BMW I3 REX (EXTENDED RANGE)
A PARTIR DE 22800€
MARCA BMW

MODELO 1023

DATA DE REGISTO 2016

QUILOMENTRAGEM 35 000 KM

POTêNCIA 170 CV

CILINDRADA CC

TIPO DE CAIXA CAIXA-AUTOMATICA

TIPO DE COMBUSTIVEL HíBRIDO
(GASOLINA/ELéTRICO)

MENSALIDADE
REF 26

CARACTERISTICAS ADICIONAIS

- ABS
- Airbags frontais
- laterais e outros
- Bancos elétricos aquecidos
- Autom. escurecendo o espelho
interior. Bluetooth
- Fecho central
- Ar condicionado automático
- Controle de tração
- Direção assistida
- Vidros elétricos
- ESP
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- Jantes
- Sensor de chuva
- Sensor de luz
- Sintonizador / rádio
- Sistema de entrada sem chave
- Sistema de navegação
- Sistema de som
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OPINIõES

Viatura PLUG-IN IVA dedutível Preço de referência com base no equipamento e versão apresentada.

*Preço garantido para viatura com as caracteristicas presentes nesta ficha técnica. Qualquer alteração efectuada à
ficha técnica pode ou não ter influência no preço final da viatura. Os preços aqui apresentados são preços chave na
mão. (já incluem impostos + transporte + processo de legalização).
**Fotografias meramente ilustrativas, Podem não corresponder à realidade.

A BaixoCusto automóveis é uma marca da Car Facility Company, Lda, uma jovem empresa integrada num pequeno grupo económico de capital totalmente português,
com actividade nos sectores de imobiliário, comércio e serviços, centrada na península ibérica e já presente em Portugal e Espanha (brevemente também em França e
Alemanha).
A BaixoCusto automóveis assume como sua missão a importação e distribuição de veículos automóveis semi-novos a preços altamente competitivos e pretende ser o
player de referência no mercado de veículos usados importados.
A sua forma de operar foge ao tradicional do mercado de usados. Para além das viaturas em stock, está associada a uma vasta rede europeia de fornecedores de
usados, (sociedades financeiras, bancos e concessões de marca) facto que lhe permite encontrar sempre o carro procura, assegurando os mais elevados padrões de
qualidade. As suas viaturas são vendidas com garantia e têm histórico de revisões, kms garantidos bem como processo documental e fiscal totalmente transparente e
comprovável nas marcas.”

www.baixocustoautomoveis.pt

www.baixocustoautomoveis.pt
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