REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: LIDL20211024

BMW ŘADA 5 530d xDrive
Vyvolávací cena: 715 000,- Kč
První registrace
Stav ukazatele km
Registrační značka
Druh karoserie
Výkon (kw)
Zdvihový objem (ccm)
Sazba DPH
VIN

Umístění
vozidla
Původ vozidla
Poslední
servisní
kontrola - stav
km

Moje cena:

2019-05-13
158567
7AN5849
kombi
195
2993
21%
WBAJN510X0B265995

Kolín
zakoupeno jako nové v ČR
neuvedeno

Aukční číslo: 9

Kód: WBAJN510X0B265995
Vydraženo:

Standartní výbava

Výbava
vozidla

ABS, Aktivní kryt motoru s progr.deformací, Bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači, Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:,
bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ, Boční airbagy vpředu, Brzdový asistent
BAS, Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech,
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD, Hlavové airbagy přední a zadní sedadla, Indikace nízkého tlaku v pneumatikách včetně
zobrazení tlaku a senzor na ráfku, Inteligentní přední airbag na straně řidiče, inteligentní přední airbag na straně spolujezdce, s
vypínaním, Isoﬁx příprava, Kolenní airbag na straně řidiče, Počet airbagů: 7, Protiprokluzový systém ETC, Rekuperace brzdové
energie motor, Signalizace nezapnutých bezp. pasů, Systém modif. brzdění v zatáčkách CBC, Systém řízení stability ESP, Systém
varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, 10, systém
vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha, 12v zásuvka v zavazadlovém prostoru, vpředu a vzadu, 4 kotoučové brzdy (včetně
4 chlazených disků), Alarm+ ochrana vnitřního prostoru, AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS s podporou MP3, včetně DVD a
barevná obrazovka, Asistent rozjezdu do kopce, Automatická 8-stupňová převodovka manuální mód, řadící páka na podlaze,
5,000:1 první převodový stupeň (poměr), 3,200:1 druhý převodový stupeň (poměr), 2,143:1 třetí převodový stupeň (poměr),
1,720:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 1,313:1 pátý převodový stupeň (poměr), 1,000:1 šestý převodový stupeň (poměr),
3,478:1 zpětný převodový stupeň (poměr), 8HP75, typ - automatická s manuálním režimem, 0,823 :1 sedmý převodový stupeň
(poměr) a 0,640, Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování, Bluetooth s podporou telefonu, s
podporou streamingu, Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken, Dálkové ovládání audia na volantu, Dálkové
ovládání víka zavaz. prostoru, Denní svícení, Elektrické zavírání víka zavaz. prostoru, Elektrický posilovač řízení s progresivním
účinkem, Elektronická ruční brzda, Filtr pevných částic, Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 66, Konzole na podlaze, LED světla:
brzdová světla, přední mlhová světla, potkávací světla, postranní blikače, denní svícení, zadní světla a dálková světla, Multifunkční
displej 5,7, Přístrojový panel 1 a 14,5, multifunkční displej 8,8, Přístrojová deska 1, kolečko a 22,4, Nastavení světel: světelný
senzor, automatické nastavení výšky, Nastavení světlé výšky vozu - vzadu, Navigační systém: navigace 3D a hlas, ovládání tlačítky, zdroj dat - vnitřní paměť/disk, barevný displej, 8,8 " uhlopříčka a 22,4, Omezovač rychlosti, Ostřikovače světel, Otáčkoměr,
Ovládání aplikací, Palivový systém: diesel common rail, Parkovací senzor vpředu, vzadu, radar, Počet reproduktorů: 6, Počítač:
průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo, Přední pérování dvojitý lichoběžníkový
závěs se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, vzduchové, Přední zadní elektrické ovládání oken s 2
ovladači, Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce, Připojení
externích zařízení: USB, Přístrojové ukazatele: analogue & TFT, Režimy řízení včetně nastavení motoru, včetně nastavení řízení,
včetně řízení stability a včetně řízení prokluzu, Sada na opravu pneumatik, Selektivní katalytická redukce:, Start/Stop, Stěrače: s
dešťovým sensorem, Systém hlasového ovládání audio systému, telefonu a navigace, Telematika: Výstraha před kolizí a přes SIM ve
vozidle, Tempomat, Venkovní teplota, Vestavěné aplikace, Vnitřní paměť/disk, Vyhřívané ostřikovače, Automatická klimatizace ,
počet klimatizovaných zón: 2, Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem, Osvětlené make-up
zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce, Startovací tlačítko, Středová loketní opěrka vpředu, Středová loketní opěrka vzadu,
Ventilace: digitální display, pylový ﬁltr, ﬁltr na bázi aktivního uhlí a spalovací, Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na
straně řidiče, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru, elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně
spolujezdce, barva lakované, automaticky sklápění při couvání, ukazatele směru, Chromované lišty okolo bočních oken, Pneumatiky:
225 mm šířka plášťě, 55 % proﬁl plášťě, rychlostní index Y, index nosnosti: 97, konvenční typ, průměr: 17, Přední a zadní kola: ráfek
z lehké slitiny, 17 " průměr a 7,5 " šířka, Přední mlhová světla, Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky
(dálková světla), Sklopná zrcátka, Střešní nosiče: černé, Typ barvy: černá, Zadní dveře - výklopné, Počet míst k sezení: 5 v
konﬁguraci 2+3, Čtecí lampičky vpředu, Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle, El. nastavitelná přední sedadla:
typ - konvenční, počet el. nastavení 3, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla - elektrické, nastavení posuvu - manuální,
nastavení výšky - elektrické a naklápění sedáku - elektrické, el. nastavitelná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení 2,
na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - elektrické, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - elektrické,
Koberečky:, Luxusní obložení: hliníkový efekt na hlavici řadící páky, hliníkový efekt na středové konzoli, hliníkový efekt na dveřích,
hlliníkový efekt na přístrojové desce a není, Osvětlení zavazadlového prostoru, Posuvný kryt zavazadlového prostoru, Potahy
sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka, Síť za zadními sedadly, Úchyt na zavazadla, Výškově nastavitelný
multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose, Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 40/20/40, typ - lavice, směr sezení dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, dálkové sklápění, Zpětné zrcátko s automatickou clonou, Výklopné zadní
okno , přerušovaný chod stěračů,

