BMW 550 G30 (2017-)
462 KM xDrive. Salon PL. 1 wł. Reventon Design. Wydech
MG motorsport
333 000 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2018

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
4.4

Moc silnika
462 KM

Przebieg
42 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
4

Napęd
4x4_automat

Kolor
niebieski

VIN
WBAJB91020B1688
24

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

1zgvt

BAS/AFU - system wspomagania nagłego
hamowania

EDS

asystent pasa ruchu

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujnik martwego pola

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

Filip Mwendela

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

32-086 Węgrzce,
ul. Warszawska 7

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. boczne - tył

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

system ostrzegania przed kolizją

system rozpoznawania znaków drogowych

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

HUD (wyświetlacz przezierny)

System głośnomówiący

asystent parkowania

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie ustawiane fotele

elektryczny starter

kierownica wielofunkcyjna

podgrzewana kierownica

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

tempomat aktywny

wentylowane fotele

wspomaganie kierownicy

zintegrowany hotspot WiFi

łopatki zmiany biegów

DVD

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

czujniki ciśnienia w oponach

elektroniczne zegary (wirtualny kokpit)

elektroniczny wtrysk

filtr cząstek stałych

gniazdo USB

immobiliser

DANE KONTAKTOWE

tel: 508777005
email: filip.m@samochodyzklasa.pl

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

oświetlenie wnętrza (ambient lighting)

przyciemniane szyby

reflektory adaptacyjne

spoiler

szyberdach

tłumik sportowy

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

Łopatki zmiany biegów

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
garażowany

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

tuning

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
BMW M550i xDrive 4.4 V8 462 KM.

Więcej informacji: 508 777 005 - Filip

Szczegółowa prezentacja zdjęciowa samochodu, w wysokiej jakości:
https://youtu.be/xvtKUklhyeQ

Zakupiony w polskim salonie BMW M-Cars w Krakowie.
Jeden właściciel.
Samochód skonfigurowany indywidualnie, na zamówienie.
Możliwość przesłania pełnej specyfikacji.
Serwisowany w ASO BMW.
Jedna, niegroźna szkoda z przodu (najechanie na poprzedzający samochód, w ruchu
miejskim, przy niewielkiej prędkości).
Żadna poduszka powietrzna nie została aktywowana.
Posiadamy pełną dokumentację zdjęciową.
Wszystkie elementy zostały wymienione na nowe w ASO BMW.
Idealny stan. Auto pedantycznie utrzymane.

Samochód posiada sportowy układ wydechowy MG motorsport o fantastycznym
brzmieniu, wartości 15 000 zł.
Dodatkowo został wyposażony w karbonowy pakiet stylistyczny od firmy Reventon
Design, o wartości 14 000 zł.
Pakiet obejmuje:
- Przedni spliter
- Tylny dyfuzor

- Spoiler pokrywy bagażnika
- Nakładki lusterek
- Listwy progowe.

Posiada również akcesoryjny, elektrycznie wysuwany hak holowniczy.

Cała powłoka lakiernicza oraz felgi zabezpieczone ceramiką w firmie Criminal
Detailing Kraków.
Na powłokę ceramiczną obowiązuje 5-letnia gwarancja.
Dodatkowo przyciemnione lampy przód i tył.
Niewidzialna wycieraczka na wszystkich szybach.

Pierwsza rejestracja: 02.05.2018
Przebieg: 42 000 km.

VIN: WBAJB91020B168824
Kolor lakieru: Niebieski Śródziemnomorski
Tapicerka: Czarna skóra Exclusive Nappa z białym przeszyciem kontrastowym.

Najważniejsze elementy wyposażenia:
Zestaw HiFi Harman Kardon Surround Sound
Szklany dach, elektryczny z funkcją otwierania i podnoszenia
Ogrzewanie kierownicy
Aktywna wentylacja foteli przednich
Ogrzewanie foteli przednich
Komfortowe fotele przednie regulowane elektrycznie
Wielofunkcyjny zestaw wskaźników na desce rozdzielczej
Panel deski rozdzielczej wykończony skórą syntetyczną
System asystujące kierowcę Plus
Asystent parkowania Plus
Wyświetlacz BMW Head-Up
System nawigacji Professional
Pakiet Ambient Air
Reflektory adaptacyjne
Dodatkowe gniazda 12V
Telefonie komórkowa z ładowaniem bezprzewodowym
Asystent świateł drogowych
Active Protection, system bezpieczeństwa
Sportowy układ hamulcowy M
Śruby zabezpieczające
Sportowa automatyczna skrzynia biegów
Czujnik ciśnienia powietrza w oponach
Adaptacyjne zawieszenie sportowe M
System alarmowy
Dywaniki welurowe

Trójkąt ostrzegawczy
System załadunkowy
Listwy ozdobne aluminium Rhombicle z listę akcentową w perłowym chromie
Klimatyzacja automatyczna z regulacją 4-strefową
Rozszerzony, zewnętrzny pakiet lusterek
Oświetlenie ambientowe
Spryskiwacze reflektorów
Odtwarzacz CD
Inteligentne połączenie alarmowe
Teleusługi
Usługi ConnectedDrive
Kierownica sportowa M, skórzana
Pakiet aerodynamiczny M
Spoiler tylny M
Obramowania BMW Individual Shadow Line czarne, wysoki połysk
Podsufitka Individual w kolorze antracytowym
I wiele więcej.

Faktura VAT marża.
Podana cena jest kwotą brutto.
Możliwy leasing na atrakcyjnych warunkach.
Możliwość pozostawienia samochodu w rozliczeniu.
Więcej zdjęć, na naszej stronie internetowej: www.samochodyzklasa.pl
Przed przyjazdem prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty oraz potwierdzenie
dostępności samochodu.

Więcej informacji: 508 777 005 - Filip

Polub nas na Facebooku i zobacz naszych klientów.

wykonane przez AKoL.pl
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