Quatro 4x4 S line

14 800 PLN
Marka

Audi

Wersja

B6 (2000-2004)

Typ paliwa

Benzyna

Rok produkcji

2001

Kolor

Srebrny

Moc

220

Napęd

4x4 (stały)

Zarejestrowany w

Polska

Bezwypadkowy

Tak

Liczba drzwi

5

Model

A4

Typ nadwozia

Kombi

Stan

Używane

Przebieg

300000

Pojemność skokowa
Skrzynia

3000

Automatyczne bezstopniowe sekwencyjne

Kraj pochodzenia

Niemcy

Pierwszy właściciel

Tak

Liczba miejsc

5

Metalik

Tak

+48 601350654
bogdankubik@wp.pl
Bogdan
...
ABS

CD

Centralny zamek

Elektryczne szyby przednie

Elektrycznie ustawiane lusterka

Immobilizer

Radio fabryczne

Alarm

Alufelgi

ASR (kontrola trakcji)

Elektrochromatyczne lusterka boczne

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne

Elektryczne szyby tylne

Elektrycznie ustawiane fotele

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Klimatyzacja automatyczna

Klimatyzacja dwustrefowa

Komputer pokładowy

Kurtyny powietrzne

Podgrzewane lusterka boczne

Podgrzewane przednie siedzenia

Poduszka powietrzna chroniąca kolana

Poduszki boczne przednie

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Przyciemniane szyby

Światła Xenonowe

Tapicerka skórzana

Tempomat

Tuner TV

Wielofunkcyjna kierownica

Zmieniarka CD

Wspomaganie kierownicy

poniżej film
https://www.youtube.com/watch?v=pyGGYCAUmKU
Samochód jest w bogatej wersji, posiada min;
automatyczną klimatyzację -climatronic
podgrzewaną przednią szybę
skrzynia automatyczna
i wiele innych dodatków
Auto moze być objęte pisemna gwarancją
W ofercie również inne samochody ,proszę dzwonić to podamy stronę z 60-cioma autami które posiadamy w ofercie a nie ma ich na stronie
Jest możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu tzw zamiana , zamienię na tańszy
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.
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
klientom z poza Krakowa proponujemy nocleg w ścisłym centrum Królewskiego Miasta Krakowa w obielcie typu apartament przy Rynku Gł. ( dla 2 osób w cenie 200zł ) lub
w obiekcie typu hostels-kubik.com ( w cenie 120 zł za pokój dwuosobowy) przy Wawelu

