BMW Řada 4
440i xDrive M Sport ACC/Kessy/LED / 2018 / 98 122 km

898 000 Kč s DPH 742 149 Kč bez DPH
Karoserie

kupé

Výkon motoru

240 kW

V provozu od

2018-08-08

Převodovka

Automatická

Najeto

98 122 km

STK

2022-08-08

Palivo

Benzín

Servisní knížka

ano

VIN

WBA4W91020AF70191

Objem motoru 2 998 ccm

M Sport! Nadstandartně vybavené sportovní kupé se silným šestiválcem a pohonem
všech kol. Kompletní servisní historie z autorizovaného servisu. Koupeno v ČR jediným
majitelem. Aktuálně po celkové záruční prohlídce. Sportovní brzdy. sedadla a vyhřívaný
volant. Adaptivní tempomat. veškeré bezpečnostní asistenty. Velmi zachovalý interiér
alcantara. LED Adaptive Lights. Sjednáme nejvýhodnější financování a nejlevnější
pojištění. Možnost plnohodnotné prodloužené záruky až na 36 měsíců!.

Výbava vozidla

6x airbag
8 rychlostních stupňů
ABS
adaptivní tempomat
aktivní kapota
alarm
Android Auto
Apple CarPlay
asistent jízdy v jízdním pruhu
asistent jízdy v koloně
asistent rozjezdu do kopce (HSA)
asistent změny jízdního pruhu
aut. aktivace výstražných světlometů
aut. klimatizace
aut. převodovka
aut. zabrždění v kopci
automatické přepínání dálkových
světel
automaticky zatmavovací zrcátka
autorádio
AUX
bezklíčové odemykání
bezklíčové startování
bezklíčové startování a odemykání
bluetooth
CD přehrávač
centrál dálkový
dělená zadní sedadla
digitální příjem rádia (DAB)
DVD přehrávač

dvouzónová klimatizace
el. okna
el. seřiditelná sedadla
el. sklopná zrcátka
el. víko zavazadlového prostoru
el. zrcátka
elektronická ruční brzda
hands free
hlídání jízdního pruhu
hlídání provozu při couvání (RCTA)
imobilizér
indikátor parkování
isofix
LED adaptivní světlomety
LED denní svícení
litá kola
mlhovky
multifunkční volant
nastavitelný volant
natáčecí světlomety
nouzové brzdění (PEBS)
originál autorádio
palubní počítač
paměť nastavení sedadla řidiče
paměťová karta
parkovací kamera
parkovací senzory přední
parkovací senzory zadní
plní 'EURO VI'

podélný posuv sedadel
pohon 4x4
polohovací sedadla
posilovač řízení
protiprokluzový systém kol (ASR)
přední světla LED
repro
řazení pádly pod volantem
satelitní navigace
senzor opotřebení brzdových destiček
senzor stěračů
senzor světel
senzor tlaku v pneumatikách
sportovní podvozek
sportovní sedadla
stabilizace podvozku (ESP)
start-stop systém
startování tlačítkem
USB
venkovní teploměr
volba jízdního režimu
vyhřívaná sedadla
vyhřívaná zrcátka
vyhřívaný volant
výsuvné opěrky hlav
výškově nastavitelná sedadla
zadní loketní opěrka
zadní světla LED
záruka

