Audi A6 C7 (2011-)
Audi A6 3.0 S Line TDi 313 KM, Full Opcja, Rej. PL, Na
Gwarancji
125 000 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2013

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo
diesel

Poj. silnika
3.0

Moc silnika
313 KM

Przebieg
171 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
4

Napęd
4x4_permanent

Kolor
czarny

VIN

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
18r15

ABS

ACS - system zabezpieczeń po kolizji

BAS/AFU - system wspomagania nagłego

EDS

hamowania

DANE KONTAKTOWE

Piotr Woźniak
01-308 Warszawa,
ul. Połczyńska 42 (wjazd od ulicy Tkaczy)
tel: 501122820
email: autoprofitkomis@gmail.com

asystent pasa ruchu

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujnik martwego pola

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

asystent parkowania

domykanie szyb przy zamykaniu auta

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie ustawiane fotele

kierownica wielofunkcyjna

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

podgrzewane tylne siedzenia

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

system start-stop

szyba przednia atermiczna

tempomat aktywny

wspomaganie kierownicy

łopatki zmiany biegów

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

filtr cząstek stałych

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

szyberdach

tłumik sportowy

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
gwarancja

możliwa zamiana

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Kupujący zwolniony z 2% opłaty skarbowej PCC !
! ! ! Przyjmiemy w rozliczeniu Twój samochód lub motocykl na dogodnych
warunkach ! ! !
12 - miesięczna GWARANCJA GetHelp.pl w cenie samochodu !!! * Miło nam Państwu
zaoferować przepiękne i wyposażone we wszystkie możliwe dodatki Audi A6 3.0 TDi
Quattro S-Line Individual (konfiguracja wyposażenia na indywidualne zamówienie)
Samochód zarejestrowany w kraju, posiada 12 miesięczną gwarancję mechaniczną
GetHelp w cenie zakupu.
Silnik 3.0 o mocy 313 KM i 8 stopniowa skrzynia biegów potrafią katapultować auto
do 100 km/h w 5,5 sek., podczas gdy spalanie rzadko kiedy wyrażane jest jako
liczba dwucyfrowa, uzyskanie 6-7 l/100 km w trasie nie jest żadną sztuką.
Wyposażenie:
Pomijając rzeczy oczywiste jak elektryczne szyby, lusterka etc. na wyposażeniu
znajdują się
Elektryczne, skórzane, podgrzewane i wentylowane fotele x 4, z elektryczną
regulacją oraz pamięcią Wielofunkcyjna skórzana i podgrzewana kierownica
Czterostrefowy klimatronik Szklany elektrycznie sterowany szyberdach Kamery
360° z wizualizacją samochodu od góry (przednia, boczne, tylna) Adaptive cruise
control adaptacyjny tempomat z utrzymaniem stałej odległości za poprzedzającym
pojazdem Audi braking guard samoczynne awaryjne hamowanie Active lane assist
asystent toru jazdy Inteligentne światła LED Matrix współpracujące z modułem GPS
Zawieszenie adaptacyjne z ręczną możliwością wyboru trybu pracy Elektryczne
dociąganie drzwi Duża kolorowa nawigacja satelitarna z wysuwanym ekranem
Funkcja monitorowania martwego pola Asystent parkowania równoległego i
prostopadłego Alufelgi Rotor 20 cali Audi Drive Select ustawienia systemów
samochodu Audi MMI Tylne światła w technice LED Nagłośnienie BOSE, Dolby 5.1
Podświetlane listwy progowe Adaptacyjne wspomaganie kierownicy Bluetooth
Funkcja rozpoznawania mowy Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa
bagażnika 8 stopniowa adaptacyjna automatyczna skrzynia biegów z możliwością
ręcznej zmiany łopatkami przy kierownicy Kontrola trakcji i stabilizacji toru jazdy
ABS Czujniki parkowania przód/tył, boczne Napęd Quattro Elektrochromatyczne
lusterka Spryskiwacze reflektorów Zmieniarka CD, DVD z możliwością odtwarzania
filmów w czasie jazdy Pakiet zewnętrzny S-Line Sportowy mechanizm różnicowy i
wiele innych
Broker samochodów używanych – odkupujemy samochody każdej marki, nie
zaniżamy cen.
Gwarancja obejmuje:
wszystkie usterki techniczne (związane z gwarancją) wynikłe po nabyciu pojazdu,
przednie i tylne zawieszenie - amortyzatory, sprężyny itp.,
jednostkę napędową - silnik,
skrzynię biegów,
diagnostykę komputerową,

naprawa i wszystkie części w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie.
W przypadku nie negocjowania ceny!!!

Z SZACUNKU DLA PAŃSTWA CZASU PRZED PRZYJAZDEM UPRZEJMIE PROSIMY O
KONTAKT W CELU POTWIERDZENIA AKTUALNOŚCI OFERTY.
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 9-19, sob.- ndz. 10-16
Warszawa ul. Połczyńska 42 wjazd od ul. Tkaczy
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl
art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy
lub nieaktualność ogłoszenia. Zapis ten został zawarty ze względu na możliwość
drobnych ludzkich pomyłek.

wykonane przez AKoL.pl
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