BMW X5
xDrive30d M-Paket/Innovation/Laser/ / 2019 / 86 km

2 198 000 Kč s DPH 1 816 529 Kč bez DPH
Karoserie

SUV

Výkon motoru

195 kW

V provozu od

18/07/2019

Převodovka

automatická

Najeto

86 km

STK

07/2023

Palivo

nafta

Servisní knížka

ano

VIN

WBACV61090LK09703

Objem motoru 2 993 ccm

///M SPORT PAKET! PC nového vozu 2.692.951,-kč. Nyní po slevě 2.198.000,-kč! Pakety
INNOVATION a BUSINESS CLASS. Jedinečná barevná kombinace. Laserové světlomety
s HIGH BEAM assist. Adaptivní vzduchové odpružení obou náprav a integrované aktivní
říze ní vč. natážení zadních kol. Skleněné prvky interiéru. M sportovní výfuk, brzdy a
volant! Čtyřzónová klimatizace a výhřev 4 předních a zadních sedadel. HUD. El. ovládané
tažné zařízení. 21" M litá kola 741 M. Kompletní specifikace k dispozici.;

Výbava vozidla

10x airbag
360° monitorovací systém (AVM)
8 rychlostních stupňů
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
autorádio
AUX
bezdrátová nabíječka mobilních
telefonů
bezklíčové odemykání
bezklíčové startování
bluetooth
brzdový asistent
centrál dálkový
čtyřzónová klimatizace
deaktivace airbagu spolujezdce
dělená zadní sedadla
denní svícení
dřevěné obložení
el. okna
el. seřiditelná sedadla
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
laděný výfuk
laser světlomety
LED denní svícení
mlhovky
multifunkční volant
nastavitelný volant
natáčecí světlomety
nouzové brzdění (PEBS)
odvětrávaná sedadla
palubní počítač
parkovací kamera
parkovací senzory přední
parkovací senzory zadní
plní 'EURO VI'
pohon 4x4
polohovací sedadla
posilovač řízení
potahy kůže
protiprokluzový systém kol (ASR)

regulace rychlosti při jízdě ze svahu
regulace tuhosti podvozku
regulace výšky podvozku
samostmívací zrcátka
satelitní navigace
senzor opotřebení brzdových destiček
senzor stěračů
senzor světel
senzor tlaku v pneumatikách
síťka mezistěny zavazadlového prostoru
sledování únavy řidiče
sportovní podvozek
sportovní sedadla
stabilizace podvozku (ESP)
startování tlačítkem
start-stop systém
střešní nosič
tažné zařízení
tempomat.
USB
venkovní teploměr
vyhřívaná sedadla
vyhřívaná zrcátka
vyhřívaný volant
výškově nastavitelná sedadla
zadní stěrač
zadní světla LED
záruka
závěsné zařízení

