AUDI A6 SEDAN (LIMUZYNA)
10 500 PLN brutto

DANE KONTAKTOWE
car4house
Anna Chojnacka
95-100 Dąbrówka Wielka, Chabrowa 15, tel. 731-140-140, 606-343-569

DANE POJAZDU
Marka : Audi
Wersja :
Nadwozie : sedan (limuzyna)
Poj. silnika :2.4
Przebieg :322 000 km
Liczba drzwi : 4
Liczba właścicieli : 2
Kolor : czarny

Model : A6
Rok produkcji :1997
Paliwo : benzyna
Moc silnika :165 KM
Skrzynia biegów :automatyczna
Liczba miejsc : 5
Kraj pochodzenia :

WYPOSAŻENIE
ABS, automatyczne światła, poduszek: 4 szt., poduszka pow. kierowcy, poduszka pow. pasażera, poduszki
pow. boczne - przód, stabilizacja toru jazdy (ESP), uchwyt ISOFIX, światła do jazdy dziennej, światła
przeciwmgielne, elektryczne lusterka, elektryczne szyby przednie, elektryczne szyby tylne, elektrycznie
ustawiane fotele, klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa, klimatyzowany schowek, podgrzewana tylna
szyba, podgrzewane fotele, podgrzewane lusterka boczne, radio fabryczne, regulacja wysokości fotela,
regulowana kierownica, wspomaganie kierownicy, aluminiowe felgi, autoalarm, centralny zamek,
immobiliser, komputer pokładowy, przyciemniane szyby, reflektory halogenowe, tłumik sportowy,

zmieniarka CD

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
książka serwisowa, właściciel niepalący

INFORMACJE DODATKOWE
ABS, automatyczne światła, poduszek: 4 szt., poduszka pow. kierowcy, poduszka pow. pasażera, poduszki
pow. boczne - przód, stabilizacja toru jazdy (ESP), uchwyt ISOFIX, światła do jazdy dziennej, światła
przeciwmgielne, elektryczne lusterka, elektryczne szyby przednie, elektryczne szyby tylne, elektrycznie
ustawiane fotele, klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa, klimatyzowany schowek, podgrzewana tylna
szyba, podgrzewane fotele, podgrzewane lusterka boczne, radio fabryczne, regulacja wysokości fotela,
regulowana kierownica, wspomaganie kierownicy, aluminiowe felgi, autoalarm, centralny zamek,
immobiliser, komputer pokładowy, przyciemniane szyby, reflektory halogenowe, tłumik sportowy,
zmieniarka CD

INFOTMACJE DODATKOWE
książka serwisowa, właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
AUDI A6 2,4 V6 165KM
Po wymianie rozrządu przejechano 20.000 km Po wymianie oleju i filtra w skrzyni biegów 5.000 km
Zamontowano układ wydechowy z "kwasówki" wartości 4.000,ABS
4 poduszki powietrza - AirBag, napinacze pasów SRS
Klimatyzacja
Radio ze zmieniarką CD
Immobiliser
Komputer pokładowy
Centralny zamek sterowany z pilota
Elektryczne szyby przód i tył
Elektryczne podgrzewane lusterka
Podgrzewane fotele
ISOFIX
Wspomaganie kierownicy
Trójkąt
Gaśnica
Apteczka
I wiele, wiele innych dodatków
Samochód osobowy
Kupujący zwolniony z podatku (2%) w US
Auto posiada normalne ślady użytkowania.
WSZYSTKIE POWYŻSZE INFORMACJE SĄ W PEŁNI PRAWDZIWE
Więcej informacji udzielę telefonicznie ..
Wystawiamy fakturę co zwalnia nabywcę z podatku (2%) w Urzędzie Skarbowym !!!
Współpracujemy z instytucjami finansującymi zakup samochodów na preferencyjnych warunkach i
procedurach uproszczonych. Pomagamy w załatwieniu kredytów. Informacja kredytowa pod nr telefonu:
505 - 100 - 506

QR CODE DLA OGŁOSZENIA
W SERWISIE UZYWANYGWARANTOWANY.PL
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