AUDI A6 3.0 TDI 290 KM QUATTRO SKÓRA NAVI STRONIC
Rok produkcji

Silnik

2013

Stan licznika

3000 ccm 290 KM
olej napędowy
Kolor

155 tys. km

Czarny

Cena

83 900 zł netto / 103 197 zł brutto
Wyposażenie
LED, Start&Stop, bixenon, relingi, czujniki parkowania, spryskiwacze reflektorów, wspomaganie kierownicy, kontrola trakcji, abs,
radio, tempomat, nawigacja, komputer pokładowy, el. składane lusterka, el. ustawiane lusterka, podgrzewane lusterka, el. szyby,
skórzana tapicerka, klimatronic, klimatyzacja, kurtyny, poduszki boczne, poduszki czołowe, immobiliser, pilot, centralny zamek,
alufelgi, EBD, ESP, ASR, światła przeciwmgielne, xenony, mp3, zmieniarka CD, radio + CD, napęd na 4 koła, automat, tiptronic.

Dodatkowy opis
Samochód Serwisowany, Bezwypadkowy zadbany. Audi A6 Avant 3.0 TDI QUATTRO Napęd na 4 koła Quattro Silnik 3.0 TDI
290 KM Skrzynia biegów automatyczna S-Tronic+ Łopatki do zmiany biegów przy Kierownicy Nawigacja satelitarna Skórzana
tapicerka Volcano Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa Lusterko wsteczne z funkcją automatycznego przyciemniania
Automatyczna funkcja Stop & Go Bluetooth Odtwarzacz CD Zamek centralny Elektrycznie otwierane szyby tylne Przednie okna
otwierane elektrycznie Elektryczne lusterka Elektroniczny program stabilności Regulator stałej prędkości (tempomat) Centrum
informacji Kontrola klimatyzacji 4- strefowa Skórzana kierownica Tylne światło LED Przednie światło LED Czujnik parkowania
Radio Przyciski w kierownicy Czujnik deszczu Relingi dachowe Podgrzewane lusterka Światła BI-Xenonowe Siedzenia sportowe
Pakiet Prestige Model 2013, produkcja oraz pierwsza rejestracja listopad 2012. Cena netto+VAT 23% ZAPRASZAM !!! Na
samochód udzielamy 6 miesięcznej Gwarancji . !!! SAMOCHÓD Z PISEMNĄ GWARANCJĄ TECHNICZNĄ !!! Defend Car
PROTECT GWARANCJA obejmuje: - wszystkie usterki techniczne (związane z gwarancją) wynikłe po nabyciu pojazdu, jednostkę napędową - silnik spalinowy, silnik hybrydowy -wtryskiwacze - skrzynie biegów - manualną, automatyczną,
bezstopniową - rozrząd - pasek, łańcuch - alternator - rozrusznik - układ chłodzenia - układ hamulcowy - komputer główny silnika
- zawieszenie - mechaniczne, pneumatyczne, komfortowe - przekładnia hydrokinetyczna - mechanizm różnicowy - wał pędny obudowy - skrzyni biegów, silników, mostów, miski olejowej itd. - koło zamachowe dwumasowe - turbina lub turbosprężarka
GWARANCJA DZIAŁA NA TERENIE CAŁEJ POLSKI, Naprawa i wszystkie części w okresie gwarancji usuwane będą
BEZPŁATNIE !!! WIĘCEJ INFORMACJI DAREK 600 839 023 W sprawie Leasingu lub kredytu proszę o kontakt pod numerem
telefonu: 887 445 520 Bartek Kontakt w sprawie Leasingu lub kredytu tylko od pon-pt w godzinach: 9-17

