Nowy rozrząd panorama dach Roczna gwarancja
Marka

29 999 PLN
BMW

Typ nadwozia

Kombi

Rok produkcji

2012

Kolor

Szary

Finansowanie
Moc
Napęd

Diesel

Przebieg

249520

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

143

Skrzynia

2012-08-23

Bezwypadkowy

Seria 3

Typ paliwa

Tak
Na tylne koła

Data pierwszej rejestracji

Model

Tak

Liczba miejsc

5

1995
Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Numer rejestracyjny pojazdu

Sk906uu

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

5

...
...
...

Radio

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka materiałowa

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica sportowa

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Cyfrowy kluczyk

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Dach otwierany elektrycznie

Tempomat

Lampy ksenonowe

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Czujnik zmierzchu

Spryskiwacze reflektorów

Światła do jazdy dziennej

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne

Lampy przeciwmgielne w technol...

Oświetlenie drogi do domu

System Start/Stop

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 16

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Poduszka powietrzna centralna

Poduszki powietrzne czolowe - ...

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Boczne poduszki powietrzne - t...

Isofix (punkty mocowania fotel...

Jeżeli oglądasz to ogłoszenie na olx przejdź na otomoto tam jest 40szt zdjęć
W cenie auta z ogłoszenia jest roczna gwarancja od firmy car gwarant.
Kompletny rozrząd wymianino w 10 2021r potwierdzony fakturą
Prezentwany samochodu zostal sprowadzony do polski w 2021
Przegląd techniczny ważny do 06.2023
Ubezpieczenie OC ważne do 06.2023
Nowe tarcze i klocki tyl
Dwa komplety kól
Dwa kluczyki
Szyby oryginalne
Cała elektryka i elektronika sprawne
Klimatyzacja sprawna chłodzi
Zawieszenie i trakcja auta wszystko sztywno .
Wnętrze auta czyste tapicerka bez przetarć
Powłoka lakiernicza w lśniącym szarym kolorze
Dach panoramiczny z opcją szyberdachu .
.
Masz wiecej pytań zapraszamy

