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Audi A6 3.0TDI 245KM Bogato wyposażona Absolutnie
Bezwypadkowa !!!
Cena brutto: (zł)

79900

Cena brutto: (EUR) 17830
Nr ref.: o_4832198
marka: Audi
model: A6
wersja modelu: C7 (2011-)
rok produkcji: 2011
przebieg [km]: 183000
kolor: brazowy
uszkodzony: nie
paliwo: diesel
skrzynia biegów: automatyczna
nadwozie: sedan (limuzyna)
liczba drzwi: 4
liczba miejsc: 5
napęd: 4x4_staly
pojemność: 2967
klimatyzacja: automatyczna
audio: fabryczne_radio
wyposażenie: ABS, asystent pasa ruchu,
autoalarm, automat. hamulec postojowy,
bluetooth, centralny zamek, czujniki deszczu,
czujniki parkowania - przód, czujniki
parkowania - tył, dzielona tylna kanapa,
elektrochromatyczne lusterka boczne,
elektrochromatyczne lusterko wsteczne,
elektryczne lusterka, elektryczne szyby
przednie, elektryczne szyby tylne,
elektrycznie ustawiane fotele, elektryczny
starter, gniazdo USB, immobiliser, kierownica
wielofunkcyjna, klimatyzowany schowek,

komputer pokładowy, nawigacja satelitarna,
podgrzewana tylna szyba, podgrzewane
fotele, podgrzewane lusterka boczne,
poduszka pow. chroniąca kolana, poduszka
pow. kierowcy, poduszka pow. pasażera,
poduszki pow. boczne - przód, poduszki pow.
boczne - tył, poduszki pow. kurtynowe przód, poduszki pow. kurtynowe - tył,
przyciemniane szyby, reﬂektory biksenony,
regulacja wysokości fotela, regulowana
kierownica, regulowana wysokość podwozia,
regulowane zawieszenie, skórzana
kierownica, światła do jazdy dziennej, światła
przeciwmgielne, szyba przednia atermiczna,
tempomat, tempomat aktywny, uchwyt
ISOFIX, wspomaganie kierownicy, wyjście
aux, zestaw głośnomówiący, zmieniarka CD,
felgi aluminiowe, kontrola trakcji (ASR),
stabilizacja toru jazdy (ESP)
moc silnika [KM]: 245
liczba właścicieli: 1
informacje: bezwypadkowy, książka
serwisowa, serwisowany w ASO, właściciel
niepalący, możliwa zamiana, stan bardzo
dobry, garażowany

Opis produktu
AUDI A6 3.0TDI 245 KONI BOGATO
DOPOSAŻONA !!!
ROK PRODUKCJI 2011R PIERWSZA
REJESTRACJA 23.09.2011
! ! ! 100% BEZWYPADKOWA PEDANTYCZNIE ZADBANA ! ! !
! ! ! PNEUMATYKA ,ELEKTRYCZNE
FOTELE ,NAWIGACJA ! ! !
*
Sprowadzona rok temu z NIEMIEC !!!
Jeden Właściciel w NIEMCZECH i jeden
Właściciel w POLSCE
Serwisowana Absolutnie Bezwypadkowa

W PełniI Sprawna Pedantycznie Zadbana
Bez Wkładu FINANSOWEGO !!!
*
- BOGATE WYPOSAŻENIE :
-Abs
-Esp
-Lakier metalik czarny PERŁA
-Centralny zamek
-Autoalarm
-SILNIK 3.0TDI/245KONI
-KOŁA 18 CALI ORYGINALNE AUDI
-5-OSÓB
-LAMPY LEDOWE
-Wnętrze Wypełnione DREWNEM
-System start/stop
-Czujniki parkowania przód/tył z wizualizacją
na ekranie
-Lusterka elektryczne
-Lusterka składane
-Lusterka ELEKTRYCZNIE SKŁADANE
-Lusterka FOTOCHROMATYCZNE
-Lusterka PODGRZEWANE
-ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE
-AUDI MMI SYSTEM
-DRIVE SELECT
-Pakiet COMFORT
-TRYB Z MECHANIZMEM RÓŻNICOWYM
-Napęd 4x4 Stały QUATTRO
-Skrzynia biegów automatyczna
-Światła automatyczne
-Światła przeciwmgielne
-Lakier złot-brązowy metalik
-Tapicerka w pełni skórzana
-Fotele KOMFORTOWE
-Fotele W PEŁNEJ ELEKTRYCE
-Pamięć Foteli przednich
-Przednie fotele podgrzewane
-Przednie fotele pompowane w zakrętach
-KLIMATRONIK CZTEROSTREFOWY
-System nawigacji dużej
-Kierownica skórzana
-Kierownica wielofunkcyjna

-Rolety Szyb tylnych
-Roleta tylnej szyby
-Blokada szyb
-Blokada drzwi
-Czujnik deszczu
-Czujnik zmierzchu
-System BLUETOOTH
-Asystent kierowcy
-Wejśćia 12V
-Komputer pokładowy
-Komplet Dokumentów
-Dwa Kluczyki
-Pełna HISTORIA SERWISOWA
- i wiele innych...
GORĄCO POLECAM ZE WZGLĘDU NA
SUPER WERSJĘ SAMOCHODU I
NIESPOTKANY STAN !!!
AUTO WYJĄTKOWO ZADBANE LAKIER
ZABEZPIECZONY POWŁOKĄ
CERAMICZNĄ
NIGDY NIE MALOWANE ABSOLUTNIE
BEZWYPADKOWE
- Możliwość sprawdzenia samochodu w
dowolnym serwisie ASO
- Lub stacji diagnostycznej lub prywatnej
wybranej przez kupującego,
- Zgadzam się na badania miernikiem lakieru
- Oraz na diagnostykę komputerową
- Przedstawione dane maja charakter
informacyjny
- nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66
k.c

Numer oferty: AKL16WX49

