
Motor: 120 kW (190 CP)
Cilindri/Volum cm3: 4 /1.995
Cutie de viteze: Automat
Uși  / Scaune:  4/5 Culoare: Black Sapphire
Tapițerie: Piele 'Dakota' Black | Black

BMW Repair Inclusive (Garanție) - 5 Ani / 200.000km

BMW Service Inclusive - 5 Ani / 100.000 km

52.200,00 €

17.338,00 €

Cadou

1.425.529 MDL 

 --.--.----
 0 km
WBA31DC04P CM79347

Prima înregistrare:
Rulaj:

VIN Cod: 

Date tehnice

Echipamente
standard

Echipamente
opţionale

BRI

BSI

Preț de bază

Preț dotări

Preț BSI / BRI

Preţul automobilului 

Preț de listă

Automobil Nou

69.538 €

BMW 520d xDrive

Airbag-uri pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă; Airbag-uri pentru cap pentru primul şi al 
doilea rînd de scauni; Airbag-uri laterale pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă; Protecţie în 
cazul unui impact lateral; Centură de siguranţă cu trei puncte; Sistem de prindere ISOFIX pentru 
scaun copil; Portiere spate cu sistem de blocare mecanică pentru protecţie copii; Sistem antiblo-
care al roţilor la frânare (ABS); Asistent la frînare; Control dinamic al stabilităţii (DSC); Claxon 
dublu ton; Monitorizare presiune anvelope; Sistemul de protecție; Protecţie pasivă pentru 
pietoni; Senzor de impact; Clapeta clemei bateriei de siguranţă; Articole exterioare; Ornamente 
cromate; 17" Jante din aliaj uşor; Iluminare interior; Stopuri dinamice; Stopuri LED (incluzând al 
treilea stop); Pachet oglinzi exterioare cu conţinut extins; Lumini LED pentru ceaţă; Lumini de 
întâmpinare; Funcţie follow me home; Lumina inversă; Duze de spălare parbriz încălzite; Senzor 
ploaie şi senzor de lumini; Oglindă interioară retrovizoare cu funcţie automată antiorbire; Senzor 
de ulei pentru nivel şi temperatură; Buton Start/Stop motor; Imobilizator electronic; Indicator 
uzură plăcuţe frâne; Pilot automat ; Limitator de viteză; Sistem de asistenţă la parcare (PDC), 
faţă şi spate; Volan sport îmbrăcat în piele; Aer condiţionat automat; Prize 12V; Geamuri 
electrice; Computer de bord; BMW Live Cockpit Plus; Sistem de sunet stereo (6 difuzoare); 
Versiune limba engleză. 
Monitorizare presiune anvelope; Triunghi reflectorizant şi trusă de prim ajutor; Ornamente BMW 
M Shadow Line cu conţinut extins; Culoare metalizată Black Sapphire metallic; Pachet M Sport 
Pro; Pachet M Sport; Roată de rezervă; 18" M Jante din aliaj uşor; Prezoane antifurt; Piele 
'Dakota' | Black cusături exclusive / piping în contrast; Ornamente interioare din aluminiu 
Rhombicle Smoke Grey cu inserţii Crom Pearl; Capitonaj plafon BMW antracit; Covoraşe din 
velur; Pachet oglinzi exterioare cu conţinut extins; Lumini M Shadowline; Faruri adaptive LED; 
Ambient light; Frâne M Sport roșu; Driving Assistant; Parking Assistant; Scaune sport pentru 
conducătorul auto și pasagerul faţă; Scaune încălzite pentru conducătorul auto şi pasagerul 
faţă; Scaune faţă reglabile electric cu memorie pentru scaunul conducătorului auto; Volan 
încălzit; Aer condiţionat automat, controlat pe 2 zone; Priză adiţională de 12V; Portiere cu 
închidere soft-close; Sistem de acces confort; Hayon cu operare automată; BMW Live Cockpit 
Professional; Sistem de sunet surround Harman Kardon (16 difuzoare 464 W); Sistem extins de 
conectare smartphone (Apple CarPlay şi Android Auto); Documentație în limba rusă.  


