Audi A6 C8 (2018-)
2.0TDI 204KM, Sport, Alcantara, Kam. 360, Matrix LED,
Salon Polska
169 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2019

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo
diesel

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
204 KM

Przebieg
37 626 km

Skrzynia biegów
autom.
dwusprzęgłowa
(DCT, DSG)

Liczba drzwi
4

Napęd
przod

Kolor
czarny

VIN
WAUZZZF2XKN075
821

WYPOSAŻENIE
NUMER OFERTY
AKL16PWMF

ABS

ACS - system zabezpieczeń po kolizji

BAS/AFU - system wspomagania nagłego

EDS

hamowania

DANE KONTAKTOWE

asystent pasa ruchu

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

81-537 Gdynia,
ul. Łużycka 3A

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

tel: 58 506 66 00

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

domykanie szyb przy zamykaniu auta

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie ustawiane fotele

elektryczny starter

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzowany schowek

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

system start-stop

szyba przednia atermiczna

tempomat

wspomaganie kierownicy

łopatki zmiany biegów

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

filtr cząstek stałych

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

światła LED

Gwarancja : Audi
select plus

INFORMACJE DODATKOWE

bezwypadkowy

garażowany

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU

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

AUDI CENTRUM GDYNIA, ul. Łużycka 3A - Autoryzowany salon samochodów
używanych prezentuje:
Audi A6
Kolor nadwozia: Czarny Brilliant Tapicerka: Tapicerka czarna skóra/alcantara Silnik:
2.0 TDI 204KM Skrzynia biegów: Automatyczna S tronic Napęd: na przednią oś Koła:
Aluminiowe 18 Gwarancja Fabryczna: 12.03.2022 90.000km
Ważniejsze elementy wyposażenia dodatkowego:
-Czujniki parkowania plus z wizualizacją -Reflektory przednie Matrix LED -Podparcie
lędźwiowe foteli przednich -Listwy aluminiowe wewnętrzne hexagon -Audi drive
select -Pakiet Technology -Nawigacja MMI navigation -Ogrzewane fotele przednie
-Fotele przednie sportowe -Fotele przednie elektryczne z funkcją pamięci fotela
kierowcy -Kierownica skórzana wielofunkcyjna z manetkami zmiany przełożeń
-Asystent Pasa Ruchu -Automatyczne światła długie -Regulowana kierownica
-Kamery 360 -Fotochromatyczne lusterko wewnętrzne -Autoalarm -Tapicerka
skórzana łączona z alcantarą -Pakiet Sport -Dzielone oparcia kanapy z tyłu
Kontakty do doradców Audi Select :plus:
Łukasz Cieszyński - tel. kom. + 48 607.120.438,
l.cieszynski(a)audicentrumgdynia.pl
Michał Malek - tel. kom. + 48 885.121.741, m.malek(a)audicentrumgdynia.pl
Marcin Formella - tel. kom. +48 604.118.732, m.formella(a)audicentrumgdynia.pl
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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