków
o Pakiet indywidualnego przeszklenia przeciwsłonecznego
o Pakiet indywidualny na wysoki połysk Shadow Line
o Przycisk zmiany trybu jazdy łącznie z Eco Pro
o System audio hi-fi
o Liczba siedzeń : 5
o Podłokietnik środkowy : z przodu i z tyłu
o Dzielone siedzenie tylne
KUPUJĄCY ZWOLNIONY Z OPŁATY SKARBOWEJ
Komplet kluczyków & pełna dokumentacja serwisowa
kupującemu pozostaje tylko zarejestrować pojazd.
Każdy samochód u nas ma książeczkę serwisową z udokumentowanym przebiegiem.
Możliwość sprawdzenia samochodu i książeczki serwisowej, w dowolnym serwisie ASO
Możliwość kupna auta przygotowanego do rejestracji.
Oferujemy:
-Zakup samochodu na kredyt lub leasing - najlepsze warunki w Polsce.
-Opłaty rejestracji w kraju wynikające z zakupu samochodu.
Zapewniamy kompleksową obsługę.
Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej
Na samochód wystawiamy fakturę VAT marża
Więcej informacji na telefon 530103105 lub 693063712
Serdecznie zapraszam do obejrzenia auta, odbycia jazdy próbnej.
Możliwy powrót na kołach, tablice, ubezpieczenie OC gratis.
Gwarantujemy profesjonalną i miłą obsługę oraz dbając o państwa czas i bezpieczeństwo samochód sprzedajemy z wszystkimi dokumentami potrzebnymi do rejestracji.
Zapraszamy do oglądania bez względu na warunki atmosferyczne gdy pada deszcz czy śnieg nasze pojazdy są suche i czyste zaparkowane pod zadaszeniem.
Niniejsze ogłoszenie nie jest i nie możne stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedażny konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z zm.), oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z zm.)

