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ABS Elektryczna szyba przednia Poduszka powietrzna Kierowcy Asr Power Steering (Kontrola trakcji) Panoramiczny dach ESP (stabilizacja toru) Isofix Dual Air Conditioning Area GPS Navigation Navigation Cruise Control CD Elektrycznie regulowana poduszka powietrzna pasażera Lusterko sygnalizacji przednie czujniki parkowania Elektryczne czujniki szyby tylnej Tylne złącze AUX Sprzedam BMW X3
XDRIVE 28i, 2017r. Silnik 2.0 benzyna 245HP w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów. Numer kontaktowy. Dla zainteresowanych jest w stanie przesłać więcej zdjęć, chcesz zobaczyć, który samochód w klasie średniej ma najniższe spalanie? A może który model w segmencie B ma najwyższy prześwit drogowy? Albo który samochód sportowy przyspiesza najszybciej? Nasza ocena danych
technicznych dostarczy Ci wszystkich potrzebnych informacji. Dowiesz się, czy wybrany samochód jest lepszy od modelu w konkursie. Przekonasz się, jeśli w samochodzie jest więcej miejsca niż w innych samochodach z tego samego segmentu. Zobaczysz również, gdzie znajduje się ranking spalania, gdzie model, który zamierzasz kupić. Strona 2 BMW X3 F25 SUV 2.0 20d 190HP 2015 118 253 km 2015
2.0 diesel 190 KM ABS Elektryczna szyba kierowcy air Bagbag Asr Power Steering (Traction Control) Bluetooth Twilight Sensor Panoramic roof Electric Rear Window Socket AUX HUD (interchron display) Dual Air Conditioning Area MP3 Speed Limiter Heating Side Mirror Tinted Windows Start-Stop Tempo control CD Elektrycznie regulowane lustro Pasażer Airbag Alarm Parking Assistant Gniazdo Na
pokładzie komputera NAWIGACJA GPS Ogrzewanie dodatkowe podgrzewane przednie fotele Regulowane zawieszenie Światła biegowe Dzień Bieganie Wielofunkcyjna kierownica Centralna kierownica Central Lock Immobilizer Radio Factory Alufels Lane Assist Blind spot czujników parkowania tylne elektrochromiczne lustro ESP (ścieżka stabilizująca) Złącze kamery USB Reverse Air DVD Curtain
Protecting Knee Roof Rails Skórzana tapicerka Witam kup BMW X3 X Oryginalny lakier. Udokumentowany przebieg. Samochód, moim zdaniem, jest w doskonałym stanie. Posiada między innymi czujniki parkowania, radar, kamery 360, głowicę, podgrzewane fotele, 19-calowe koło, nawigację (prąd), panoramę. przywóz w całości nie wymaga dalszego przeglądu Nie wymaga żadnych wkładów
finansowych. Po wymianie oleju i filtrów. Więcej informacji podam w wersji telefonicznej został wyprodukowany od 2014 do 2017. BMW X3 xDrive28i Kombi X 3 F25 II 2.0 jest samochodem osobowym klasy średniej. Maksymalna moc wynosi 180 kW, a przy liczeniu koni mechanicznych BMW X3 xDrive28i kombi X 3 F25 II 2.0 ma moc 245 KM, co daje prędkość maksymalną 230 km/h, a przyspieszenie do
100 km/h trwa 6,5 sekundy. SILNIK BMW X3 xDrive28i aut Kombi X 3 F25 II 2.0 w 4-cylindrowej linii o pojemności 1997 cm3. W silniku BMW X3 xDrive28i Kombi X 3 F25 II 2.0 dostępne są 4 zawory na każdy cylinder. Cała skrzynia biegów BMW X3 xDrive28i Kombi X 3 F25 II 2.0 osiąga moc 350 Nm. BMW X3 xDrive28i Kombi X 3 F25 II 2.0 ma napęd na 4 koła i paliwo bmw X3 xDrive28i Kombi X 3 F25 II
2.0 napędy benzynowe. Średnie spalanie BMW X3 xDrive28i Kombi X 3 F25 II 2.0 wynosi około 7,3 litra na 100 km. Warto zauważyć, że BMW X3 xDrive28i aut Kombi X 3 F25 II 2.0 ma 5 drzwi, 5 miejsc, a bagażnik ma maksymalną pojemność 1600 litrów. Samochód ma 4657 mm długości, 1881 mm szerokości i 1661 mm wysokości. Postanowiłem kupić nowy samochód, a nie lepiej wyposażoną, używaną
kopię. Głównym czynnikiem decydującym o zakupie była atrakcyjna cena kopii demo. Po roku jazdy benzyną 2.0l mnie nie przekonało. Samochód z jednej strony daje poczucie znajomości marki premium, z drugiej - irytujący mały asortyment, średni dźwięk lub skrzypienie tworzyw sztucznych. Pewnego dnia jest to maszyna, którą kocham, a następna chcę ją zmienić. Na przejażdżkę na... Na... 2017 bmw
x3 xdrive28i review. 2017 bmw x3 xdrive28i specs. 2017 bmw x3 xdrive28i problems. 2017 bmw x3 xdrive28i for sale. 2017 bmw x3 xdrive28i 0-60. 2017 bmw x3 xdrive28i horsepower. 2017 bmw x3 xdrive28i oil capacity. 2017 bmw x3 xdrive28i towing capacity
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