BMW X3 3.0i Automat xDrive Panorama Skora Led
Grzana kierownica+fotel
Marka

BMW

Typ nadwozia
Rok produkcji
Kolor
Skrzynia

Model

SUV

Typ paliwa

2011

Przebieg

Czarny

Pojemność skokowa

59 900 PLN

3000

Automatyczna dwusprzęgłowa (DCT, DSG)

X3
Benzyna
190000

VAT marża

Tak

Moc

258

Napęd

4x4 (dołączany automatycznie)

...
...

Oferuje do sprzedaży samochód BMW X3 F25 z benzynowym silnikiem 3,0i o mocy 258 KM, z niewielkim przebiegiem 190tys km, auto z napędem 4x4 XDRIVE i
automatyczną skrzynią biegów. Samochód w wysokiej konfiguracji wyposażenia,
sprowadzony do kraju 2 lata temu i od tamtej pory jeden właściciel.

BMW X3 F25
SILNIK 3.0i
MOC 258KM
AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
NAPĘD 4X4 XDRIVE
ROK PRODUKCJI 2011
PRZEBIEG 190 TYS KM
PO WYMIANIE ŁAŃCUCHA ROZRZĄDU
SERWISOWANY
ZAREJESTROWANY W POLSCE

Środek samochodu bardzo dobrze utrzymany, skórzana tapicerka bez śladów zużycia, nie poprzecierana i nie odgnieciona. Lakier bez rys i zadrapań, o dużym połysku,
bardzo korzystnie prezentuje się na żywo.
Auto oczywiście zarejestrowane w kraju, z aktualnym badaniem technicznym i ubezpieczeniem.
Stan techniczny samochodu bardzo dobry, brak jakichkolwiek wycieków. Silnik, nie pobiera oleju, pracuje równo i cicho, nie dymi. Napędy sprawne. Automatyczna skrzynia
bardzo płynnie zmienia biegi, nie szarpie. Zawieszenie ciche i nie powybijane. Przebieg oryginalny i potwierdzony.
BMW po serwisie, wymieniony łańcuch rozrządu, odma, klocki hamulcowe, wszystko udokumentowane i potwierdzone fakturami. W samochodzie nie ma żadnych
komunikatów o błędach, auto gotowe do jazdy.

Wysoka opcja wyposażenia:
- Napęd XDRIVE
- Automatyczna skrzynia biegów

- Dach panoramiczny
- Reflektory Bixenonowe z ringami, adaptacyjne
- Skórzana tapicerka
- Climatronic dwustrefowy
- Podgrzewane fotele
- Elektrycznie regulowane fotele z pamięcią
- Podgrzewana kierownica
- Czujniki parkowania
- Komputer pokładowy
- Kolorowy wyświetlacz centralny
- Zestaw głośnomówiący
- Kierownica multifunkcyjna
- Tempomat z funkcją hamowania
- Elektryczne szyby
- Elektryczne lusterka
- Lusterko wsteczne fotochromatyczne
- Abs, Esp, kontrola trakcji
- Poduszki powietrzne
- Czujnik deszczu
- Sensor zmierzchu
- aluminiowe felgi 17'' z oponami w bdb stanie

Na wszystkie pytania chętnie odpowiem przez telefon lub osobiście
Możliwe przyjecie innego samochodu w rozliczeniu, zamiana, kredyt.
Zapraszam do obejrzenia auta oraz na jazdę próbną:
Ul. Warszawska 21
26-660 Wielogóra k/ Radomia
Więcej zdjęć samochodu do obejrzenia na www.batexauto.pl

