Bmw E39 3,0 LPG bardzo ładna prezencja, stan
bardzo dobry, MEGA
Marka
Wersja
Typ paliwa
Przebieg
Pojemność skokowa
Skrzynia
Ważność polisy

537437337
autokomispiatak@gmail.com
Auto Komis Piątak
...
UWAGA:
Proszę o przeczytanie ogłoszenia ZE ZROZUMIENIEM od początku do końca.

BMW E39
1999 rok
2793 cm
193 KM
Benzyna + LPG
Manualna skrzynia biegów.

Oc: 2021/09/06
Pt: 2021/04/11
Butla: 2026/03/16
Bogate wyposażenie:
- 19 calowe Alufelgi
- AirBag
- Elektroniczna Klimatyzacja (sprawna)
- Oryginalne Radio
- Reflektory Xenonowe
- Centralny zamek
- Podgrzewane fotele
- Elektryczne lusterka
- Elektryczne szyby
- Komputer pokładowy
- Podgrzewana szyba tylna
- Czujniki parkowania
- Sportowe zawieszenie
- Przyciemnione szyby
- M-pakietowe dodatki.

0 PLN
Model

Seria 5

E39 (1996-2003)

BMW

Typ nadwozia

Sedan

Benzyna+LPG

Rok produkcji

302083
2793
Manualna
2021-04-11

Kolor
Moc

1999
Zielony
193

Termin badania technicznego

2021-06-17

Ważność butli

2026-03-16

krótki opis przeprowadzonych modyfikacji:
Swap na 3.0 z osprzętem z 2.8 poza wtryskami które są z 3.0.
Zawieszenie gwintowane ta technix z regulacja wysokości.
Kola ori bmw e65 styling 95 19' 9j przód tył 10j.
Lampy krzyże plus przesłony soczewki do tego dołożone ringi.
Zderzak przedni pozbawiony wnęki na rejestracje z dokładka alpiny.
Nakładki progow z pakietu Aero.
Tyl nakładka nad wydech z palety alpiny.
Założona podwójna końcówka wydechu.
Środek kierownica mpakiet do tego boczki i sufit czarny (mpakietowy).
Tylne lampy zmienione na ciemne firmy depo.
Klapa tyln stylizowana na wersje usa.
Do tego lotka ducktail do e39.

itd itd
Auto w bardzo dobrej kondycji - nie wymaga wkładu finansowego.
Środek auta - zachowany w bardzo dobrym stanie.
Posiada bardzo ładną prezencje.
Bez rys i uszkodzeń lakieru - cały lakier został odświeżony w oryginalnym kolorze.
Bez widocznych oznak korozji.

!!! Auto posiada doskonałą prezencję. !!!
Wszystkie naprawy wykonywane na bieżąco.
Możliwość sprawdzenia auta w dowolnym warsztacie/stacji diagnostycznej.
SAMOCHÓD ZAREJESTROWANY.
AUTO SPRAWUJE SIĘ BARDZO DOBRZE.
Zapraszam do obejrzenia auta oraz na jazdę próbną:
Auto Komis Piątak
ul. Warszawska 21
26-660 Wielogóra
UWAGA:
Auto wystawiam na prośbę kolegi.
Wszystko co wiem na temat auta jest zawarte w ogłoszeniu.
Jeśli jakiejś informacji nie ma w ogłoszeniu tzn. że nic nie wiem na ten temat.
Proszę szanujmy swój czas - jeśli jesteś zainteresowany zapraszam na oględziny osobiście.
Cena do rozsądnej negocjacji na miejscu - po oględzinach auta. !!!
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Więcej zdjęć i informacji pod linkiem:
https://piatak.pl/m/komis-offer/index/336
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Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl Art. 66. § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub
nieaktualność ogłoszenia.

