Proszę pytać o stanowisko: 305
BMW SERIA 5 SalonPL, VAT23%, 530i,
xDrive Sport Line, sedan, 2018,
automat 8 biegów
benzyna 2.0 / 252 KM / automat
2018, przebieg: 22 000 km

W SPRAWIE BLIŻSZYCH INFORMACJI PROSZĘ O BEZPOŚREDNI
KONTAKT Z OPIEKUNEM SAMOCHODU ANDRZEJ SIKORA
TELEFON 501110092 UWAGA WAŻNE!!!!! DOSTARCZAMY
ZAKUPIONY SAMOCHÓD NA DOWOLNY ADRES W POLSCE ZA 0
ZŁOTYCH. BMW, 530i, xDrive Sport Line, rocznik 2018, 1
rejestracja 27/02/2018, auto z polskiego salonu,
automatyczna skrzynia 8 biegowa, minimalny przebieg tylko
22 tys km. Samochód z polskiego salonu. Minimalny przebieg
tylko 22 tys km. Auto sprzedawane na fakturę VAT 23%
Możliwość odliczenia VATU. Możliwość leasingu lub kredytu.
Możliwość sprawdzenia auta w dowolnym serwisie wybranym
przez kupującego. Serwisowany w ASO. Ważniejsze cechy
wyposażenia auta; Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne
czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
Asystent hamowania Czujnik ciśnienia w ogumieniu Czujnik
deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania Czujnik
kolizji Czujnik zużycia klocków hamulcowych Czujniki
odległości przy parkowaniu (PDC) przód i tył Dynamiczne
światła stop Dysze spryskiwaczy podgrzewane Felgi
aluminiowe 18 Double Spoke 634 z ogumieniem mieszanym
Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie Fotele
przednie sportowe Funkcja Follow-Me-Home Funkcja Start /
Stop Gniazdo AUX-IN Hamulec postojowy z funkcją
automatycznego włączania, elektromechaniczny Intelligent
Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe Kierownica
wielofunkcyjna Klimatyzacja automatyczna z regulacją
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2-strefową Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w
pionie i poziomie Komputer pokładowy Listwy ozdobne
ciemne oksydowane srebro, matowe z listwą akcentową w
perłowym chromie Lusterka boczne składane elektrycznie z
funkcją ogrzewania (przyciemniane aut. po str. kierowcy)
Lusterka zewnętrzne kolorze nadwozia Lusterko wsteczne
przyciemniane automatycznie Odtwarzacz CD Odzysk energii
hamowania Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w
stosunku 40/20/40 Oświetlenie ambientowe Oświetlenie
powitalne Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat /
100.000 km Pasywana ochrona pieszych Progi drzwiowe
aluminiowe z delikatnym szlifem i emblematem BMW
Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO Przyciski
ulubionych funkcji, 8 przycisków z funkcją zapamiętywania
Reflektory przednie diodowe (LED) ze spryskiwaczami
Servotronic - progresywne wspomaganie układu
kierowniczego Stylistyka zewnętrzna BMW Individual Shadow
Line System alarmowy sterowany pilotem System nawigacji
satelitarnej Business System ostrzegający o ryzyku kolizji
Active Guard Tapicerka materiałowo-skórzana Plectoid
Technologia Active Air Stream TeleServices Tempomat z
funkcją hamowania Układ dynamicznej kontroli stabilności
DSC Ustawienia Personal Profile Usługi ConnectedDrive
Wskaźnik Condition Based Service Wzmocnienia boczne
Zestaw Bluetooth o rozszerzonym zakresie funkcji Zestaw
Hi-Fi z 6 głośnikami Światła przeciwmgielne w technologii LED
W sprawie bliższych informacji proszę o kontakt z opiekunem
samochodu; Andrzej Sikora telefon ; 501110092 Prosimy o
wcześniejszy kontakt przed przyjazdem w celu potwierdzenia
dostępności auta Zapraszamy na jazdę próbną. Niniejsze
ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi
oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający
nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność
ogłoszenia.
ABS; ESP; alufelgi; autoalarm; centralny zamek; czujnik deszczu;
czujniki cofania; el. lusterka; el.szyby; immobiliser; kierownica
wielofunkcyjna; komputer; podgrzewane fotele; poduszka powietrzna;
przyciemniane szyby; radio / CD; skórzana tapicerka; nawigacja;
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tempomat; wspomaganie kierownicy; światła przeciwmgłowe;
elektryczne fotele; regulacja wysokości fotela; klimatronik
garażowany; pierwszy właściciel

Cena:

150 000 PLN
netto

Opiekun: Andrzej Sikora
+48 501 110092

Juliana Konstantego Ordona
2A, Punkt biuro A
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