Audi A4 B9 (2015-)
Advanced 35 TFSI 150KM S-tronic Nawigacja Akustyczne
Szyby Gwarancja
154 900 PLN brutto
Wersja
B9 (2015-)

Rok produkcji
2020

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
150 KM

Przebieg
1 437 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
srebrny

VIN
WAUZZZF41MN000
252

WYPOSAŻENIE
NUMER OFERTY

ABS

AKL1783T8

DANE KONTAKTOWE

87-100 TORUŃ,
ul. Sieradzka 4
(56) 685 00 00

Gwarancja : Audi
select plus

BAS/AFU - system wspomagania nagłego
hamowania

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujnik deszczu

czujnik zmierzchu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

poduszek: 6 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

stabilizacja toru jazdy (ESP)

system ostrzegania przed kolizją

uchwyt ISOFIX

wykrywanie zmęczenia kierowcy

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

domykanie szyb przy zamykaniu auta

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane lusterka boczne

podgrzewany fotel kierowcy

radio fabryczne

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

system głośnomówiący

system start-stop

system sterowania głosem

tempomat

wspomaganie kierownicy

łopatki zmiany biegów

Interfejs Google Car Play

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

czujniki ciśnienia w oponach

filtr cząstek stałych

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

lampy do jazdy dziennej diodowe LED

nawigacja satelitarna

oświetlenie wnętrza (ambient lighting)

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

INFORMACJE DODATKOWE

bezwypadkowy

garażowany

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU

AUDI CENTRUM TORUŃ

Centrum samochodów używanych Grupa Fortis Auto

Audi A4 35 TFSI Advanced 150KM S-tronic

Bezwypadkowe
Auto z gwarancją
Pierwszy właściciel
Serwisowane w ASO

Zapraszamy do kontaktu i na jazdę próbną:

Jacek Nadaj, tel. 530 279 773
Marcin Olszowy, tel.: 601-861-839

Ważniejsze elementy doposażenia:
Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna skórzana
Fotele przednie z funkcją podgrzewania
4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Gwarancja fabryczna 5 lat lub 100.000 km
Tapicerka materiałowa
Audi conect
Oświetlenie wnętrza ambiente
Osłony przeciwsłoneczne przesuwne
Szyby akustyczne boczne z przodu
Podłokietnik komfortowy z przodu
Brak oznaczenia silnika oraz modelu
Relingi dachowe
Asystent cofania
Klimatyzacja automatyczna 2 - strefowa

Audi Select: plus jest to oferta samochodów używanych. W ramach programu
dostępne są sprawdzone samochody używane oraz wiele dodatkowych usług
gwarantujących klientom pewny i bezpieczny wybór:

:plus 117 punktów kontrolnych

:plus Pewny przebieg
:plus Gwarancja
:plus Sprawdzone pochodzenie
:plus Jazda testowa
:plus Samochód w rozliczeniu

Jesteśmy autoryzowanym Dealerem Audi w Toruniu Audi Centrum Toruń.
Istnieje możliwość pozostawienia auta w rozliczeniu.
Odkupujemy samochody wszystkich marek.
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania:

Marcin Olszowy, tel.: 601-861-839
Jacek Nadaj, tel. 530 279 773

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.

Audi select plus
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