BMWX5 uszkodzony silnik 2011r 3,0 D 306KM lub
zamiana
Marka

BMW

Typ nadwozia
Rok produkcji
Kolor

Typ paliwa

2011

Przebieg

3000

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Zarejestrowany w

Model

SUV
Brązowy

Pojemność skokowa
Skrzynia

65 000 PLN BRUTTO

Polska

Liczba miejsc

5

Metalik

Tak

X5 M
Diesel
280000

VAT faktura

Tak

Moc

306

Numer rejestracyjny pojazdu

KNS1402K

Bezwypadkowy

Tak

Liczba drzwi
VIN (na stronę)

5
WBAZW61050L567355

601350654
bogdankubik@wp.pl
Bogdan Kubik

Apple CarPlay

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Wyświetlacz typu Head-Up

Ekran dotykowy

Sterowanie funkcjami pojazdu z...

Dostęp do internetu

Klimatyzacja automatyczna: 4 l...

Rolety na bocznych szybach opu...

Szyberdach szklany - przesuwny...

Tapicerka materiałowa

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Regul. elektr. podparcia lęd...

Fotele przednie wentylowane

Fotele przednie z funkcje masa...

Siedzenie z pamięcią ustawie...

Sportowe fotele - przód

Ogrzewane siedzenia tylne

Fotele tylne wentylowane

Fotele tylne z funkcje masażu

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica sportowa

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kolumna kierownicy regulowana ...

Kierownica wielofunkcyjna

Kierownica ogrzewana

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Cyfrowy kluczyk

Keyless Go

Uruchamianie silnika bez użyc...

Ogrzewanie postojowe

Automatyczna kontrola ogrzewan...

Czujnik deszczu

Podgrzewana przednia szyba

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Roleta szyby tylnej regulowana...

Dach otwierany elektrycznie

Tempomat adaptacyjny

Lampy bi-ksenonowe

Kontrola odległości z przodu...

Park Assistant - asystent park...

Kamera parkowania tył

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Kamera w lusterku bocznym

Asystent (czujnik) martwego po...

Aktywny asystent zmiany pasa r...

Samochód posiada uszkodzony silnik -obrócona panewka , coś stukało w silniku , pojechałem do mechanika ,powiedział że musi wyciągnąć silnik i dopiero się zobaczy ,
wymontował silnik i stwierdził obrócona panewka , więc sprzedaję jako uszkodzony lub mogę się zamienić na tańszy z dopłatą
autko jest w bogatej wersji ; domykanie drzwi , czarna podsufitka, nowe opony

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
Więcej informacji i więcej zdjęć oraz FILM jest na stronie komiskubik.pl

