Audi S8 D4 (2010-)
plus 4.0 TFSi Quattro, 605KM, Demo, Ceramika, HUD,
Masaże, FV 23%
568 900 PLN brutto
Wersja
plus 4.0 TFSi
Quattro, 605KM,
Demo, Cera

Rok produkcji
2016

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
4.0

Moc silnika
605 KM

Przebieg
24 500 km

Skrzynia biegów
autom.
dwusprzęgłowa
(DCT, DSG)

Liczba drzwi
4

Napęd
4x4_permanent

Kolor
czarny

VIN
WUAZZZ4H3HN900
703

WYPOSAŻENIE
NUMER OFERTY
AUGD14PH5J

DANE KONTAKTOWE

ABS

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

światła do jazdy dziennej

HUD (wyświetlacz przezierny)

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

podgrzewane lusterka boczne

radio niefabryczne z CD i MP3

system start-stop

tempomat

wspomaganie kierownicy

80-174 Gdańsk,
ul. Lubowidzka 44

aluminiowe felgi

autoalarm

tel: +48 58 50 66 300

centralny zamek

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

wyjście aux

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

serwisowany w ASO

OPIS POJAZDU

AUDI CENTRUM GDAŃSK ul. Lubowidzka 44, 80-174 Gdańsk
SAMOCHÓD DO OBEJRZENIA W SALONIE. DOSTĘPNY OD RĘKI.
Oferuje: Audi S8 plus
Silnik 4.0 TFSi Quattro, 605KM
Koła - felgi aluminiowe 21'
Kolor nadwozia Czarny mythos metalik
Skrzynia biegów automatyczna S tronic
Kolor wnętrza: Tytanowo-szare

Cena katalogowa: 788 640, 00 zł
Ważniejsze elementy wyposażenia dodatkowego:
-Aplikacje dekoracyjne elementy górne - Carbon Atlas -Audi Extensive - pakiet
naprawczy 5 lat / 150 000 km -Audi phone box i Audi connect -Dezaktywacja
poduszki powietrznej pasażera z przodu -Dodatkowe wyposażenie przestrzeni
bagażowej -Dźwignia skrzyni biegów obszyta skórą -Fotele przednie z funkcją
masażu i wentylacji -Jonizator powietrza -Kierownica 3-ramienna -Komfortowe
zagłówki z tyłu -Odbiór stacji radiowych, cyfrowy -Pakiet Alcantara -Pakiet optyczny
S8 -System kamer: przednia -Szyba przednia ogrzewana -Szyby podwójne z izolacją
akustyczną, szyby tylne przyciemnione -Wnęka w tylnej kanapie do przewozu
długich przedmiotów -Wskaźnik ograniczenia prędkości -Wyświetlacz Head-up
-Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9jx21' -Ogrzewanie foteli przednich i siedzeń
tylnych -Klimatyzacja automatyczna 4-strefowa -Hamulce ceramiczne i wiele innych
....
Zapraszamy do zakupu.
Kontakt:
Maciej Chrzanowski Doradca sprzedaży samochodów używanych Audi Select: plus
tel. kom. 785.335.114
Marcin Krakowiak Doradca sprzedaży samochodów używanych Audi Select: plus tel.
kom. 601.197.021
Mariusz Wojtas Doradca sprzedaży samochodów używanych Audi Select: plus tel.
kom. 609.225.702
Audi Select: plus jest to oferta samochodów używanych. W ramach programu
dostępne są sprawdzone samochody używane oraz wiele dodatkowych usług
gwarantujących klientom pewny i bezpieczny wybór: :plus 117 punktów kontrolnych
:plus Pewny przebieg :plus Sprawdzone pochodzenie :plus Jazda testowa :plus
Kredyt do 100% wartości :plus Leasing bez zaświadczeń :plus Serwis
ubezpieczeniowy :plus Samochód w rozliczeniu :plus Gwarancja
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, a
jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Nie odpowiadamy za ewentualne błędy w
ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje: kraj pochodzenia: PL
Identyfikator:AKL14MMV2
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