50D Bang Olufsen Webasto Monitory JEDYNA
TAKA Individual VAT23
Marka

262 900 PLN BRUTTO
BMW

Typ nadwozia
Rok produkcji
Kolor

Typ paliwa

2017

Przebieg

Szary

Finansowanie
Moc
Napęd

155000

VAT faktura

Tak

Pojemność skokowa

381

Skrzynia

DW4S666

Bezwypadkowy

X6 M
Diesel

Tak
4x4 (dołączany automatycznie)

Numer rejestracyjny pojazdu

Model

SUV

Tak

Liczba miejsc

5

2993

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Kraj pochodzenia

Polska

Pierwszy właściciel

Tak

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

5

693021707 / 693317126
kpauto@wp.pl
...

Apple CarPlay

Android Auto

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

Ładowanie bezprzewodowe urzą...

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Wyświetlacz typu Head-Up

Ekran dotykowy

Sterowanie funkcjami pojazdu z...

Dostęp do internetu

Klimatyzacja automatyczna: 4 l...

Szyberdach szklany - przesuwny...

Tapicerka skórzana

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Regul. elektr. podparcia lęd...

Fotele przednie wentylowane

Fotele przednie z funkcje masa...

Siedzenie z pamięcią ustawie...

Sportowe fotele - przód

Ogrzewane siedzenia tylne

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica sportowa

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kolumna kierownicy regulowana ...

Kierownica wielofunkcyjna

Kierownica ogrzewana

Zmiana biegów w kierownicy

Keyless Go

Uruchamianie silnika bez użyc...

Ogrzewanie postojowe

Czujnik deszczu

Podgrzewana przednia szyba

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat adaptacyjny

Lampy bi-ksenonowe

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Park Assistant - asystent park...

Niezależny system parkowania

Kamera panoramiczna 360

Kamera parkowania tył

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Kamera w lusterku bocznym

Asystent (czujnik) martwego po...

Aktywny asystent zmiany pasa r...

Lane assist - kontrola zmiany ...

Kontrola odległości od poprz...

Auto Sukces Pewne Auta z Gwarancją od 2007r.
Odwiedź autosukces na Facebooku i bądź zawsze na bieżąco z nową ofertą.
Posiadam do sprzedania piękne i wzorowo utrzymane BWW X6M50D 381KM z bardzo bogatym wyposażeniem Indyvidual.
Auto kupione jako nowe w polskim salonie i użytkowane przez jednego właściciela.
Data pierwszej rejestracji 21.11.2017, modelowo 2018.
Faktura VAT23% - kupujący zwolniony z opłaty skarbowej. Możliwość odliczenia vatu dla firm.
Na auto wystawiam pisemną gwarancję bezwypadkowości oraz autentyczności przebiegu.
Poza przednim zderzakiem na całości znajduje się pierwszy fabryczny lakier. Istnieje możliwość weryfikacji stanu auta w dowolnie wybranym serwisie
Pełen serwis aso bmw od początku do końca według zaleceń producenta
Wyposażenie: Individual
Webasto z pilota, System rozrywki z tyłu Professional (dwa ekrany 9,2-cala, DVD, pilot), Aktywna wentylacja foteli przednich, Zestaw Hi-Fi Bang & Olufsen z 16 głośnikami i
wzmacniaczem 1200W, Fotele Komforty Indyvidual, Podsufitka BMW Individual Alcantara, Elektryczn dociąganie drzwi, Dodatkowe oświetlenie wnętrza Ambiente, Dostęp
bezkluczykowy, Felgi aluminiowe 20 Double Spoke 435 M, Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna czterostrefowa, Lakier
metalizowany, Listwy ozdobne - drewno szlachetne Fineline Pure ze strukturą, Ostrzeżenie przed zmianą pasa ruchu, Asystent martwego pola, Pakiet Connected plus
Pakiet Innowacji, Pakiet Ogrzewania postojowego Plus - webasto z pilota, Pakiet adaptacyjnego zawieszenia Dynamic (zaw. Dynamic Drive i Dynamic Performance
Control) Panel deski rozdzielczej pokryty skórą Walknappa BMW Individual, Przyciemniane szyby: tylna i boczne tylne, Reflektory adaptacyjne diodowe, Regulacja
elektryczna podparcia lędźwiowego w fotelach przednich, Relingi dachowe w czarnym połysku, Rolety przeciwsłoneczne szyb tylnych bocznych, System Active Protection,
System domykania drzwi, Systemy asystujące kierowcę Plus, Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne, Szyberdach szklany otwierany elektrycznie, Tapicerka
skórzana z merynosów BMW Individual o delikatnej fakturze, Najwyższy pakiet skórzany Indyvidual (boczki drzwi, deska rozdzielcza góra i dół, tunel środkowy),

Podgrzewana kierownica, Uniwersalny pilot do bram garażowych, Aktywne wydechy, Obramowania BMW Individual Shadow Line czarne na wysoki połysk , Apple CarPlay,
Android auto, Asystent jazdy w korku, Asystent parkowania, Noktowizor - asystent jazdy nocnej, Wyświetlacz Head up, Kamery Top view 360 stopni, Asystent Parkowania sam parkuje itp.
Koszt nowego tak wyposażonego auta to 640000zł
Przebieg autostradowy 155000km - auto wygląda jakby miało 50tys km.
Istnieje możliwość zakupu w atrakcyjnym leasingu, kredycie bądź pozostawienia swojego auta w rozliczeniu.
Dzięki temu że prowadzimy również Stację Kontroli Pojazdów każde nasze auto jest dokładnie sprawdzone przed sprzedażą i jesteśmy pewni jego stanu technicznego.
Możliwość sprawdzenia pojazdu w dowolnie wybranym serwisie.
Jeśli szukasz PEWNEGO auta to zapraszam do oglądania i jazdy próbnej, satysfakcja gwarantowana.
Lokalizacja: Nasielsk, 50km od Warszawy

