Audi A4 B9 (2015-)
2,0tfsi| 252 KM |Quattro|Hak|S line|head up|Alcanta|Matrix
174 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2019

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
245 KM

Przebieg
12 500 km

Skrzynia biegów
autom.
dwusprzęgłowa
(DCT, DSG)

Liczba drzwi
5

Napęd
4x4_automat

Kolor
czerwony

VIN

WYPOSAŻENIE
NUMER OFERTY
AUGD16PDZX

DANE KONTAKTOWE

ABS

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

poduszek: 6 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

asystent parkowania

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

80-174 Gdańsk,
ul. Lubowidzka 44

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

tel: 58 506 63 00

elektryczne szyby tylne

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna

klimatyzowany schowek

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

radio fabryczne z CD i MP3

regulowana kierownica

skórzana kierownica

system start-stop

tempomat

tempomat aktywny

łopatki zmiany biegów

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

filtr cząstek stałych

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

zestaw głośnomówiący

Gwarancja : Audi
select plus

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

gwarancja

hak holowniczy

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

OPIS POJAZDU

Samochód, który oglądasz jest oferowany w specjalnym programie producenckim

Audi Select :plus dostępnym tylko u Autoryzowanego Dealera. W ramach programu
dostępne są sprawdzone samochody używane oraz wiele dodatkowych usług
gwarantujących klientom pewny i bezpieczny zakup. Klienci mają możliwość zakupu
samochodu używanego, który został kompleksowo sprawdzony (przebieg,
pochodzenie, itp.) oraz poddany szczegółowej ocenie technicznej.
Prezentowany egzemplarz dostępny w następujących formach finansowaniach:
-wynajem od 10% wpłaty -leasing operacyjny od 1% wpłaty, okres od 2 do lat 7
-kredyt, do 10 lat (możliwość wcześniejszej spłaty) -gotówka
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.
Kontakt: Radosław Lewandowski Doradca sprzedaży samochodów używanych Audi
Select: plus tel. kom. 885.267.703
Marcin Krakowiak Doradca sprzedaży samochodów używanych Audi Select: plus tel.
kom. 601.197.021
AUDI CENTRUM GDAŃSK -Autoryzowany Salon samochodów używanych, ul.
Lubowidzka 44, 80-174 Gdańsk, oferuje:
Silnik: 2,0 TFSI 245 KM quattro
Koła: felgi aluminiowe 18' 245/40r18
Kolor nadwozia: Czerwony Tango metalizowany Tapicerka: alcantara / skóra kolor
szary fels
Gwarancja: fabryczna
Ważniejsze elementy wyposażenia dodatkowego:
pakiet comfort - kluczyk komfortowy, podłokietnik z przodu przesuwny, kamera cofania
pakiet technology - fotel kierowcy regulowany elektrycznie, szyba podgrzewana elektrycznie

asystent parkowania
ogrzewanie foteli przednich

pakiet S line selection - kierownica ze spłaszczonym wieńcem
system nagłosnienia bang& olufsen
zawieszenie sportowe z układem regulacji tłumienia
podsufitka tkaninowa kolor czarny
brak oznaczenia modelu i typu silnika
hak holowniczy
pakiet skórzany
wyswietlacz head up
aplikacje dekoracyjne wnętrza Dąb szary naturell

tapicerka alcantara / skóra
Audi Connect -Audi parking system plus z wizualizacją na ekranie MMI -Audi Phone Box

Audi virtual cocpit
Audi Smartphone Interface
Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna plus
reflektory w technologii led Matrix beam

szyby tylne przyciemnione szyby przednie i boczne akustyczne
wzmocnienie LTe

lusterka zewnętrzne składane elektrycznie asferyczne
Pakiet oświetlenia zewnętrznego i wnętrza ambiente
Funkcja odblokowania bagażnika za pomoca gestów

Tempomat aktywny
Pakiet szyby tylne privacy - ciemne szyby tylne, szyby akustyczne
klimatyzacja 3 strefowa

pakiet systemów wspomagajacych klienta w trasie
audi side assist, z presense rear
pakiet schowek
autoalarm fabryczny
zawieszenie dynamiczne

SAMOCHÓD DOSTĘPNY OD RĘKI, DO OBEJRZENIA W SALONIE.
ZAPRASZAMY DO ZAKUPU
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.

Audi select plus
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