BMW Seria 3 Hybryda
292 KM / Harman
Kardon / M Sport / Rata
3992zł brutto (G20)

262 753 zł
Informacje ogólne
Rok produkcji

2021

Przebieg

5 km

Skrzynia biegów

Automatyczna

Wersja nadwozia

Sedan / Limuzyna

Typ paliwa

Hybryda

Pojemność

2l

Moc KM

292 KM

Kolor zewnętrzny

Czarny

Vin

WBA5P91020FL03523

Opis
<b>DEALER BAWARIA MOTORS - NAJWIĘKSZY DEALER
BMW W POLSCE
ma przyjemność zaoferowania Państwu:</b>
<b>BMW 330e xDrive Sedan</b>
Samochód fabrycznie nowy / Model M Sport / Rocznik 2021 /
Hybryda 292 KM
Cena katalogowa: 291 380 zł brutto
Cena ofertowana: 262 753 zł brutto
<b>KORZYŚĆ: 28 627 zł brutto!</b>
*Rata leasingu (3992 zł brutto) obowiązuje dla ComfortLease
(10% wpłaty własnej, 3 lata, limit roczny km: 20 000)
*Dla klientów posiadających samochód marki BMW oferujemy
dodatkowy rabat

<b>W ramach oferty zapraszamy do kontaktu:</b>
Adam Florysiak
tel. 504 452 590
Tomasz Zakrzewski
tel. 511 915 235
Tomasz Rybak
tel. 500 578 301
<b>SPECYFIKACJA:</b>
<b>Lakier:</b>Czarny szafir
<b>Tapicerka:</b>Alcantara Black / Sensatec materiałowoskórzana z kontrastowym obszyciem
<b>Wyposażenie standardowe:</b>
-Funkcja XtraBoost
-Śruby zabezpieczające
-Czujniki ciśnienia powietrza
-System alarmowy
-Trójkąt ostrzegawczy / apteczka
-System załadunkowy
-Ochrona pieszych - symulacja odgłosu silnika na napędzie
elektrycznym
-Funkcja dezaktywacji poduszki powietrznej
-Składane zagłówki tylne
-Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
-Teleserwis
-Połączenie alarmowe
-Usługi ConnectedDrive
-Pakiet Connected Professional
-Przewód do ładowania 1-fazowy
<b>Wyposażenie dodane:</b>
-Automatyczne otwieranie/zamykanie klapy bagażnika
-Dostęp komfortowy
-Szyby przednie o zwiększonej izolacji akustycznej
-Reflektory BMW Individual Shadow Line
-Przyciemniana szyba tylna i tylne szyby boczne
-Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
-Podparcie lędzwiowe w fotelach przednich
-Ogrzewanie foteli przednich
-Reflektory LED o rozszerzonym zakresie
-Asystent świateł drogowych
-Systemy asystujące kierowcy
-Zestaw HiFi Harman Kardon Surround Sound
-Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym
-BMW Live Cockpit Professional z systemem
nawigacyjnym
-Spojler tylny M
-19" aluminiowe obręcze M Double-spoke 791 z
ogumieniem Runflat
-Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat
-Sportowy układ hamulcowy M

-Sportowa automatyczna skrzynia biegów z łopatkami
zmiany biegów
-Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie
-Sportowe fotele przednie
-Pakiet dodatkowych schowków
-Listwy ozdobne Aluminium Tetragon
-Oświetlenie ambientowe
-Klimatyzacja automatyczna
-Diodowe reflektory przeciwmgielne
-Aktywny regulator prędkości z funkcją Stop&Go
-Asystent parkowania z kamerą cofania
-Kierownica sportowa M, skórzana
-Pakiet aerodynamiczny M
-Obramowania BMW Individual Shadow Line czarne na
wysoki połysk
-Podsufitka BMW Individual Anthracite
-BMW Individual Shadow Line o rozszerzonym zakresie
-Polska wersja językowa
-Polska instrukcja obsługi
<b>Usługi:</b>
-Pakiet Service Inclusive - 5 lat / 100.000km
-Pakiet Repair Inclusive - 3 lata / 200.000km
Przedstawiona
propozycja jest niewiążąca i nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 Kodeksu Cywilnego

<b>Zapraszamy do kontaktu!</b>
Adam Florysiak
tel. 504 452 590
Tomasz Zakrzewski
tel. 511 915 235
Tomasz Rybak
tel. 500 578 301

Lokalizacja samochodu
Bawaria Motors Gdańsk
al. Grunwaldzka 195 80-266 Gdańsk Poland

+48 58 766 65 00

Godziny otwarcia
Poniedziałek

09:00 - 18:00 Wtorek

09:00 - 18:00

Środa

09:00 - 18:00 Czwartek

09:00 - 18:00

Piątek

09:00 - 18:00 Sobota

09:00 - 15:00

Niedziela

Zamknięte

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu

art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Oferta ważna na dzień wystawienia.

