BMW L7 E38 750i Unikat 1 z 899 sztuk ! #SOLD
Sprzedane

Opis pojazdu
Unikatowa limuzyna BMW o oznaczeniu L7 czyli extra długa wersja
modelu E38 750i została wyprodukowana w ilości jedynie 899
sztuk na cały świat ! Ten egzemplarz jest po liftingu i wewnątrz
wygląda jak nowy . Zadziwiające BMW L7 jest najprawdopodobniej
najbardziej awangardową i ekskluzywną wersją limuzyny, jaka
kiedykolwiek opuściła bramy bawarskiej fabryki. Powstało w 899

Parametry techniczne
Marka

BMW

rozstaw kół o dalsze 25 cm. Komfort na tylnej kanapie jest iście

Model

750i L7 Extra Long

królewski i to ten model był podobno głównym przyczynkiem do

Rocznik

sztukach w oparciu o wersję Long E38, której powiększono

wskrzeszenia marki Maybach przez Mercedesa. Odnajdziemy tu
326-konną jednostkę V12, 5-biegowy automat i wyposażenie,
które czterokrotnie zwiększało cenę zwykłego 750 iL. Serdecznie

Przebieg
Skrzynia biegów

2001
19 800 km
Automatyczna

polecamy i zapraszamy . Więcej informacji udzielę telefonicznie

Napęd

Tylna oś

lub drogą elektroniczną. +48 606 502 793; +48 888 037 000;

Paliwo

Benzyna

kimbex@kimbex.pl WAŻNE : Kolekcjonerskie samochody z Japonii
mają kierownicę po naszej, lewej stronie oraz liczniki w

Pojemność

kilometrach = niczym nie różnią się od wersji EUROPEJSKICH!!!

Moc (KM)

Dlaczego auto z Japonii? Dlatego że: Po pierwsze dla Japończyka

Kolor

posiadanie niemieckiego auta z kierownicą po „złej” dla nich
stronie, czyli lewej jak u nas, to status najwyższego
luksusu/prestiżu wśród znajomych i nie tylko. Po drugie oni
kochają te samochody i pedantycznie o nie dbają . Po…

5400 cm3
326
silver

Wyposażenie dodatkowe
ABS, Asystent martwego punktu, Centralny zamek z pilotem, Czujnik deszczu, Czujnik światła, Czujniki parkowania,
Elektryczna regulacja siedzeń, Elektryczne lusterka, Elektryczne szyby, ESP, Felgi aluminiowe, Immobilizer, Klimatyzacja,
Komputer pokładowy, Kontrola trakcji, Nawigacja, Odtwarzacz CD, Ogrzewanie postojowe, Pełna skóra, Podgrzewane fotele,
Poduszki powietrzne, Reflektory ksenonowe, Szyberdach, Światła przeciwmgielne, Tempomat, Wielofunkcyjna kierownica,
Wspomaganie kierownicy, Zestaw głośnomówiący
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