BMW X3M Competition
Automobil Nou
Date tehnice

Motor: 375 kW (510 CP)

Prima înregistrare:

Cilindri/Volum cm : 6 /2.993

Rulaj:

3

Cutie de viteze: Automat
Uși / Scaune: 4/5

--.--.---0 km

VIN Cod: WBSTS01020 LA56666
Culoare: Phytonic Blue Metallic

Tapițerie: Piele BMW Merino / Alcantara combinaţie
Black /contrast stitching Midrand Beige | Black
Echipamente
standard

Airbag-uri pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă; Sistem antiblocare al roţilor la frânare
(ABS), inclusiv controlul frânării în curbe; Senzor de impact; Control dinamic al stabilităţii (DSC);
Control dinamic al tracţiunii (DTC); Airbag-uri pentru cap pentru primul şi al doilea rând de
scaune; Părţi exterioare în culoarea caroseriei, inclusiv bare de protecţie, mânere portiere şi
eleron plafon; Grilă frontală ornamentală cu barele grilei radiatorului negre; Hayon din două
părţi, partea de sus se deschide separate cu acţionare electrică; Jante din aliaj uşor Double-spoke de 18"; Anvelope runflat cu indicator; Stofă 'Hevelius'; Ornamente interioare Oxide
Silver dark matt cu finisaj Pearl Chrome; Scaune standard; Sistem de fixare ISOFIX pentru
scaun copil; Volan îmbrăcat în piele, cu 3 braţe; Volan multifuncţional; Telecomandă cu cheie
integrată; Imobilizator electronic autovehicul; Suport pahare faţă; Geamuri electrice faţă şi
spate; Oglinzi exterioare, reglabile electric şi încălzite; Acţionare automată a haionului; Discuri
de frână faţă/spate ventilate; Punte faţă cu braţe duble; Punte spate integrală; Servotronic;
Sistem de tracţiune integrală permanent cu distribuţie complet variabilă a cuplului motor;
Stopuri frână dinamice; Radio BMW Professional; Sistem stereo cu 6 difuzoare.

Echipamente
opţionale

Dezactivarea airbagului pasagerului din faţă; Indicator pentru presiunea roţilor; Triunghi reflectorizant şi trusă de prim ajutor; Protecţie activă; Bare longitudinale BMW Individual Shadow
Line; Prezoane antifurt; Tyre repair kit; 21" M Jante din aliaj uşor; Interior trim finishers 'Carbon
Fibre'; Covoraşe din velur; Faruri adaptive LED; M Competition package; Parking Assistant Plus;
Scaune încălzite faţă şi spate; Reglarea spătarului scaunului, scaunele din spate; Volan încălzit;
Trapă panoramică; Pachet Ambient Air; Sistem de acces confort; Sistem de alarmă; Plasă de
separare în portbagaj; Pachet compartiment depozitare; BMW Head-Up Display; Control funcţii
prin gesturi; Sistem de navigaţie Professional;Cheie BMW cu display; Sistem de sunet surround
Harman Kardon (16 difuzoare 600W); TV function; Language version Russian.

Preț de bază

86.100,00 €

Preț dotări

20.197,00 €

Preț BSI / BRI
Preţul automobilului
Preț de listă

Cadou
2.179.286 MDL

106.297 €

Ofertă

86.000 €

