2.0D*tylko
252Tkm*navi*klimatronik*skóra*bezwypadek*now
Marka
BMW
y rozrząd*alu
Typ nadwozia

Kombi

Importowany

Tak

Przebieg

252000

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa
Skrzynia

1995
Manualna

Kraj pochodzenia
Numer rejestracyjny pojazdu

Belgia
PKE7LA1

Bezwypadkowy

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

Tak

Liczba miejsc
Termin badania technicznego

5
2023-10-15

22 500 PLN
Model

Seria 3

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

2008

Kolor

Szary

Finansowanie

Tak

Moc

136

Napęd

Na tylne koła

Data pierwszej rejestracji

2008-04-03

Zarejestrowany w

Polska

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

5

Ważność polisy

2023-09-22

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Rolety na bocznych szybach opu...

Tapicerka skórzana

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Cyfrowy kluczyk

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Park Assistant - asystent park...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Czujnik zmierzchu

Lampy przeciwmgielne

System Start/Stop

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 16

Opony wielosezonowe

Opony runflat

ABS

ESP

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

- automatyczna klimatyzacja dwustrefowa
- nawigacja satelitarna GPS
- bordkomputer
- kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą
- tempomat
- zintegrowany zestaw głośnomówiący bluetooth
- tapicerka skórzana
- samoprzyciemniające się lusterko wsteczne
- el. regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
- sensor deszczu
- rolety na bocznych szybach drzwi tylnych
- system start/stop
- oryginlane alufelgi 16"BMW z prawie nowymi oponami Vredestein M+S
- czujniki parkowania z tyłu
- absolutnie bezwypadkowy
- po wymianie na nowe:
- KOMPLETNY ROZRZĄD
- koło pasowe
- 4 świece żarowe
- piasta koła lewego przedniego
- akumulator (dedykowany do start/stop)
- filtr paliwa
- serwis olejowy
- udokumentowany przebieg
- import z Belgii przez Novotex
- zarejestrowany
- możliwy kredyt uproszczony

