BMW Řada 7
745e iPerformance Pure Excell-Laser / 2019 / 4 155 km

2 512 000 Kč s DPH 2 076 033 Kč bez DPH
Karoserie

limuzína

Výkon motoru

290 kW

V provozu od

14/03/2019

Převodovka

automatická

Najeto

4 155 km

STK

03/2023

Palivo

hybridní

Servisní knížka

ano

VIN

WBA7D61070BM69012

Objem motoru 2 998 ccm

iPerformace! TENTO VŮZ BYL ZÁKAZNÍKOVI DOVEZEN NA OBJEDNÁVKU. PC nového
vozu 3.408.840,-kč. Elegantní limuzína s hybridním pohonem a sportovní automatickou
převodovkou. Pakety PURE EXCELLENCE, INNOVATION a AMBIENT AIR.. Laserové
světlomety, parkování dálkovým ovladačem a aktivní stabilizátory EXECUTIVE DRIVE
PRO. 4 zónová klimatizace, vyhřívaná a větraná sedadla, vpředu navíc masáže a el.
střešní okno. SOFT CLOSE. Zábavní systém EXPERIENCE vč. tabletu TOUCH
COMMAND. Harman Kardon Surround.;

Výbava vozidla

360° monitorovací systém (AVM)
8 rychlostních stupňů
8x airbag
ABS
adaptivní tempomat
alarm
alu kola
asistent rozjezdu do kopce (HSA)
aut. aktivace výstražných světlometů
aut. klimatizace
aut. převodovka
aut. stavitelný volant při nástupu
aut. zabrzdění v kopci
automatické parkování
autorádio
AUX
bezdrátová nabíječka mobilních
telefonů
bezklíčové odemykání
bezklíčové startování
bluetooth
CD přehrávač
centrál dálkový
čtyřzónová klimatizace
deaktivace airbagu spolujezdce
dělená zadní sedadla
denní svícení
dřevěné obložení
DVD přehrávač
el. dovírání dveří

el. okna
el. seřiditelná sedadla
el. sklopná zrcátka
el. víko zavazadlového prostoru
el. zrcátka
GPS zabezpečení
hands free
head-up display
hlídání jízdního pruhu
hlídání mrtvého úhlu
hlídání provozu při couvání (RCTA)
imobilizér
isofix
klimatizovaná přihrádka
kožené čalounění
laser světlomety
LED denní svícení
mlhovky
multifunkční volant
nastavitelný volant
natáčecí světlomety
odvětrávaná sedadla
palubní počítač
paměťová karta
parkovací asistent
parkovací kamera
parkovací senzory přední
parkovací senzory zadní
pérování vzduch

polohovací sedadla
posilovač řízení
potahy kůže
protiprokluzový systém kol (ASR)
přední světla LED
regulace rychlosti při jízdě ze svahu
regulace tuhosti podvozku
regulace výšky podvozku
roletky na zadních oknech
samostmívací zrcátka
satelitní navigace
sedadla s funkcí masáže - přední
senzor opotřebení brzdových destiček
senzor stěračů
senzor světel
senzor tlaku v pneumatikách
sledování únavy řidiče
stabilizace podvozku (ESP)
startování tlačítkem
střešní šíbr el.
USB
venkovní teploměr
vyhřívaná sedadla
vyhřívaná zrcátka
vyhřívaný volant
výškově nastavitelná sedadla
zadní světla LED
záruka
zatmavená zadní skla

