BMW X1 II (F84) (2015-)
20d 190KM xDrive. Salon PL. Head Up, el. klapa, kamera,
Professional.
139 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2016

Nadwozie
SUV

Paliwo
diesel

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
190 KM

Przebieg
50 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
4x4_permanent

Kolor
biały

VIN
WBAHU310105E36
625

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1aw19

ABS

ACS - system zabezpieczeń po kolizji

BAS/AFU - system wspomagania nagłego

EDS

hamowania
automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

Michał Rzegot

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

32-048 Jerzmanowice,
ul. Jurajska 21

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

HUD (wyświetlacz przezierny)

asystent parkowania

domykanie szyb przy zamykaniu auta

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

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

DVD

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

elektroniczny wtrysk

filtr cząstek stałych

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

relingi

spoiler

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

DANE KONTAKTOWE

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

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bagażnik dachowy

bezwypadkowy

dod. komplet opon

garażowany

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
BMW X1 xDrive 20d 190KM Sport Line. Cena nowego w tej konfiguracji: 245 000,00
zł.
Samochód kupiony w polskim salonie BMW w Częstochowie. Auto bezpośrednio od
pierwszego właściciela. Absolutnie bezwypadkowy. Powłoka lakiernicza w całości
oryginalna. Stan samochodu jest perfekcyjny. Serwisowany wyłącznie w ASO BMW.
Produkcja: 11.05.2016. Pierwsza rejestracja: 30.05.2016. Przebieg: 50 000 km. Kolor
lakieru: Biel Alpejska 3. Pakiet BSI - darmowe przeglądy do 30.05.2021 lub 100 000
km. Nr VIN: WBAHU310105E36625. Historia serwisowa: 09.09.2017 - 20947 km
10.04.2018 - 29377 km 27.09.2018 - 38286 km 14.02.2019 - 43598 km
W cenie samochodu zawarte są:
oryginalne relingi dachowe BMW (2400 zł)
oryginalny bagażnik dachowy BMW (4500 zł)
drugi komplet opon zimowych
oryginalne, skórzane etui na klucze
dywaniki welurowe
dywaniki gumowe

Wyposażenie praktycznie pełne:
Napęd xDrive
Tapicerka skórzana Dakota czarna
Pakiet Sport Line
Modell Sport Line
Active Guard, radar antykolizyjny z funkcją ostrzegania przed zderzeniem i automatycznym hamowaniem
Asystent parkowania
Wyświetlacz na szybę Head-up
Duża nawigacja Professional Plus
Funkcja czytania znaków drogowych Speed Limit Assist
Oświetlenie Ambientowe wnętrza z możliwością wyboru koloru
Nagłośnienie Hi-Fi Harman Kardon
Reflektory przednie LED
Podświetlane klamki drzwi x 4
Elektrycznie otwierana klapa bagażnika
Regulacja wysokości otwarcia klapy bagażnika
Komfortowy, bezkluczykowy dostęp
Kamera cofania
Pakiet Individual na wysoki połysk Shadow Line
Pakiet Guidance
Pakiet Convenience
Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności
Pakiet CO2

Automatyczna skrzynia biegów
Wielofunkcyjna, skórzana kierownica sportowa M
Opony typu RunFlat
Koła ze stopów lekkich 19'' BMW 511
Czujniki ciśnienia opon
Performance Control
Alarm
Elektrycznie składane lusterka, podgrzewane, automatycznie ściemniające się
Szyby z powłoką antyoślepieniową
System montażu fotelików Isofix
Podłokietnik przedni regulowany
Fotele sportowe
Pakiet dodatkowych schowków
Ogrzewane fotele przednie
Listwy wnętrza Czerń na wysoki połysk z akcentem Chrom
Spryskiwacze reflektorów
Czujniki parkowania PDC przód + tył
Automatyczna klimatyzacja
Wyposażenie Individual
Radio BMW Reverse
DVD, CD, mp3, USB, AUX, Bluetooth
Inteligentne połączenie alarmowe SOS
Usługi Teleservices, Connected Drive Services, BMW Online
Rozszerzona telefonia + adapter telefoniczny
Czarna podsufitka antracytowa
BSI 5/100
Wersja językowa polska
Literatura pokładowa w języku polskim
Aktywna ochrona pieszych
Przyciemniane szyby
Zmienne tryby jazdy ECO, COMFORT, SPORT
System zjazdu z wzniesienia
Touchpad dotykowy
Wentylacja postojowa
Światła powitalne
Automatyczne uruchamianie czujników parkowania po wykryciu przeszkody
Extra package

Faktura Vat 23%. Możliwy leasing lub kredyt samochodowy. Możliwość
pozostawienia samochodu w rozliczeniu. Przed przyjazdem prosimy o wcześniejsze
umówienie wizyty. Do obejrzenia, 7 dni w tygodniu, w Krakowie. Więcej informacji
na temat samochodu oraz finansowania: 604 519 933 - Sebastian 508 508 268 Michał
Zapraszamy na jazdę próbną. Polub nas na Facebooku i zobacz naszych
dotychczasowych klientów.
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