BMW 430 bez wersji
430i xDrive M-Sport. Salon PL. Kupiony 03.2019! Nowy 280
000 zł.
199 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2018

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
252 KM

Przebieg
2 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
4x4_permanent

Kolor
niebieski

VIN
WBA4H91020BH35
628

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1ar33

ABS

ACS - system zabezpieczeń po kolizji

BAS/AFU - system wspomagania nagłego

EDS

hamowania
asystent pasa ruchu

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujnik martwego pola

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

Michał Rzegot

klatka

kontrola trakcji (ASR)

32-048 Jerzmanowice,
ul. Jurajska 21

ogranicznik prędkości

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

asystent parkowania

domykanie szyb przy zamykaniu auta

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie ustawiane fotele

elektryczny starter

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

regulowane zawieszenie

skórzana kierownica

smartcard / hands free / smartkey

system start-stop

szyba przednia atermiczna

tempomat

wspomaganie kierownicy

łopatki zmiany biegów

DVD

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

elektroniczny wtrysk

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

tłumik sportowy

DANE KONTAKTOWE

tel: 12 356 52 77
email: biuro@samochodyzklasa.pl

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

garażowany

gwarancja

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
BMW 430i xDrive Gran Coupe M-Sport.
Krótki film prezentujący samochód: https://youtu.be/k2eNcVBN904
Samochód zakupiony 13.03.2019 w salonie BMW Dobrzański jako nowy.
Konfiguracja na 280 000,00 zł. (w filmie omyłkowo podałem 230 tys). Nie ma
żadnego ukrytego powodu sprzedaży samochodu tak krótko po zakupie - po prostu
czasem tak bywa :)
W komplecie drugi zestaw włoskich felg czarnych 19'' (7000 zł) - koła widoczne na
dwóch zdjęciach. Ubezpieczenie GAP, od wartości fakturowej, do 12.03.2022 (2690
zł). Dodatkowo przyciemnione szyby (1200 zł). Pakiet darmowych przeglądów BSI
do 18.01.2023. Gwarancja do 27.12.2020.
Pierwsza rejestracja: 13.03.2019. Przebieg 2 000 km. Samochód absolutnie
bezwypadkowy. Stan salonowy, auto praktycznie NOWE. VIN:
WBA4H91020BH35628. Na progach fabryczne folie ochronne. Jeden z
najciekawszych kolorów lakieru w palecie:
SNAPPER ROCKS BLUE METALLIC.

Moc: 252 KM. Przyspieszenie do 100km/h - 5,9 s. Spalanie: Cykl miejski 7.9 - 7.8 L.
Cykl pozamiejski 6.2 - 5.9 L. Cykl mieszany 8.0 - 8.5 L.
Wyposażenie:
ekran centralny dotykowy
pakiet M Sport
alufelgi 19'' wzór 704M
sportowa, 8 biegowa, automatyczna skrzynia biegów
zmienny układ wspomagania kierowniczego
komfortowy dostęp
bezkluczykowe odpalanie Keyless Go
kamera cofania
kamery Surround View
szyby z powłoką przeciwoślepieniową
dywaniki welurowe
lusterka boczne elektrycznie składane, podgrzewane, z funkcją automatycznego przyciemniania
lusterko wsteczne z funkcją automatycznego przyciemniania
elektrycznie regulowane fotele
elektrycznie sterowana klapa bagażnika
składane tylne fotele
fotele sportowe
tapicerka wykonana z alcantary
fotele pompowane z podparciem lędźwi

pakiet dodatkowych schowków
podgrzewane fotele
podłokietnik przedni przesuwany
Blow-by heater - system dogrzewania wnętrza pojazdu na postoju
listwy wnętrza aluminiowe z niebieską listwą akcentową
spryskiwacze reflektorów
czujniki parkowania
czujnik deszczu
automatyczna klimatyzacja 2-strefowa
tempomat z funkcją hamowania
reflektory LED adaptacyjne
asystent świateł drogowych
podświetlane klamki drzwi
pakiet dodatkowego oświetlenia
światła przeciwmgłowe LED
asystent zmiany pasa ruchu
asystent martwego pola w lusterkach
system nawigacyjny Professional
system nagłośnienia HiFi
inteligentne połączenie alarmowe SOS
usługi Teleservices (przypadające terminy przeglądów, pomoc w nagłych wypadkach. Wszystkie funkcje są
bezpłatne).
Connected Drive
informacje o ruchu na żywo
Concierge Services (pomoc w znalezieniu najbliższej restauracji, bankomaty, itp)
usługi zdalnego sterowania samochodem
bezprzewodowe ładowanie telefonu
WLAN Hotspot
skórzana kierownica sportowa M
pakiet aerodynamiczny M
pakiet czerni na wysoki połysk Shadow Line
czarna podsufitka antracytowa
BMW Service Inclusive
wersja językowa Polska
literatura pokładowa w języku polskim
opony typu run-flat
śruby antykradzieżowe kół
czujniki ciśnienia kół
alarm
przyciemniane szyby
łopatki zmiany biegów
elektrycznie regulowane zawieszenie

Faktura marża. Możliwy leasing finansowy lub kredyt samochodowy. Możliwość
pozostawienia państwa samochodu w rozliczeniu. Przed przyjazdem prosimy o
wcześniejsze umówienie wizyty. Do obejrzenia, 7 dni w tygodniu, w Krakowie.
Więcej informacji: 604 519 933 - Sebastian 508 508 268 - Michał
Polub nas na Facebooku i zobacz naszych dotychczasowych klientów.
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