BMW 520 F10 (2009-2017)
190KM xDrive. Salon Polska. 1 właściciel. M-Pakiet. IDEAŁ.
123 500 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2015

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo
diesel

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
190 KM

Przebieg
65 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
4x4_permanent

Kolor
czarny

VIN
WBA5E71010G1535
23

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

EDS

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

Michał Rzegot

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

32-048 Jerzmanowice,
ul. Jurajska 21

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

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

system start-stop

szyba przednia atermiczna

tempomat

wspomaganie kierownicy

DVD

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

dach szklany - panoramiczny

elektroniczny wtrysk

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

reflektory biksenony

reflektory ksenonowe

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

1ayyr

DANE KONTAKTOWE

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

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

dod. komplet opon

garażowany

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
BMW 520d xDrive 190 KM.
Produkcja: 2015. Przebieg; 65 000 km. Samochód kupiony jako nowy w Polskim
salonie BMW Dobrzański w Krakowie. Pierwszy od nowości właściciel. Można śmiało
powiedzieć, iż samochód jest w takim stanie w jakim wyjechał z salonu jako nowy.
Perfekcyjny w każdym detalu. Absolutnie bezwypadkowy. Serwisowany wyłącznie w
ASO BMW. Ideał.
Dwa komplety opon (letnie + zimowe). Dwa komplety dywaników (gumowe +
welurowe). Dwa klucze. Komplet instrukcji oraz dokumentów.
Wyposażenie:
Kolor lakieru Carbonschwarz Metallic
Napęd na 4 koła xDrive
Pakiet M Sport
Kierownica skórzana, sportowa M
Pakiet aerodynamiczny M
Lusterka boczne podgrzewane, z funkcją automatycznego ściemniania się
Lusterko wsteczne z funkcją automatycznego ściemniania się
System załadunkowy + składane tylne fotele
Fotele sportowe, częściowo regulowane elektrycznie
Fotele podgrzewane
Listwy wnętrza Aluminum Hexagon
Oświetlenie wnętrza ambientowe z funkcją regulacji
Zmienne tryby jazdy z funkcją ECO PRO
System nawigacyjny Professional
DVD
Inteligentne połączenie alarmowe SOS
Usługi TELESERVICES
Usługi CONNECTEDDRIVE
Tablica przyrządów o rozszerzonym zakresie
Spryskiwacze reflektorów przednich
System czujników parkowania PDC
Automatyczna klimatyzacja 2-strefowa
Socket Trunk Incl 2 Batteries
Światła przeciwmgłowe w technologii LED
Extra Package EUspecific
Opony typu Run Flat
Śruby antykradzieżowe kół
18'' alufelgi M, wzór 613
Czujniki ciśnienia opon
Automatyczna skrzynia biegów, 8-mio biegowa
System alarmowy
Wersja językowa Polska
Literatura pokładowa w języku polskim
Funkcja ochrony pieszych - aktywna maska
Pakiet Shadow Line na wysoki połysk
Szyby Individual z powłoką przeciwoślepieniową

Czarna podsufitka antracytowa
CO2 Pakiet
Funkcja start-stop
Odzysk energii hamowania
Podświetlane klamki drzwi
Elektrycznie składane lusterka
Tempomat
Regulowany ogranicznik prędkości (limiter)
Wentylacja postojowa
Touchpad
Pakiet dodatkowych schowków
Automatyczny hamulec postojowy Auto Hold
Zdalnie otwierana klapa bagażnika
Funkcja dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
Bluetooth
Wbudowany dysk twardy 20 GB
Kieszeń na narty
Światła powitalne / odprowadzające
Reflektory bixenonowe
Czujnik deszczu
USB, AUX
Dywaniki welurowe
Trójkąt ostrzegawczy oraz apteczka
Pakiet dla palących (w samochodzie nigdy nie palono)

Faktura marża. Możliwy leasing lub kredyt samochodowy. Jesteśmy autoryzowanym
dostawcą większości wiodących banków.
Możliwość pozostawienia państwa 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
Zapraszamy na jazdę próbną. Polub nas na Facebooku i zobacz naszych
dotychczasowych klientów.

wykonane przez AKoL.pl
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