Audi A3 8V (2012-)
A3 1.5tfsi, S tronic, S line, Gwar. 5 lat 150.000KM
109 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2018

Nadwozie
hatchback

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
1.5

Moc silnika
150 KM

Przebieg
25 570 km

Skrzynia biegów
autom.
dwusprzęgłowa
(DCT, DSG)

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
czarny

VIN
WAUZZZ8V3JA0982
87

WYPOSAŻENIE
NUMER OFERTY
AKL15TWZ1

ABS

ACS - system zabezpieczeń po kolizji

BAS/AFU - system wspomagania nagłego

EDS

hamowania

DANE KONTAKTOWE

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

81-537 Gdynia,
ul. Łużycka 3A

poduszki pow. boczne - tył

poduszki pow. kurtynowe - przód

tel: 607 120 438

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

domykanie szyb przy zamykaniu auta

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie ustawiane fotele

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzowany schowek

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

szyba przednia atermiczna

tempomat

wspomaganie kierownicy

DVD

TV

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

elektroniczny wtrysk

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

reflektory biksenony

reflektory halogenowe

reflektory ksenonowe

relingi

spoiler

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bagażnik dachowy

bezwypadkowy

garażowany

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU

!!! PREZENTOWANY SAMOCHÓD Z RATĄ LEASINGOWĄ JUŻ OD 659,12 netto !!!
Kontakty do doradców Audi Select :plus Audi Centrum Gdynia, ul. Łużycka 3A:
Łukasz Cieszyński - tel. kom. + 48 607.120.438 Michał Malek - tel. kom. + 48
885.121.741 Michał Serkowski- tel. kom. +48 885.554.532 Marcin Formella - tel.
kom. +48 604.118.732
Samochód, który oglądasz jest oferowany w specjalnym programie producenckim
Audi Select :plus dostępnym tylko u Autoryzowanego Dealera Audi Centrum Gdynia,
ul. Łużycka 3A. W przypadku, gdy prezentowany egzemplarz nie spełnia Państwa
oczekiwań prosimy o kontakt z Nami, a przygotujemy indywidualną ofertę z aut
pofabrycznych z centrali Audi AG z pięcioletnią gwarancją fabryczną. Prezentowany
egzemplarz dostępny w następujących formach finansowaniach:
leasing operacyjny już od 1% wpłaty, okres od 2 do lat 7
kredyt, do 10 lat (możliwość wcześniejszej spłaty)
gotówka

Przykładowa oferta leasingu 5 letniego z 10% wpłatą – 1268,35 netto
AUDI CENTRUM GDYNIA, ul. Łużycka 3A - Autoryzowany salon samochodów
używanych prezentuje:
Audi A3 Sportback
Kolor nadwozia: czarny Briliant Tapicerka: Tapicerka Materiałowa czarna Silnik:
1.5TFSI 1502KM Skrzynia biegów: Automatyczna dwusprzęgłowa S-tronic Napęd: na
przednią oś Koła: Aluminiowe Gwarancja Fabryczna: 13/03/2023r !!!
Wyposażenie dodatkowe:
EL3 Audi connect 7X2 Audi Parking System plus - przód i tył z wizualizacją na
ekranie MMI 9ZE Audi phone box 7AL Autoalarm fabryczny VT5 Boczne listwy
progowe w sportowej stylistyce 1XW Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna,
sportowa, obszyta skórą 9AK Klimatyzacja automatyczna 4F2 Kluczyk komfortowy
1D0 Kod sterujący dla pakietu S line selection 1G9 Koło zapasowe 18" 4ZB Listwy
ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym 0NB Logo S line na przednich błotnikach
I8L MMI radio plus CJ1 Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 7,5JX17", 5-ramienne,
Kinetikdesign z oponami 225/45 R 17 QQ4 Pakiet "Oświetlenie wnętrza" WEA Pakiet
Comfort W cenie pakietu promocyjnego zawarte są następujące elementy
wyposażenia dodatkowego:Klimatyzacja automatyczna , Pakiet "oświetlenie
wnętrza", Autoalarm fabryczny w połączeniu z kluczykiem komfortowym Advanced
Key z funkcją Safe lock , Audi Parking System plus - przód i tył z wizualizacją na
ekranie MMI QJ1 Pakiet optyczny wnętrza w tonacji aluminium PQD Pakiet
stylistyczny S line Exterieur WFB Pakiet Technology WSY S Line selection 5J2 Spoiler
dachowy S line 7UG System MMI® Navigation plus 9VD System nagłaśniający Audi
Sound System 8T2 Tempomat - urządzenie utrzymujące stałą prędkość IT1 Usługi
Audi connect - licencja na 3 lata GB1 Wzmocnienie odbioru LTE 2JD Zderzaki o
sportowej stylistyce UE4 Złącze USB I AUX-IN Kontakty do doradców Audi Select

:plus:
Łukasz Cieszyński - tel. kom. + 48 607.120.438, l.ciesznski(a)audicentrumgdynia.pl
Michał Malek - tel. kom. + 48 885.121.741, m.malek(a)audicentrumgdynia.pl
Michał Serkowski - tel. kom. +48 885.554.532, m.serkowski(a)audicentrumgdynia.pl
Marcin Formella - tel. kom. +48 604.118.732, m.formella(a)audicentrumgdynia.pl
W ramach programu Audi Select :plus wszyscy Klienci mają możliwość zakupu
samochodu używanego, który został kompleksowo sprawdzony i poddany
szczegółowej ocenie technicznej i wizualnej (udokumentowany przebieg, pewne
pochodzenie, itp., GWARANCJA – szczegóły u sprzedawcy). Dzięki takiej procedurze
dostępne są tylko sprawdzone i pewne samochody używane, co gwarantuje
klientom bezpieczny i pewny zakup samochodu używanego.
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.
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