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BMW M3 E46 2002r.
Cena brutto

164 900,00 zł

Cena netto

134 065,04 zł

Opis
Marka i model: BMW M3 E46
Rok produkcji: 2002
Przebieg: 62tys. km
BMW M3 w nadwoziu E46 coupe to kultowa już "M-ka" ceniona za ponadprzeciętne osiągi mocnego, 6-cylindrowego
silnika oraz doskonałe, jak to w M, właściwości jezdne. Kiedyś dość popularny model obecnie jest coraz rzadziej
oferowany do sprzedaży. Jego ceny są na krzywej wznoszącej. Może stanowić doskonałą inwestycję zwłaszcza
w takim stanie jak oferowany egzemplarz.
Nasza M-ka przyjechała z rynku japońskiego gdzie pokonała zaledwie 61tys. km. Jest w świetnym stanie zarówno wizualnym
jak i technicznym. Silnik pracuje równo i pięknie wkręca się na obroty. Skrzynia SMG rusza płynnie i pracuje prawidłowo.
Wnętrze jest zachowane w znakomitym stanie i wszystko w nim działa jak należy. Warto zwrócić uwagę na wspaniale
skonfigurowane fotele - połączenie alkantary i skóry z jednej strony wygląda ekskluzywnie z drugiej zapewnia doskonałą
przyczepność ciała do fotela. Alkantara jest w idealnym stanie - ciężko to oddać na fotografiach.
Na listwach progowych jest jeszcze fabryczna folia!
Do auta dodajemy jak zwykle u nas certyfikat potwierdzający oryginalność przebiegu JEVIC. Komplet dokumentów salonowych
i serwisowych oraz 3 kluczyki.
Podana ceną jest ceną brutto. Wystawiamy pełną fakturę VAT 23%.
nr VIN WBSBL91060JP83914
Data produkcji: 17.07.2002
Model: M3 Coupe
Seria: 3
Generacja: E46
Kod typu: BL91
Silnik: S54
Moc kW: 252
Moc KM: 342
Pojemność silnika: 3.2l
Napęd: RWD
Kolor: Alpine White (L0300)
Wykończenie wnętrza: M Texture Alcantara/ Nappa leather (skóra nappa) anthracite/black (PF2AT)
Skrzynia biegów: SMG
Wyposażenie:
Code Option
S0210 Dynamic Stability Control (DSC III) - kontrola trakcji
S0249 Multifunction for steering wheel - wielofunkcyjna kierownica
S0313 Exterior mirror package - pakiet lusterek zewnętrznych
S0354 Windscreen with green shade band - szyba przednia z paskiem przyciemniającym
S0403 Glass roof, electric - elektryczny otwierany dach
S0423 Floor mats in velour - dywaniki welurowe
S0428 Warning triangle - trójkąt ostrzegawczy
S0431 Interior rear-view mirror with automatic anti-dazzle function - samościemniające lusterko wewnętrzne
S0441 Smoker's package - pakiet dla palących
S0459 Seat adjustment, electrical with memory - regulacja elektryczna siedzeń z pamięcią ustawień
S0520 Fog lights - lampy przeciwmgielne
S0522 Xenon light - reflektory ksenonowe
S0534 Automatic air conditioning - automatyczna klimatyzacja
S0548 Speedometer with kilometer reading - prędkościomierz w kilometrach
S0550 On-board computer - komputer pokładowy
S0676 HiFi loudspeaker system - system głośników HiFi
S0692 CD changer I-bus preparation - przygotowanie do zmieniarki CD
S0710 M leather steering wheel - kierownica skórzana M
S0760 BMW Individual high-gloss Shadow Line - listwy ozdobne Shadow Line
S0775 BMW Individual headliner anthracite - czarna podsufitka individual
S0785 White direction indicator lights - białe kierunkowskazy
S0793 Sequential M transmission Drivelogic - skrzynia biegów SMG M
S0807 Japanese version - wersja Japonia
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S0845 Acoustic seat-belt warning - sygnał nie-zapięcia pasów
S0853 Language version English - wersja językowa angielska
S0875 Infra-red remote control - pilot kluczyka na podczerwień
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