57Tyś.Nawigacja.Klimatronik.Alu16.5drzwi.Tempo
mat.
Marka

BMW

Typ nadwozia

Kompakt

Rok produkcji

2018

Kolor

Srebrny

VAT faktura

Tak

Pojemność skokowa

1496

Model

Seria 1

Typ paliwa

Diesel

Przebieg

57989

VAT marża

Tak

Finansowanie

Tak

Moc

116

Skrzynia

Manualna

Napęd

Kraj pochodzenia

Hiszpania

Data pierwszej rejestracji

Numer rejestracyjny pojazdu

SK148VW

Bezwypadkowy

Serwisowany w ASO

...
...
...

75 000 PLN BRUTTO

Tak

Liczba drzwi

Na tylne koła
2018-04-24
Tak

Liczba miejsc

5

5

Apple CarPlay

Android Auto

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

Klimatyzacja automatyczna

Tapicerka materiałowa

Sportowe fotele - przód

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica sportowa

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Cyfrowy kluczyk

Keyless Go

Uruchamianie silnika bez użyc...

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Tempomat

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Ogranicznik prędkości

Kontrola trakcji

Światła do jazdy dziennej

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne

Oświetlenie drogi do domu

System Start/Stop

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 16

Opony letnie

Opony runflat

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

System wykrywania zmęczenie k...

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

Dziś do sprzedaży oferuję ciekawy i bardzo przestronny model bmw1 z bardzo ekonomicznym silnikiem 1.5o mocy 115koni.
Prezentowany egzemplarz legitymuje się niskim przebiegiem 57tyś który wpisuje na fakturze.
Auto w praktycznym 5 drzwiowym nadwoziu, prezentuje się bardzo ładnie a srebrny kolor to najbardziej praktyczny wybór gdyż się nie widać na nim zanieczyszczeń.
Prezentowany egzemplarz porusza się na oryginalnej feldze 16cali z letnimi oponami.
Przechodząc do wnętrza mamy tutaj stan odpowiadający niskiemu przebiegowi.
Wszystko w aucie bez oznak zużycia fotele kierownica wszystko jak w nowym aucie.
Samochód posiada na wyposażeniu klimatronik, nawigację, tempomat skórzaną wielofunkcyjną kierownicę itd.
Miejsca z przodu jak i z tyłu jest zaskakująco dużo jak na niewielkie wymiary zewnętrzne.
Do tego mamy przestronny i łatwo dostępny bagażnik.
Strona mechaniczna to sprawdzony silnik 1.5 o mocy 115koni.
Cechuje się ponadprzeciętna bezawaryjnością i niskim spalaniem 5 litrów/100km
Wszystkie podzespoły pracują bez zastrzeżeń, auto jest dynamiczne i dobrze przyśpiesza.
Podsumowując auto warte zakupu dla kogoś kto szuka egzemplarza z niskim przebiegiem.
zainteresowane osoby zapraszam do oglądania i na jazdę próbną bo warto.
Istnieje możliwość pozostawienia swojego samochodu w rozliczeniu, jak również zakup na raty.
Samochód do obejrzenia w Sosnowcu na ulicy Orląt Lwowskich 115
Godziny otwarcia:
Pn-Pt 9:30 do 17:30
Sobota: 10:00 do 14:00
Zapraszamy!

