BMW Z4 M40i 250KW,M-ADAPTIVE,HARMAN/K

1 355 289 Kč
Specifikace

Výbava
6 x airbag, 8 rychlostních stupňů, ABS, airbag řidiče, alarm, aut. aktivace
výstražných světlometů, aut. převodovka, aut. uzávěrka diferenciálu, aut.
zabrždění v kopci, brzdový asistent, centrál dálkový, centrální zamykání,
deaktivace airbagu spolujezdce, el. přední okna, el. seřiditelná sedadla, el. sklopná
zrcátka, el. startér, el. zrcátka, head-up display, klimatizovaná přihrádka, litá kola,
mlhovky, multifunkční volant, nastavitelný volant, natáčecí světlomety, originál
autorádio, palubní počítač, pohon 4 x 2, posilovač řízení, potahy kůže,
protiprokluzový systém kol (ASR), regulace tuhosti podvozku, satelitní navigace,
senzor opotřebení brzdových destiček, senzor stěračů, senzor světel, senzor tlaku
v pneumatikách, shrnovací střecha, sportovní podvozek, sportovní sedadla,
stabilizace podvozku (ESP), startování tlačítkem, tempomat udržující odstup od
voz. vpředu, venkovní teploměr, vyhřívaná sedadla, vyhřívaná zrcátka, vyhřívaný
volant, výškově nastavitelná sedadla, zadní světla LED, zaslepení zámků,
automatické parkování, denní svícení, hlídání jízdního pruhu, hlídání mrtvého úhlu,
parkovací asistent, plní 'EURO VI', přední světla LED, USB, hands free, dvouzónová
klimatizace, bluetooth, parkovací kamera, start-stop systém, nouzové brždění
(PEBS), paměťová karta, sledování únavy řidiče, bezdrátová nabíječka mobilních
telefonů, automaticky zatmavovací zrcátka, isofix, parkovací senzory přední,
parkovací senzory zadní, bezklíčové odemykání, kožené čalounění, záruka,
asistent rozjezdu do kopce (HSA), hlídání provozu při couvání (RCTA), LED denní
svícení, ukazatel rychlostního limitu (SLIF), adaptivní regulace podvozku,
ambientní osvětlení interiéru, Android Auto, Apple CarPlay, asistent jízdy v jízdním
pruhu, asistent změny jízdního pruhu, automatické přepínání dálkových světel,
digitální příjem rádia (DAB), digitální přístrojový štít, dotykové ovládání palubního
počítače, elektronická ruční brzda, hlasové ovládání palubního počítače, LED
adaptivní světlomety, řazení pádly pod volantem, volba jízdního režimu, zadní
pohon

Obj. motoru

2 998 ccm

Počet míst

4

Počet dveří

2

Barva

černá metalíza

Karoserie

kabriolet

Stav vozu

perfektní

Servisní knížka

Ano

STK

202503

První majitel

Ano

Havarované

Ne

Země původu

D

VIN

WBAHF51040WX23333

Kontakt
AUTO Z DOVOZU - Kvalitní zánovní vozy se zárukou
Kamýcká 40/7
16000 Praha 6
Telefon:
778 004 005, 774 420 205
E-mail:
info@autozdovozu.cz;rusek@autozdovozu.cz;ludvik@au

Další informace
!!!VIN K PROVĚŘENÍ WBAHF51040WX22272!!!MOŽNOST ODPOČTU DPH!!!BMW
REPAIR INCLUSIVE PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA DO 3/2024 S MOŽNOSTÍ
PRODLOUŽENÍ!!! ADAPTIVNÍ FULL LED SVĚTLOMETY S LED DENNÍM SVÍCENÍM, 8MI
STUPŇOVÁ SPORTOVNÍ AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA S MOŽNOSTÍ MANUÁLNÍHO
ŘAZENÍ POD VOLANTEM, BEZKLÍČKOVÉ ODEMYKÁNÍ, ZAMYKÁNÍ A STARTOVÁNÍ
''KOMFORTNÍ PŘÍSTUP'', SATELITNÍ NAVIGAČNÍ SYSTÉM BMW PROFESSIONAL,
SOUND SYSTÉM HARMAN/KARDON, 2-ZÓNOVÁ AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE,
VYHŘÍVANÝ VOLANT, SVĚTELNÝ PAKET, DAB TUNER, BMW LIVE COCKPIT
PROFESSIONAL, AKTIVNÍ ADAPTIVNÍ TEMPOMAT S FUNKCÍ STOP&GO, DRIVING
ASSISTANT, SYSTÉM PARKOVACÍ ASISTENCE, HEAD-UP DISPLEJ, M-SPORTOVNÍ
BRZDY, ADAPTIVNÍ M-SPORTOVNÍ PODVOZEK, M-SPORTOVNÍ DIFERENCIÁL, ALU.
19'' kola
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