2.0 170 Koni.3x S-Line.Klimatronik
x2.Tempomat.Alu 18.Pół-Skóry.

23 000 PLN

Marka

Audi

Typ nadwozia

Kombi

Rok produkcji

2007

Kolor

Czarny

Finansowanie
Moc
Napęd

Przebieg

232344

VAT marża

Tak

170

Skrzynia

Tak

Liczba miejsc

Diesel

Pojemność skokowa

2007-09-19

Bezwypadkowy

A4

Typ paliwa

Tak
Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

Model

5

1968
Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Numer rejestracyjny pojazdu

WGZ 234A

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

5

...
...
...

Radio

System nagłośnienia

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka częściowo skórzan...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Podłokietniki - przód

Kierownica skórzana

Kierownica sportowa

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Elektryczne szyby przednie

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Lampy przeciwmgielne

System Start/Stop

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 18

Opony wielosezonowe

Zawieszenie sportowe

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

Dziś do sprzedaży oferuję poszukiwany model Audi A4 z 2007 roku z mocnym dieslem 2.0 o mocy 170 koni. Samochód sprowadzony z Niemiec z niewielkim przebiegiem
233tys km i dokumentacją potwierdzającą na miejscu. Prezentowany egzemplarz w wyróżniającej się wersji 3xS-Line więc również zawieszenie mamy utwardzone co
pozwala bardzo pewnie prowadzić auto.
Audi w najwłaściwszym, czarnym kolorze, prezentuje się bardzo dobrze, lakier bez rys i innych uszkodzeń.Posiada oznaczenia zewnętrzne wersji S-Line. Do kompletu
porusza się na oryginalnej feldze aluminiowej w rozmiarze 18 cali z oponami wielosezonowymi.
Przechodząc do wnętrza mamy pół-skórzane fotele w bardzo dobrej kondycji, do tego dedykowana kierownica i oczywiście listwy wewnętrzne z oznaczeniami S-Line.
Wyposażenie obejmuje dwustrefowy klimatronik, podgrzewane fotele, tempomat itd.
Wszystko w aucie działa jak należy, klimatyzacja, elektryka itd.
Strona mechaniczna to mocny silnik 2.0 170koni, jednostka bardzo dynamiczna a do tego spalanie jest na poziomie 6 litrów oleju napędowego. W ostatnim czasie
wymieniono wszystkie elementy zawieszenia z przodu więc kolejny nabywca dostaje auto sztywne i doskonale się prowadzące. Pozostałe podzespoły również bez
uwag,sprzęgło, skrzynia pracuje jak należy.
Zainteresowane osoby zapraszam do oglądania i na jazdę próbną bo warto.
w razie pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny.
Istnieje możliwość pozostawienia swojego samochodu w rozliczeniu, jak również zakup na raty.
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!

