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Audi A4 2.0 TDI S tronic
Navi Led Virtual Cokpit
Używany
Audi Select :plus
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Sprzedawca

P OJ.
2.0
TY P SIL NIKA
DIESEL
KO LO R
BIAŁY
kupiony w Polsce serwisowany w aso bezwypadkowy
garażowany książka serwisowa I właściciel kupiony w salonie
stan idealny właściciel niepalący

154 900 PLN faktura VAT
Marcin
Kamiński

77 4007000
wew.1240
zapytaj

mobile

+48 667
000 687

Dane samochodu i
wyposażenie
Skrzynia
biegów
automatyczna
dwusprzęgłow
a S tronic
poduszki 6

Numer oferty

OP1697N

Pochodzenie

kupiony w
Polsce

Kraj
pochodzenia

Polska

VIN

WAUZZZF46

LA062963

ABS
ESP
ASR (kontrola
trakcji)
klimatyzacja
automatyczna
2-strefowa
CLIMATRONIC

Zeskanuj kod, aby
zobaczyć ofertę online
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Pierwsza
rejestracja
kupiony w
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książka
serwisowa
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kupiony w
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przyciemniane
szyby
światła do
jazdy dziennej
poduszka
powietrzna
kierowcy
poduszka
powietrzna
pasażera
poduszki
boczne
przednie
kurtyny
powietrzne
radio
fabryczne
gniazdo SD
gniazdo USB
MP3
isoﬁx

Opis dodatkowy
AUDI Lellek Opole
autoryzowany salon i serwis Audi
oferuje do sprzedania w programie Audi Select :plus samochód Audi
A4
Audi Select :plus to:
✓ spokój – każdy samochód zakupiony w programie objęty jest
minimum roczną ochroną gwarancyjną. W niektórych przypadkach
gwarancja producenta może być zdecydowanie dłuższa niż rok, a w
innych ochrona jest realizowana z wykorzystaniem ubezpieczenia
kosztów napraw,
✓ komfort – pochodzenie i przebieg aut są sprawdzone i potwierdzone
przez specjalistów, a historia starannie udokumentowana,
✓ bezpieczeństwo – we wszystkich pojazdach przeprowadzany jest
przegląd przedsprzedażny obejmujący aż 117 punktów kontrolnych.
VIN: WAUZZZF46LA062963
Gwarancja do : 01.07.2025r./150.000 km.
Kolor: biały ibis
Kolorystyka wnętrza :black-black

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA :
Kierownica skórzana 3-ramienna wielofunkcyjna plus

Podgrzewanie foteli przednich
Pakiet Połysk
Asystent parkowania plus
Audi virtual cockpit Plus
Audi sound system
Pakiet Swiatła konturowe/wewnętrzne wielokolorowe
Reﬂektory LED
Pakiet Komfort Polska
Pakiet Technology Polska
Pakiet wyposażenia Polska
s tronic
Klapa bagażnika otwierana automatycznie
Szyba przednia akustyczna
Szyby termoizolacyjne
Lusterka wewnętrzne z funkcja przeciwoślepieniowa
Audi pre sense city
Alarm antywłamaniowy
Komfortowy klucz
System MMI Navigation plus z MMI touch
Reﬂektory LED
Klimatyzacja automatyczna 3-strefowa
Audi phone box
LTE support for Audi phone box
Audi connect

KONTAKT:
kom.: 667 000 687 Marcin Kamiński
kom.: 667 000 637 Artur Rączkowski
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny.
Pełna informacja dostępna jest u handlowca. Sprzedający nie
odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.

Nota prawna
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny.
Pełna informacja dostępna jest u handlowca. Sprzedający nie
odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.

