
BMW - M3 E46 329.000kr

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

BMW M3 e46 er av mange sett på som kanskje en av de beste M-bilene noensinne laget. 
Designeren Ulf Weidhase sier selv at det er den beste bilen han har designet. Han har vært 
delaktig i utviklingen av mange M-biler hos BMW. Han mente at “power should be felt not shown”. 
Bilen kombinerer hverdagsnytte med racingfølelse. Ren kraft og respons om man ønsker. E46 
M3 har en lekker lyd fra eksoen. I kombinasjon med den kvikke SMG girkassen, er bilen lynrask 
for sin tid og en ren fryd å kjøre. Orginale E46 M3 eksemplarer er etter alt å dømme nådd bunnen 
prismessig, og kan om de taes godt vare på være en god investering.

Generell informasjon

Carbonschwarz met 416
Grått helskinn N5TT
2003
167 000km
3,2l inline six S54
SMG Sequential Manual Gearbox
Bensin
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Ytelse

TOPPFART:
250km/t

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

0-100 KM/T:
5,2 sek

KOMBINERT (5-20 L/100KM)
11,9 l/100km

Høyde 1372 mm

4492 mm

1780 mm

1560 kg

Bredde

Lengde

VektHK (0-600):
343

LANDEVEI (5-20 L/100KM)
8,4 l/100km

MOTOR:
3246 CM3

BY (5-20 L/100KM)
17,8 l/100km

Utslipp og forbruk Dimensjoner
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Her er et meget velholdt og helt orginalt eksemplar av disse flotte bilene. I fargekombinasjonen 
carbon-schwartz utvendig og grått skinn innvendig, føles bilen eksklusiv. Velholdt og pent interiør. 
Orginalt levert med 19″ hjul som tilvalg. Fin km.stand som gjør denne bilen til et investeringsobjekt. 
Aldri vinterkjørt bil, som har hatt full teknisk gjennomgang for å forsikre at den er i topp stand for 
en ny eier.Bilen har dokumentert service og eier historikk fra bilen var ny.

Full utstyrsliste gies på forespørsel.

• Dynamic Stability Control (DSC)
• Soltak i glass
• Elektriske seter m/memory
• SMG Sequential Manual Gearbox
• 19″ M-hjul

• Parkeringsvarslere bak
• Nedfellbar bakseterygg 60/40
• Xenon lys
• HIFI Harman-Kardon
• Lauch-control

Lengre beskrivelse

Utstyr
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