W jednych rękach 4 lata.Pedantycznie
utrzymany.1.6 MPI.Przyjedź kupisz

17 500 PLN

Marka

Audi

Typ nadwozia

Kompakt

Rok produkcji

2005

Kolor

Srebrny

Finansowanie
Moc
Napęd

Przebieg

241232

VAT marża

Tak

102

Skrzynia

Tak

Liczba miejsc

Benzyna

Pojemność skokowa

2005-06-06

Bezwypadkowy

A3

Typ paliwa

Tak
Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

Model

5

1595
Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Numer rejestracyjny pojazdu

SD 6353G

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

3

...
...
...

Radio

System nagłośnienia

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka materiałowa

Sportowe fotele - przód

Podłokietniki - przód

Kierownica skórzana

Kierownica sportowa

Elektryczne szyby przednie

Lusterka boczne ustawiane elek...

Lampy przeciwmgielne

Felgi aluminiowe 17

Opony letnie

Zawieszenie sportowe

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

Dziś do sprzedaży oferuję poszukiwany model Audi A3 z 2005 roku z prostą benzyną 1.6 o mocy 102 koni. Prezentowany egzemplarz został w 2018 roku sprowadzony
przez moją firmę z przebiegiem 150tyś i od tej pory miał jednego właściciela który napisać że o niego dbał to nic nie napisać. Auto co tydzień myte ręcznie, woskowane i
nienagannie utrzymane zabezpieczany regularnie woskiem więc lśni z daleka.
Prezentowany egzemplarz w praktycznym, srebrnym kolorze prezentuje się bez zastrzeżeń, lakier bez rys i innych uszkodzeń, nie posiada korozji.
Audi po lekkiej modyfikacji optycznej obejmującej przyciemnienie zarówno przednich jak i tylnych lamp.Do tego przedni grill również ładnie zbliżony do wersji poliftowej.
Auto porusza się oryginalnych felgach aluminiowych w rozmiarze 17 cali z oponami z 2019 roku.
Do tego wymieniono komplet tarcz przód i tył co widać na zdjęciach.
Przechodząc do środka mamy nienagannie utrzymane wnętrze, fotele bez najmniejszych oznak zużycia gdyż cały czas były na nie założone pokrowce.
Wszystkie wyposażenie samochodu działa jak należy klimatyzacja sprawna chłodzi jak trzeba.
Przechodząc do strony mechanicznej mamy bardzo doinwestowany egzemplarz.
Olej Valvoline wymieniany co 10tyś km bez dolewek miedzy wymianami.
Rozrząd wymieniony 30tyś km temu więc można na nim spokojnie jeszcze około 40tyś km pokonać. Olej w skrzyni wymieniony już dwa razy dla świętego spokoju.
Sprzęgło ma około 60tyś km przebiegu cały zestaw został wymieniony.
Generalnie wszystko w takiej kondycji jakiej nie znajdziemy na rynku gdyż wiem jak wygląda większość egzemplarzy.
Podsumowując auto warte zakupu dla kogoś kto szuka pewnego egzemplarza z normalnym przebiegiem.
W razie pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny.
Samochód do obejrzenia w Sosnowcu na ulicy Orląt Lwowskich 115
Godziny otwarcia:
Pn-Pt 9:30 do 17:30
Sobota: 10:00 do 14:00
Zapraszamy!

