
BMW 335i E90 299.000kr

Farge:  
Interiør:
Årsmodell:
Kilometerstand:
Motor:
Gir:
Drivstoff:

E9x serien har vært en stor suksess for BMW. De er blitt meget populære for sitt moderne 
utseende, både eksteriør og interiør. Gjerne kalt “the Ultimate Driving Machine” av mange i 
årenes løp. De finnes et utall motoralternativer til denne modellen, helt fra små bensin og diesel 
motorer, til toppmodellen M3. Vi har for tiden inne flere fine biler i 335i utgaver, som gjerne 
omtales som “lillebroren” til M3. Denne kraftige 6 sylindrete motoren (N54) med to turboer er av 
mange omtalt som den neste 2JZ-motoren. Flott respons, og rikelig med kraft. Hele 306HK og 
400NM dreiemoment orginalt, gir disse bilene 0-100km/t på godt under 6 sekunder. Og dette til en 
betydelig mer spiselig forsikringspris og vedlikeholdskostnader enn nettopp en M3 utgave.

Generell informasjon

Titansilber metallic 354
Svart Dakota sport helskinn LCSW
2009
176 000 km
3,0l twin-turbo inline six N54
Automat med rattgir
Bensin
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Ytelse

TOPPFART:
250km/t

CO2 (50-500  G/KM)
212 G/km

0-100 KM/T:
5,5 sek

KOMBINERT (5-20 L/100KM)
9,5 l/100km

Høyde 1421 mm

4520 mm

1817 mm

1715 kg

Bredde

Lengde

VektHK (0-600):
306

LANDEVEI (5-20 L/100KM)
6,7 l/100km

MOTOR:
2979 CM3

BY (5-20 L/100KM)
14,3 l/100km

Utslipp og forbruk Dimensjoner
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Denne utrolig fine 335i E90 sedanen er så godt tatt vare på, at man ikke kan tro km.standen. Flott 
kombinasjon av Titansilber metallic utvendig og svart sports Dakota leather innvendig. Forrige eier 
oppbevarte bilen i klimakontrollert garasje, med orginalt BMW trekk på når den ikke var i bruk. 
Bilen ser nærmest ny ut innvendig, og vi har vanskelig for å tro at baksetet noengang har vært i 
bruk. Bilen er like pen utvendig og under. Er aldri vinterkjørt, og derfor helt rustfri. Orginalt levert 
på 18″ hjul og M-sport understell. Den har også navigasjon/i-drive. Er levert med automat girkasse 
med hendler for giring på rattet. Med den sterke og responsive 3l motoren, er bilen rent sportslig 
av seg om man ønsker dette. Full eier og service historikk.

Full utstyrsliste gies på forespørsel.

• HIFI Professional DSP
• Navigasjon Professional
• USB / AUX
• Bluetooth
• M-sport understell
• M-ratt
• 18″ hjul orginalt

• Comfort access
• Dakota sports-stoler i helskinn
• Nedfellbar bakseterygg 60/40
• Regnsensor
• Xenon
• Cruise control
• Soltak i glass

Lengre beskrivelse

Utstyr
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