SPECYFIKACJA POJAZDU
Marka

BMW

Model
Wersja

Cena katalogowa
z wyposażeniem dodatkowym [netto]

Seria 1 Skrzynia biegów

127 129,30 zł
Automatyczna

118i M Sport aut Ilość siedzeń

Rok produkcji

2020 Ilość drzwi

Kolor

Biały Pojemność silnika [cm3]
Benzyna Moc [KM]

Rodzaj paliwa

21923 Napęd

ID oferty

5
5
1 499
140
Napęd tylny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera,
kurtyny powietrzne

Atrapa chłodnicy z czarnym, błyszczącym grillem i chromowanym obramowaniem

Czujnik ciśnienia w ogumieniu

Czujnik deszczu

Czujnik kolizji

Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - tył

Dodatkowe gniazda 12V

Dodatkowe schowki

Dynamiczne światła stop

Dywaniki welurowe

Elektryczne podnoszenie szyb przednich i tylnych

Elementy zewnętrzne w kolorze nadwozia (listwy dachowe i ochronne)

Felgi aluminiowe 17 Star Spoke 383 M z ogumieniem mieszanym

Fotele przednie sportowe

Funkcja Follow-Me-Home

Gniazdo AUX-IN

Immobilizer

Kierownica wielofunkcyjna

Klamki w kolorze nadwozia

Klamki zewnętrzne podświetlane

Klimatyzacja automatyczna

Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie

Komputer pokładowy

Końcówka rury wydechowej w kolorze błyszczącego chromu

Lakier uni

Lampki do czytania z przodu i z tyłu

Listwy ozdobne, srebrne aluminium Hexagon

Listwy progowe z przeodu alumioniowe z emblematem M

Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych

Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX

Obramowania Shadow Line Individual, wysoki połysk

Opony z funkcją jazdy awaryjnej (Runflat)

Oświetlenie ambientowe

Oświetlenie bagażnika

Oświetlenie powitalne

Oznaczenia zewnętrzne M

Pakiet aerodynamiczny

Pakiet serwisowy - podstawowy 5 lat/100.000 km

Podłokietnik przedni, przesuwany

Podłokietniki w drzwiach z przodu i z tyłu

Podsufitka Individual w kolorze antracytowym

Progi drzwiowe z emblematem BMW, czarne

Przełącznik właściwości jezdnych rozszerzony o tryb SPORT+

Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO

Radio BMW Professional

Sygnalizacja uszkodzenia opony

System Auto Start Stop

System dynamicznej kontroli trakcji DTC

System wspomagający hamowanie na zakrętach CBC

Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą

Światła przeciwmgielne

Tapicerka tkaninowa Hexagon / Alcantara

Tempomat z funkcją hamowania

Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie

Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka (przycisk Start / Stop)

Ustawienia Personal Profile z pamięcią ważnych funkcji kontrolnych w kluczyku

Wskaźnik serwisowy na wyświetlaczu informacyjnym

Wskaźnik zmiany biegów

Wskaźnik zużycia klocka hamulcowego

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera

Zagłówki tylne składane

Zawieszenie sportowe typu M

Zderzaki w kolorze nadwozia

Zestaw Bluetooth z interfejsem USB