Speciální výbava
M aerodynamický paket, M sportovní paket, Paket pro ﬁxaci nákladu v zavazadlovém prostoru včetně možnosti nastavení úhlu
opěradel zadních sedadel, Aktivní ochrana, Driving Assistant Plus, 8stupňová sportovní samočinná převodovka Steptronic včetně
řadicích pádel na volantu, Adaptivní podvozek, Asistent dálkových světlometů, Bez označení modelu, Concierge Services, Elektricky
ovládané tažné zařízení, Multifunkční přístrojový panel, Parkovací asistent Plus, Remote Services, Hliníkové obložení interiéru
Aluminium Rhombicle s akcentní lištou Pearl Chrome, Kůže Dakota Cognac s exkluzivním kontrastním prošitím/Black, M sportovní
kožený volant, Elektricky nastavitelné bederní opěrky předních sedadel, Sportovní přední sedadla včetně el.nastavitelného úhlu
opěradla a šířky opěradla, Vyhřívání předních sedadel, Adaptivní LED světlomety včetně LED světel pro odbočování, LED ukazatelů
směru jízdy a BMW Selective Beam, BMW Individual čalounění stropu v barvě antracitu, Nemetalický lak Alpine White (bílá), Podélné
stříbrné matné střešní nosníky, 19" M kola z lehké slitiny Double-spoke 664 M s kombinovanými pneumatikami, Runﬂat, Orbit Grey,
Dojezdové pneumatiky Runﬂat, 4zónová automatická klimatizace, Nezávislé topení, Zvýšená protisluneční ochrana oken (od Bsloupku), Bezdrátové dobíjení telefonu, Harman Kardon Surround Sound System - 16 reproduktorů (600 W), Navigační systém
Professional, Real Time Traﬃc Information, WiFi hotspot

Pneumatiky

Umístění

Značka

Rozměr

Typ

Hloubka

Pneu na vozidle - Pravá zadní pneu

Goodyear

275/35 R19

2,8

Pneu na vozidle - Levá zadní pneu

Goodyear

275/35 R19

3,6

Pneu na vozidle - Pravá přední pneu

Pirelli

245/40 R19

3,4

Pneu na vozidle - Levá přední pneu

Pirelli

245/40 R19

3,1

Umístění

Typ

Oprava

ZPĚTNÁ ZRCÁTKA A VNĚJŠÍ DOPLŇKY
Odřeniny a vrypy v laku vnějšího plastového krytu pravého zpětného zrcátka
PNEUMATIKY
Letní (Runﬂat) Sjetý vzorek na okraji LP a PP pneumatiky Pirelli 245/40 R19
RÁFKY
Hliníkové Odřeniny a vrypy po obvodu LP, PP a PZ al. disku 19"
Poškození

MASKA CHLADIČE A NÁRAZNÍKY
Odřeniny, škrábance, deformace a vrypy na spodní části předního nárazníku
KAROSERIE A LAK
Oprýskaný lak od kamínků na přední kapotě Vrypy v laku LZ dveří Deformace bez poškození laku na PZ blatníku a PZ dveřích
OSTATNÍ
1x prasklý kryt dálkového ovládání od vozidla Oba klíče mechanicky funkční (elektronicky pouze 1x), bez SD karty Navigace
(elektronická verte NAVI), Dálniční známka platná do 31.01.2022.
Slabá baterie

Barevná
vrstva

Údaje o
vozidle

LP blatník

96μ

LP dveře

96μ

LZ bok

133μ

LZ dveře

88μ

PP blatník

101μ

PP dveře

96μ

PZ bok

124μ

PZ dveře

92μ

P víko

132μ

Střecha

136μ

Z víko

95μ

RZ

7AN5849

VIN

WBAJN510X0B265995

Tovární znacka (vý robce)

BMW

Obchodní oznacení

ŘADA 5

Provedení

530d xDrive

Max. vý kon (kW)

195

Zdvih. objem

2993

Typ karoserie

kombi

Převodovka

8st.automatická

První registrace

2019-05-13

Platnost technické kontroly

Dokumenty a
příslušenství

Dokumenty

Poznámky:

Stav tachometru

158567

Barva

BÍLÁ

Počet dverí

5

Druh paliva

Nafta

Chladící kapalina

v normě

Stav oleje

v normě

Servisní knížka k dispozici

elektronická

Osvědčení o registraci vozidla

Ano

Návod k obsluze

Ano

Zvedák a sada nářadí

Ne

Povinná výbava

Ne

Počet klíčů k vozidlu

2+1

