525D*M-pakiet*1-rej.2013*panorama*skóra*alu19*
bezwypadek
Marka

BMW

Typ nadwozia

Kombi

Importowany

Tak

Przebieg

226000

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa
Skrzynia

1995

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Kraj pochodzenia

Belgia

Numer rejestracyjny pojazdu

DW1AT27

Bezwypadkowy

+48627829272 / +48514260970
info@novotex.com.pl
Novotex

67 000 PLN

Tak

Liczba miejsc

5

Termin badania technicznego

2022-12-07

Metalik

Model

Seria 5

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

2012

Kolor

Czarny

Finansowanie

Tak

Moc

218

Napęd

Na tylne koła

Data pierwszej rejestracji

2013-01-24

Zarejestrowany w

Polska

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

5

Ważność polisy

2022-10-30

Tak

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Wyświetlacz typu Head-Up

Sterowanie funkcjami pojazdu z...

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Szyberdach szklany - przesuwny...

Tapicerka skórzana

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Siedzenie z pamięcią ustawie...

Sportowe fotele - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kolumna kierownicy regulowana ...

Kierownica wielofunkcyjna

Zmiana biegów w kierownicy

Uruchamianie silnika bez użyc...

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Dach otwierany elektrycznie

Tempomat

Lampy ksenonowe

Kamera parkowania tył

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Kontrola trakcji

Wspomaganie ruszania pod gór...

Asystent świateł drogowych

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy tylne w technologii LED

System Start/Stop

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Elektryczny hamulec postojowy

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 19

Opony runflat

Elektroniczna regul. charakter...

ABS

ESP

Asysten pasa ruchu

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

- 1-rej. 2013
- M-Pakiet wnętrza
- tryby jazdy Sport, Comfort
- czarna podsufitka
- el. otwierany i uchylny panoramiczny dach szklany
- automatyczna skrzynia biegów
- reflektory ksenonowe
- automatyczna klimatyzacja dwustrefowa
- nawigacja satelitarna GPS
- zintegrowany zestaw głośnomówiący bluetooth
- port USB
- Head up
- elementy wykończenia wnętrza dark wood
- oryginalne koła 19" BMW z oponami run flat
- sportowe fotele
- tapicerka skórzana
- podgrzewane fotele
- el. sterowane fotele przednie z pamięcią 3 ustawień
- el. regulacja położenia kierownicy
- el. otwierana/zamykana pokrywa bagażnika
- czujniki parkowania z przodu i z tyłu
- kamera cofania
- domykanie drzwi
- sensor deszczu
- el. otwieranie/zamykanie pokrywy bagażnika

- karoseria bez uszkodzeń
- ładne i czyste wnętrze
- udokumentowany przebieg
- sprowadzony z Belgii przez Novotex w 2018
- do 2018 serwisowany w ASO BMW
- bezwypadkowy (fabryczny lakier)
- możliwy kredyt uproszczony

