Audi A3 Automat poj 2,0 benzyna pisemna
gwarancja

11 800 PLN

Marka
Typ nadwozia

Audi
Auto miejskie

Rok produkcji

2004

Kolor

Srebrny

Moc
Napęd
Data pierwszej rejestracji

150
Na przednie koła
2004-03-16

Zarejestrowany w

Polska

Bezwypadkowy

Tak

Liczba drzwi

601350654
bogdankubik@wp.pl
Bogdan Kubik

3

Ważność polisy

2023-04-14

VIN (na stronę)

WAUZZZ8P44A143274

Model

A3

Typ paliwa

Benzyna

Przebieg

240000

Pojemność skokowa
Skrzynia

2000

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Kraj pochodzenia

Niemcy

Numer rejestracyjny pojazdu

KTA49691

Pierwszy właściciel

Tak

Liczba miejsc

5

Termin badania technicznego

2023-05-01

Metalik

Tak

Radio

Klimatyzacja automatyczna

Tapicerka materiałowa

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Podłokietniki - przód

Kierownica sportowa

Kierownica wielofunkcyjna

Elektryczne szyby przednie

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka powietrzna centralna

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Samochód jest serwisowany na bieżąco , ostatnio zostały zamontowane nowe kompletne hamulce, nowe filtry , nowy olej w silniku i skrzyni biegów , skrzynia po
regeneracji (nowa transmisja- koszt około 7200zł ), nowy akumulator, rozrusznik , alternator,
samochód posiada min; automatyczną klimatyzację climatronic , podgrzewane fotele, tempomat , ale felgi , elektr str szyby , lusterka , ABS, AIR BAG ASR i wiele innych
dodatków
AUTKO jest gotowe do jazdy z pisemną gwarancją !!
opłacony do kwietnia 2023roku
PISEMNA GWARANCJA

Więcej zdjęć oraz FILM ,jest na stronie ; komiskubik.pl
Samochód możemy dostarczyć na miejsce po wcześniejszym umówieniu się.
Auto może być objęte pisemną gwarancją od 3 miesięcy do 1 roku. Gwarancja obejmuje silnik ,skrzynie biegów , zawieszenie , ukł kierowniczy , napędowy , i inne części.
Szczegóły gwarancji do ustalenia na miejscu.
AUTO można również sprawdzić w każdej chwili na stacji diagnostycznej , lub w warsztacie samochodowym, po wcześniejszym umówieniu się , czy też na stronie; GOV.PL
Jest możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu TZW; zamiana na tańszy lub droższy ,również osobowy czy dostawczy.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty ani zapewnienia, w szczególności rozumieniu art. 66 § 1 i art. 556 indeks 1 Kodeksu cywilnego. Auto komis Bogdan Kubik zastrzega
sobie prawo do doprecyzowania oraz korekt omyłek.
Przed przyjazdem proszę dzwonić w celu potwierdzenia dostępności oferty towaru ( informujemy że nie każdy pojazd znajduję się w komisie , a jest w ofercie )
Pośredniczymy również w sprzedaży samochodów
Więcej informacji i więcej zdjęć oraz FILM jest na stronie komiskubik.pl

