BMW 3 2.0d Full LED Kubełki Navi 100%
Bezwypadkowa

73 900 PLN

Marka

BMW

Typ nadwozia

Kombi

Importowany

Tak

Przebieg

180799

Seria 3

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

2018

Kolor

Czarny

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

Moc

150

Skrzynia

Napęd

Na tylne koła

Kraj pochodzenia

605 25 75 72
forumbmw@wp.pl
Tomasz Hawrot

Model

Niemcy

1995

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Filtr cząstek stałych

Tak

Data pierwszej rejestracji

Pierwszy właściciel

Tak

Bezwypadkowy

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba miejsc

Metalik

Tak

2018-04-12
Tak
5

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Dostęp do internetu

Klimatyzacja automatyczna

Tapicerka materiałowa

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Regul. elektr. podparcia lęd...

Sportowe fotele - przód

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica sportowa

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Keyless entry

Uruchamianie silnika bez użyc...

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Tempomat

Lampy przednie w technologii L...

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Kontrola trakcji

Czujnik zmierzchu

Spryskiwacze reflektorów

Światła do jazdy dziennej

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne

Lampy przeciwmgielne w technol...

Lampy tylne w technologii LED

Oświetlenie drogi do domu

Oświetlenie wnętrza LED

System Start/Stop

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 18

Opony letnie

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Isofix (punkty mocowania fotel...

Witam,
Do sprzedania oferuję bardzo poszanowane bezwypadkowe BMW 3 F31 LCI po Liftingu z oszczędnym 2litrowym dieslem o mocy 150KM nowej generacji o oznaczeniu
B47 z autostradowym przebiegiem tylko 180tys km.
BARDZO DUŻYM Atutem tego egzemplarza jest Bezwypadkowość oraz jasna historia serwisowa.
Z wyposażenia z pewnością przydadzą się Podgrzewane Kubełkowe Fotele z pompowaniem boczków i odcinka lędźwiowego, Reflektory FULL LED, Czujniki parkowania
czy też Tempomat.
Świeżo sprowadzone z Niemiec, posiadam zdjęcia w momencie zakupu.
Na wystawianej fakturze wpisuję przebieg auta oraz adnotację o bez wypadkowości dając gwarancję na piśmie.
Egzemplarz bardzo atrakcyjny wizualnie bogato wyposażony.
BMW świeżo sprowadzone z Niemiec od prywatnego pierwszego od nowości właściciela. Regularnie serwisowane w Niemczech w ASO BMW. Posiadam komplet
dokumentów wraz z historią z ASO Niemcy. BMW obecnie gotowe do codziennego użytkowania.
Wnętrze utrzymane w czystości bez śladów zużycia co widać na dokładnych zdjęciach. Moje BMW jest obecnie w pełni sprawne, silnik pracuje cicho, równo. Nic nie
tarabani, nie grzechocze. Lakier poszukiwany BLACK SAPE METALLIC to chyba jedyny słuszny dla marki BMW a dzięki metalikowi pięknie mieni się także w słońcu.
Zapraszam do obejrzenia i oceny na żywo!
Największą zaletą jest oszczędny i dynamiczny silnik, który mimo gabarytów auta naprawdę daje dużą przyjemność z jazdy. Świetne prowadzenie na drodze z którego
słynie BMW jest możliwe dzięki idealnie zestrojonemu fabrycznemu zawieszeniu.
Auto opuściło fabrykę 5 Marca 2018r, pierwsza rejestracja nastąpiła od razu 12 Kwietnia 2018r. Egzemplarz fabrycznie już po ostatnim Liftingu z podświetleniem panelu
klimatyzacji. Z pewnością przydadzą się najwygodniejsze kubełkowe fotele z pełną regulacją w bardzo ładnej tapicerce z podświetlanym wnętrzem LED dookoła wewnątrz.
Bardzo poszanowany z oryginalnym autostradowym przebiegiem dzięki czemu długo posłuży (Więcej zdjęć można obejrzeć pod podanym na początku aukcji linkiem)
Egzemplarz ten został dokładnie sprawdzony pod kątem blacharskim co potwierdziło iż jest absolutnie bezwypadkowe, co jest bezcenne podczas codziennej eksploatacji
jak i przyszłościowej odsprzedaży. Także reflektory oraz wszystkie szyby są fabryczne BMW z pierwszego montażu. Całość serwisowana także W ASO BMW. Silnik

pracuje cicho, nic nie ociera nie szumi. Jest to poszukiwana nowsza żywotna na łańcuchu rozrządu jednostka z najlepszą obecnie ze wszystkich koncernów 8mio biegową
skrzynią. Dzięki niej mamy komfort codziennej eksploatacji. Zawieszenie sztywne, zwarte - prowadzi się znakomicie to samo tyczy się hamulców, które zdecydowanie
zatrzymują auto gdyż niedawno były wymieniane tarcze przednie. Obecnie wsiadać i cieszyć się jazdą. Zapraszam do obejrzenia i oceny na żywo uczciwego egzemplarza
z jasną historią serwisową BMW.
Auto z wyposażenia posiada między innymi:
ABS
DTC Kontrola trakcji
Podgrzewane Sportowe fotele z regulacją odcinka lędźwiowego i pompowaniem boczków
Wnętrze podświetlane dookoła LED
Wspomaganie kierownicy i jej regulacja w dwóch płaszczyznach
Klimatyzacja
Radioodtwarzacz BMW Business z CD i RDS
Skórzana multifunkcyjna kierownica trójramienna
Dźwignia ręcznego skórzana
Funkcja dostępu komfortowego do auta
Centralny zamek z domykaniem szyb z pilota
Czujniki parkowania z tyłu
Wejście AUX
Wejście USB
Tempomat z funkcją hamowania
Listwy wykończeniowe wnętrza Satin-Silber matowe
Uchwyt na napój dla pasażera
Reflektory FULL LED ze światłami do jazdy dziennej
Tylne lampy w technologii LED
Zespół schowków
8x Poduszka powietrzna
Halogeny LED
Elektrycznie regulowane szyby
Aluminiowe Felgi 18` oryginalne BMW MPakiet
Wskaźniki ciśnienia w oponach
Fotochromowe lustra zewnętrzne podgrzewane i elektrycznie ustawiane oraz składane
Fotochromowe lustro wewnętrzne
Tylna kanapa dzielona i rozkładana
Listwy, klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
Deaktywacja poduszki powietrznej pasażera (Przydatne przy foteliku z dzieckiem)
Relingi dachowe
Brak napisu modelu
Pasywna ochrona pieszych
Odzyskiwanie energii z hamowania
Roleta bagażnika
Elektrycznie otwierana/zamykana klapa bagażnika
Tylna szyba uchylna oddzielnie
Podświetlane klamki z zewnątrz LED
Auto można obejrzeć w LUBINIE woj. dolnośląskie kod: 59-300
Więcej informacji udzielę telefonicznie
tel. 605 25 75 72
KUPUJ UCZCIWIE I BEZPIECZNIE:
Cena auta 73 900zł + 2300zł poniesionych opłat
Opłacona akcyza, podatek
Kupujący otrzymuje fakturę i jest zwolniony z opłat skarbowych

