BMW 320 KOMBI
14 700 PLN brutto

DANE KONTAKTOWE
car4house
Anna Chojnacka
95-100 Dąbrówka Wielka, Chabrowa 15, tel. 731-140-140, 606-343-569

DANE POJAZDU
Marka : BMW
Wersja :
Nadwozie : kombi
Poj. silnika :2.0
Przebieg :316 000 km
Liczba drzwi : 5
Liczba właścicieli :
Kolor : czarny

Model : 320
Rok produkcji :2004
Paliwo : diesel
Moc silnika :150 KM
Skrzynia biegów :manualna
Liczba miejsc : 5
Kraj pochodzenia :

WYPOSAŻENIE
ABS, czujniki parkowania - tył, kamera cofania, kontrola trakcji (ASR), poduszek: 4 szt., poduszka pow.
kierowcy, poduszka pow. pasażera, poduszki pow. boczne - przód, stabilizacja toru jazdy (ESP), uchwyt
ISOFIX, światła przeciwmgielne, dzielona tylna kanapa, elektrochromatyczne lusterko wsteczne,
elektryczne lusterka, elektryczne szyby przednie, elektryczne szyby tylne, kierownica wielofunkcyjna,
klimatyzacja: automatyczna, klimatyzowany schowek, podgrzewana przednia szyba, podgrzewana tylna
szyba, podgrzewane fotele, podgrzewane lusterka boczne, radio niefabryczne z CD i MP3, regulacja
wysokości fotela, regulowana kierownica, skórzana kierownica, tempomat, wspomaganie kierownicy,
DVD, aluminiowe felgi, bluetooth, centralny zamek, gniazdo SD, gniazdo USB, immobiliser, komputer
pokładowy, nawigacja satelitarna, przyciemniane szyby, reflektory ksenonowe, relingi, spoiler,
szyberdach, wyjście aux

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
bezwypadkowy, dod. komplet opon, garażowany, książka serwisowa, serwisowany w ASO, stan bardzo
dobry, właściciel niepalący

INFORMACJE DODATKOWE
ABS, czujniki parkowania - tył, kamera cofania, kontrola trakcji (ASR), poduszek: 4 szt., poduszka pow.
kierowcy, poduszka pow. pasażera, poduszki pow. boczne - przód, stabilizacja toru jazdy (ESP), uchwyt
ISOFIX, światła przeciwmgielne, dzielona tylna kanapa, elektrochromatyczne lusterko wsteczne,
elektryczne lusterka, elektryczne szyby przednie, elektryczne szyby tylne, kierownica wielofunkcyjna,
klimatyzacja: automatyczna, klimatyzowany schowek, podgrzewana przednia szyba, podgrzewana tylna
szyba, podgrzewane fotele, podgrzewane lusterka boczne, radio niefabryczne z CD i MP3, regulacja
wysokości fotela, regulowana kierownica, skórzana kierownica, tempomat, wspomaganie kierownicy,
DVD, aluminiowe felgi, bluetooth, centralny zamek, gniazdo SD, gniazdo USB, immobiliser, komputer
pokładowy, nawigacja satelitarna, przyciemniane szyby, reflektory ksenonowe, relingi, spoiler,
szyberdach, wyjście aux

INFOTMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy, dod. komplet opon, garażowany, książka serwisowa, serwisowany w ASO, stan bardzo
dobry, właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Dla OLX więcej zdjęć na car4house.otomoto.pl
Auto prywatne !!!
Perfekcyjnie utrzymany
Aluminiowe koła letnie i zimowe BMW
Wnętrze jak nowe
6-cio biegowa manualna skrzynia biegów
ABS
Xenon
Nawigacja satelitarna
DVD
4 poduszki powietrza - AirBag, napinacze pasów SRS
Klimatronik
Radio CD Mp3 DVD
Immobiliser
Komputer pokładowy
Centralny zamek sterowany z pilota
Elektryczne szyby przód i tył
Elektryczne składane i podgrzewane lusterka
Fotochromatyczne lusterko wsteczne
Elektryczny szyberdach
Relingi dachowe
Podgrzewane fotele
Kierownica wielofunkcyjna
Tempomat
Ogranicznik prędkości
Czujniki parkowania tył
Kolorowa kamera cofania
ISOFIX
Wspomaganie kierownicy
3 kluczyki
Książki serwisowe
Dywaniki welurowe
Trójkąt
Gaśnica
Apteczka
I wiele, wiele innych dodatków

Samochód osobowy
Lakier w idealnym stanie,
Piękna równa linia nadwozia,
Pojemne i czyste wnętrze bagażnika,
Tapicerka bez przetarć i zniszczeń,
Środek samochodu, bardzo czysty i zadbany,
Wszystkie elementy plastikowe na swoim miejscu,
W rzeczywistości prezentuje się ładniej niż na zdjęciach,
Drugiego takiego nie znajdziesz.
GWARANTOWANE ZADOWOLENIE !!
Więcej informacji udzielę telefonicznie ..
Współpracujemy z instytucjami finansującymi zakup samochodów na preferencyjnych warunkach i
procedurach uproszczonych. Pomagamy w załatwieniu kredytów. Informacja kredytowa pod nr telefonu:
505 - 100 - 506
Możliwość sprawdzenia auta na stacji diagnostycznej

QR CODE DLA OGŁOSZENIA
W SERWISIE UZYWANYGWARANTOWANY.PL
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