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Audi A6
Używany
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sprowadzony serwisowany w aso bezwypadkowy I właściciel

194 900 PLN
Dane samochodu i
wyposażenie
Zeskanuj kod, aby
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Opis dodatkowy
AUDI CENTRUM GLIWICE
autoryzowany salon i serwis Audi LELLEK GROUP
oferuje do sprzedania samochód: Audi A6
Samochód sprawdzony w programie AUDI SELECT PLUS
sprawdzone 117 punktów w samochodzie
gwarancja przebiegu i stanu technicznego
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
zakup:
:plus 117 punktów kontrolnych
:plus Pewny przebieg
:plus Sprawdzone pochodzenie
:plus Jazda testowa
:plus Kredyt do 100% wartości
:plus Promocyjny ﬁnansowanie
:plus Serwis ubezpieczeniowy
:plus Samochód w rozliczeniu
:plus Możliwość przedłużenia gwarancji
Kolor nadwozia: Bezowy Karat metalizowany
Tapicerka: tkaninowa
Podsuﬁtka tkaninowa
Data pierwszej rejestracji 31.01.2019r
Gwarancja fabryczna do grudnia 2023r lub 100.000km
Samochód systematycznie serwisowany w ASO Audi!
Samochód bezwypadkowy, powłoka lakiernicza w wartościach
fabrycznych!
Przyjmujemy w rozliczeniu samochody wszystkich marek!
Wyposażenie dodatkowe:
Fotele przednie z 4 punktową regulacja odcinka lędźwiowego
Kluczyk komfortowy z funkcją otwierania oraz zamykania bagażnika za
pomocą gestów
Reﬂektory w technologii LED
Nawigacja satelitarna MMI
System nagłośnienia Audi sound system
Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości
Audi pre sense
Audi Active lane assist - system wspomagający utrzymywanie pojazdu
na pasie ruchu
Elektrycznie ogrzewane fotele przednie
Audi connect
Audi virtual cockpit
Audi phone box
Audi smartphone interface
Elektrycznie składane, regulowane oraz ogrzewane lusterka boczne,

prawe opuszczane podczas cofania
Kierownica wielofunkcyjna 4- ramienna obszyta skórą
System Start/Stop
Klimatyzacja automatyczna 4 - strefowa
Czujniki parkowania przód oraz tył z wizualizacja na ekranie MMI
System oświetlenia ambiente
Wejście multimedialne SD/Bluetooth/USB/Wlan
Lusterko wsteczne oraz boczne samo ściemniające
Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na skrajnych miejscach kanapy
tylnej, fotelu pasażera
Światła do jazdy dziennej w technologii LED
Tylne lampy w technologii LED
Obręcze ze stopu metali lekkich 19 calowe
Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją AutoHold
System rozpoznawania znaków drogowych
Wycieraczki szyby przedniej adaptacyjne
Tunel do przewozu długich przedmiotów w oparciu kanapy tylnej
Audi drive select
Zestaw głośnomówiący bluetooth
Czujnik deszczu oraz zmierzchu
Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera
Kurtyny powietrzne chroniące głowy pasażerów podczas kolizji
Ogłoszenie nr 058154

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.

