BMW X3
xDrive20d ACC/HUD/3zone / 2020 / 11 900 km

1 298 000 Kč s DPH 1 072 727 Kč bez DPH
Karoserie

SUV

Výkon motoru

140 kW

V provozu od

2020-08-05

Převodovka

Automatická

Najeto

11 900 km

STK

2024-08-05

Palivo

Nafta

Servisní knížka

ano

VIN

WBAUZ35020N044258

Objem motoru 1 995 ccm

Krásné prostorné SUV se spolehlivým naftovým motorem a kompletní autorizovanou
servisní historií. Světlomety LED. adaptivní tempomat. panoramatická střecha. bezdrátová
nabíječka a Driving Assistant. Celokožený interiér s tříízonovou klimatizací a vyhřívanými
sedadly. Sjednáme nejvýhodnější financování a nejlevnější pojištění. Možnost
prodloužené záruky až na 36 měsíců!.

Výbava vozidla

6x airbag
8 rychlostních stupňů
ABS
adaptivní regulace podvozku
adaptivní tempomat
alarm
ambientní osvětlení interiéru
Android Auto
Apple CarPlay
asistent jízdy v koloně
asistent rozjezdu do kopce (HSA)
asistent změny jízdního pruhu
aut. klimatizace
aut. převodovka
aut. zabrždění v kopci
automatické přepínání dálkových
světel
automaticky zatmavovací zrcátka
autorádio
bezdrátová nabíječka mobilních
telefonů
bezklíčové odemykání
bezklíčové startování
bezklíčové startování a odemykání
bluetooth
brzdový asistent
CD přehrávač
centrál dálkový
centrální zamykání
deaktivace airbagu spolujezdce
dělená zadní sedadla
denní svícení
digitální příjem rádia (DAB)
digitální přístrojový štít
el. okna

el. víko zavazadlového prostoru
el. zrcátka
elektronická ruční brzda
filtr pevných částic
head-up display
hlídání jízdního pruhu
hlídání mrtvého úhlu
imobilizér
indikátor parkování
isofix
klimatizace
kožená sedadla
kožené čalounění
LED denní svícení
litá kola
mlhovky
multifunkční volant
nezávislé topení
nouzové brzdění (PEBS)
originál autorádio
palubní počítač
panoramatická střecha
parkovací asistent
parkovací kamera
parkovací senzory přední
parkovací senzory zadní
plní 'EURO VI'
pohon 4x4
polohovací sedadla
posilovač řízení
potahy kůže
protiprokluzový systém kol (ASR)
přední světla LED

regulace rychlosti při jízdě ze svahu
repro
roletky na zadních oknech
řazení pádly pod volantem
satelitní navigace
senzor stěračů
senzor světel
senzor tlaku v pneumatikách
síťka mezistěny zavazadlového prostoru
stabilizace podvozku (ESP)
start-stop systém
startování tlačítkem
střešní nosič
střešní okno
střešní šíbr el.
tempomat
tónovaná skla
třízónová klimatizace
ukazatel rychlostního limitu (SLIF)
USB
venkovní teploměr
vnitřní teploměr
volba jízdního režimu
vyhřívaná sedadla
vyhřívaná zrcátka
výsuvné opěrky hlav
výškově nastavitelná sedadla
zadní loketní opěrka
zadní stěrač
zadní světla LED
záruka
zatmavená zadní skla
závěsné zařízení

