210 000 PLN NETTO

Pisemna gwarancja BMW X6 Salon Polska M
pakiet 2016r f-ra VAT
Marka

258 300 PLN BRUTTO

BMW

Typ nadwozia

SUV

Importowany

Tak

Przebieg

106000

X6

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

2016

Kolor

Biały

VAT faktura

Tak

Finansowanie

Leasing

Tak

Pojemność skokowa

258

Skrzynia

Moc
Napęd

4x4 (dołączany automatycznie)

Data pierwszej rejestracji
Zarejestrowany w

601350654
bogdankubik@wp.pl
Bogdan Kubik

Model

2016-04-22
Polska

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc
Termin badania technicznego
VIN (na stronę)

5
2022-05-20

Tak
3000

Automatyczna dwusprzęgłowa (DCT, DSG)

Kraj pochodzenia

Polska

Numer rejestracyjny pojazdu

KWI2656C

Pierwszy właściciel

Tak

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

5

Akryl

Tak

WBAKV210200R29656

Interfejs Bluetooth

Gniazdo USB

Wyświetlacz typu Head-Up

Podgrzewany fotel kierowcy

Kierownica wielofunkcyjna

Ogrzewanie postojowe

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Park Assistant - asystent park...

Kamera parkowania tył

Podgrzewane lusterka boczne

Ogranicznik prędkości

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Lampy przeciwmgielne

System Start/Stop

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Isofix (punkty mocowania fotel...

Witam, przedmiotem sprzedaży jest samochód BMW X6. Samochód był kupiony w Polsce w salonie , serwisowany na bieżąco .
Auto działa bez zarzutów, silnik pracuje bez zastrzeżeń , karoseria bez ognisk korozji ,środek czyściutki zadbany ,Ogólnie można powiedzieć, że autko jest w super stanie i
na dzień dzisiejszy , nie wymaga wkładu finansowego ,ostatnio wymienione oleje filtry, klocki itp...Samochód był regularnie serwisowany w ASO i ma udokumentowany
oryginalny przebieg.
cena netto plus vat
AUTO można również sprawdzić w każdej chwili na stacji diagnostycznej , lub w warsztacie samochodowym, czy też na stronie; GOV.PL Jest możliwość pozostawienia
swojego auta w rozliczeniu TZW; zamiana na tańszy lub droższy ,również osobowy czy dostawczy Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty ani zapewnienia, w
szczególności rozumieniu art. 66 § 1 i art. 556 indeks 1 Kodeksu cywilnego. Auto komis Bogdan Kubik zastrzega sobie prawo do doprecyzowania oraz korekt omyłek.
Przed przyjazdem proszę dzwonić w celu potwierdzenia dostępności oferty towaru ( informujemy że nie każdy pojazd znajduję się w komisie , a jest w ofercie )
Pośredniczymy również w sprzedaży samochodów

