BMW X5
xDrive30d M-Sport Pano/HUD/Laser / 2019 / 17 743 km

1 858 000 Kč s DPH 1 535 537 Kč bez DPH
Karoserie

SUV

Výkon motoru

195 kW

V provozu od

2019-12-05

Převodovka

Automatická

Najeto

17 743 km

STK

2023-12-04

Palivo

Nafta

Servisní knížka

ano

VIN

WBACV61000LK22517

Objem motoru 2 993 ccm

M-SPORT! Původní cena nového vozu 2.523.248. -kč! Krásné SUV v atraktivním laku
MineralWeiss s M aerodynamickým paketem. adaptivním podvozkem a sportovními
brzdami. LaserLights. Panoramatická střecha. Nezávislé topení. Head-up displej.
SoftClose. El. tažné zařízení. Vyhřívaný volant a 4 sedadla vč. opěrek. Kompletní
specifikace výbavy a detailní foto a video na přání. Nejvýhodnější financování a
nejlevnější pojištění. Možnost plnohodnotné prodloužené záruky až na dalších 24 měsíců..

Výbava vozidla

8 rychlostních stupňů
8x airbag
ABS
adaptivní regulace podvozku
adaptivní tempomat
aktivní kapota
alarm
ambientní osvětlení interiéru
Android Auto
Apple CarPlay
asistent jízdy v jízdním pruhu
asistent jízdy v koloně
asistent rozjezdu do kopce (HSA)
asistent stability přívěsu (TSA)
asistent změny jízdního pruhu
aut. aktivace výstražných světlometů
aut. klimatizace
aut. převodovka
aut. stavitelný volant při nástupu
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
centrál dálkový
deaktivace airbagu spolujezdce
dělená zadní sedadla
denní svícení
digitální příjem rádia (DAB)
digitální přístrojový štít
dotykové ovládání palubního počítače
dvouzónová klimatizace
el. dovírání dveří
el. okna
el. seřiditelná sedadla
el. sklopná zrcátka
el. víko zavazadlového prostoru

el. zrcátka
elektronická ruční brzda
filtr pevných částic
hands free
head-up display
hlasové ovládání palubního počítače
hlídání jízdního pruhu
hlídání mrtvého úhlu
hlídání provozu při couvání (RCTA)
imobilizér
indikátor parkování
isofix
kožená sedadla
kožené čalounění
laser světlomety
LED adaptivní světlomety
LED denní svícení
litá kola
mlhovky
multifunkční volant
nastavitelný volant
natáčecí světlomety
nezávislé topení
nezávislé topení s čas. předehřívačem
nouzové brzdění (PEBS)
originál autorádio
ostřikovače světlometů
ovládání gesty
palubní počítač
paměť nastavení sedadla řidiče
paměťová karta
panoramatická střecha
parkovací asistent
parkovací kamera
parkovací senzory přední
parkovací senzory zadní
pérování vzduch
plní 'EURO VI'
podélný posuv sedadel
pohon 4x4
polohovací sedadla

posilovač řízení
potahy kůže
protiprokluzový systém kol (ASR)
přední světla LED
regulace rychlosti při jízdě ze svahu
regulace tuhosti podvozku
repro
řazení pádly pod volantem
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)
start-stop systém
startování tlačítkem
střešní nosič
střešní šíbr el.
tažné zařízení
tempomat
ukazatel rychlostního limitu (SLIF)
USB
venkovní teploměr
volba jízdního režimu
vyhřívaná sedadla
vyhřívaná zrcátka
vyhřívané trysky ostřikovačů čelního
skla
vyhřívaný volant
výsuvné opěrky hlav
výškově nastavitelná sedadla
zadní loketní opěrka
zadní stěrač
zadní světla LED
záruka
zatmavená zadní skla
závěsné zařízení

