4.2 * Dociągi * Masaże * Full Led * Mozliwa
Zamiana*

92 900 PLN

Marka

Audi

Typ nadwozia

Sedan

Importowany

Tak

Przebieg

220103

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa
Skrzynia

4200

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Liczba miejsc

5

Metalik

Model

A8

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

2011

Kolor

Niebieski

Finansowanie

Tak

Moc

350

Napęd

4x4 (dołączany automatycznie)

Liczba drzwi

5

Tak

727727987
leo-car@onet.pl
AUTO SALON LEBORK

Interfejs Bluetooth

Radio

Gniazdo USB

Podgrzewany fotel kierowcy

Kierownica wielofunkcyjna

Ogrzewanie postojowe

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Podgrzewane lusterka boczne

Ogranicznik prędkości

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Lampy przeciwmgielne

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Isofix (punkty mocowania fotel...

?Sprzedam Audi A8 4.2 Diesel 350KM. Serwisowany na bieżąco. Na tą chwile samochód nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów finansowych.
Wnętrze pojazdu bardzo czyste, pachnące i bez jakichkolwiek nadmiernych śladów użytkowania. Motor pracuje równo i cicho, silnik suchy bez wycieków. Zawieszenie bez
najmniejszych luzów, komfortowe, a pozostałe podzespoły działają bez zarzutu . Skrzynia biegów pracuje bez zastrzeżeń, biegi wchodzą płynnie.
Auto godne polecenia.
?WYPOSAŻENIE?
- kolorowa nawigacja GPS
- klimatyzacja
- dociągi drzwi
- solar dach
- sufit alkantara
- radar
- automatyczna roleta
- czujniki martwego pola
- elektrycznie sterowane fotele
- podgrzewane fotele
- skórzana tapicerka
- czarna podsufitka
- tempomat
- podgrzewane fotele
- komputer pokładowy
- podgrzewane lusterka
- elektryczne szyby
- elektryczne lusterka
- wspomaganie kierownicy
- skórzana multifunkcja kierownica
- światła przeciwmgielne
- wejście USB, AUX
- abs
- esp
- ISOFIX
- i inne
Możliwość uzyskania pisemnej GWARANCJI !

Gwarancja obejmuje silnik, rozrząd, skrzynie biegów, elementy układu napędowego i zawieszenia.
?MOŻLIWOŚĆ KREDYTOWANIA POJAZDU ORAZ POZOSTAWIENIE SWOJEGO AUTA W ROZLICZENIU.
? Przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny celem potwierdzenia aktualnej oferty.
? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Z chęcią udzielimy odpowiedzi na Państwa pytania.
?KREDYT - LEASING - UBEZPIECZENIA?
? Proponujemy korzystne i szybkie finansowanie
? Jesteśmy AUTORYZOWANYM PARTNEREM kilku banków
? Wszystko załatwiamy od ręki Online jak i na miejscu
?ZAMIANY - AUTA W ROZLICZENIU?
? Przyjmujemy używane pojazdy w rozliczeniu wszystkich marek
? Profesjonalna wycena na miejscu
? Formalności załatwiamy od ręki
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, a dane w niej zawarte mają
jedynie charakter informacyjny.
Zapraszamy serdecznie.

