BMW X3
xDrive20d X-Line ACC-Tažné-HUD / 2018 / 25 521 km

1 115 000 Kč s DPH 921 488 Kč bez DPH
Karoserie

SUV

Výkon motoru

140 kW

V provozu od

10/12/2018

Převodovka

automatická

Najeto

25 521 km

STK

12/2022

Palivo

nafta

Servisní knížka

ano

VIN

WBATX35060NC09894

Objem motoru 1 995 ccm

X-Line! TENTO VŮZ BYL ZÁKAZNÍKOVI DOVEZEN NA OBJEDNÁVKU. PC nového vozu
1.542.508,-kč. Prostorné SUV s pohonem všech kol a celokoženým, bílou nití prošívaným,
interiérem. příjemné ambientní osvětlení. Paket INNOVATION. Adaptivní tempomat,
hlídání mrt vých úhlů a jízdního pruhu, head-up display a parkovací kamera. Třízónová
klimatizace a vyhřívaná sedadla. Elektonicky výsuvné tažné zařízení. LED světlomety.
Vše doplněno 19" originálními litými koly.;

Výbava vozidla

8 rychlostních stupňů
8x airbag
ABS
adaptivní tempomat
alarm
alu kola
asistent rozjezdu do kopce (HSA)
asistent stability přívěsu (TSA)
aut. aktivace výstražných světlometů
aut. klimatizace
aut. převodovka
aut. zabrzdění v kopci
autorádio
AUX
bezklíčové odemykání
bezklíčové startování
bluetooth
CD přehrávač
centrál dálkový
deaktivace airbagu spolujezdce
dělená zadní sedadla
denní svícení
dřevěné obložení
DVD přehrávač
el. okna
el. sklopná zrcátka

el. víko zavazadlového prostoru
el. zrcátka
hands free
head-up display
hlídání jízdního pruhu
hlídání mrtvého úhlu
hlídání provozu při couvání (RCTA)
imobilizér
isofix
kožené čalounění
LED denní svícení
mlhovky
multifunkční volant
nastavitelný volant
natáčecí světlomety
palubní počítač
paměťová karta
parkovací asistent
parkovací kamera
parkovací senzory přední
parkovací senzory zadní
plní 'EURO VI'
pohon 4x4
polohovací sedadla
posilovač řízení
potahy kůže

přední světla LED
regulace rychlosti při jízdě ze svahu
regulace tuhosti podvozku
roletky na zadních oknech
samostmívací zrcátka
satelitní navigace
senzor opotřebení brzdových destiček
senzor stěračů
senzor světel
senzor tlaku v pneumatikách
sledování únavy řidiče
stabilizace podvozku (ESP)
startování tlačítkem
start-stop systém
střešní nosič
tažné zařízení
třízónová klimatizace
ukazatel rychlostního limitu (SLIF)
USB
venkovní teploměr
vyhřívaná sedadla
výškově nastavitelná sedadla
zadní stěrač
zadní světla LED
záruka
závěsné zařízení

