BMW 530 KOMBI
23 700 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 :3.0
Przebieg :350 000 km
Liczba drzwi : 5
Liczba właścicieli : 2
Kolor : czarny

Model : 530
Rok produkcji :2004
Paliwo : diesel
Moc silnika :218 KM
Skrzynia biegów :automatyczna
Liczba miejsc : 5
Kraj pochodzenia :

WYPOSAŻENIE
ABS, ACS - system zabezpieczeń po kolizji, automatyczne światła, czujniki deszczu, czujniki parkowania przód, czujniki parkowania - tył, poduszek: 8 szt., poduszka pow. kierowcy, poduszka pow. pasażera,
poduszki pow. boczne - przód, poduszki pow. boczne - tył, poduszki pow. kurtynowe - przód, stabilizacja
toru jazdy (ESP), uchwyt ISOFIX, światła przeciwmgielne, HUD (wyświetlacz przezierny), 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, kierownica wielofunkcyjna, klimatyzacja: automatyczna, klimatyzowany
schowek, podgrzewana tylna szyba, podgrzewane fotele, podgrzewane lusterka boczne, podgrzewane
tylne siedzenia, radio fabryczne z CD i MP3, regulacja wysokości fotela, regulowana kierownica,
regulowana wysokość podwozia, skórzana kierownica, tempomat, wspomaganie kierownicy, DVD,

aluminiowe felgi, blokada dyferencjału, centralny zamek, dach szklany - panoramiczny, immobiliser,
komputer pokładowy, nawigacja satelitarna, reflektory biksenony, relingi, szyberdach, zmieniarka CD,
światła LED

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
bezwypadkowy, garażowany, stan bardzo dobry, właściciel niepalący

INFORMACJE DODATKOWE
ABS, ACS - system zabezpieczeń po kolizji, automatyczne światła, czujniki deszczu, czujniki parkowania przód, czujniki parkowania - tył, poduszek: 8 szt., poduszka pow. kierowcy, poduszka pow. pasażera,
poduszki pow. boczne - przód, poduszki pow. boczne - tył, poduszki pow. kurtynowe - przód, stabilizacja
toru jazdy (ESP), uchwyt ISOFIX, światła przeciwmgielne, HUD (wyświetlacz przezierny), 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, kierownica wielofunkcyjna, klimatyzacja: automatyczna, klimatyzowany
schowek, podgrzewana tylna szyba, podgrzewane fotele, podgrzewane lusterka boczne, podgrzewane
tylne siedzenia, radio fabryczne z CD i MP3, regulacja wysokości fotela, regulowana kierownica,
regulowana wysokość podwozia, skórzana kierownica, tempomat, wspomaganie kierownicy, DVD,
aluminiowe felgi, blokada dyferencjału, centralny zamek, dach szklany - panoramiczny, immobiliser,
komputer pokładowy, nawigacja satelitarna, reflektory biksenony, relingi, szyberdach, zmieniarka CD,
światła LED

INFOTMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy, garażowany, stan bardzo dobry, właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
3,0 2180KM z Niemiec od jedynego właściciela Najbogatsza wersja wyposażenia, auto jako nr 1
wprowadzone do salonu BMW
Auto prywatne !!!
Wyposażenie:
BiXenon skrętny
Ringi LED
ABS
Automatyczna skrzynia biegów
8 poduszek powietrza - AirBag, napinacze pasów SRS
Wyświetlacz na szybie czołowej HedUp
Wstawki deski rozdzielczej z ciemnego drewna
Klimatyzacja automatyczna
Podgrzewane fotele przód i tył
Radio CD Mp3 + zmieniarka 6CD
System audio Logik 7
Nawigacja satelitarna Profesional
DVD
Czujniki parkowania PDC przód i tył
Skórzana tapicerka
Elektryczne fotele z pamięciami
Immobiliser
Komputer pokładowy
Centralny zamek sterowany z pilota
Elektryczny szyberdach
Relingi dachowe
Elektryczne szyby przód i tył
Rolety szyb tył
Elektryczne fotochromatyczne i podgrzewane lusterka boczne
Fotochromatyczne lusterko
ISOFIX

Wspomaganie kierownicy
Elektrycznie ustawiana kierownica
Tempomat
Aluminiowe felgi 16`
Dwa kluczyki
Dywaniki welurowe

Książki serwisowe
I wiele, wiele innych dodatków

Samochód osobowy
Auto zarejestrowane w Polsce
Auto posiada normalne lecz niewielkie ślady użytkowania.
WSZYSTKIE POWYŻSZE INFORMACJE SĄ W PEŁNI PRAWDZIWE
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
Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu
cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualności ogłoszenia.
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