Audi Q3 (2018-)
MartwePole_ACC_VirtualCocpit_ReflektoryLED_Gwarancja_F
V23%
209 900 PLN brutto
Wersja
(2018-)

Rok produkcji
2021

Nadwozie
SUV

Paliwo
diesel

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
150 KM

Przebieg
27 081 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
czarny

VIN
WAUZZZF32N1028
481

WYPOSAŻENIE
NUMER OFERTY
AKL17Z172

ABS

ACS - system zabezpieczeń po kolizji

BAS/AFU - system wspomagania nagłego

asystent hamowania - Brake Assist

hamowania

DANE KONTAKTOWE

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

Gwarancja : Audi
select plus

asystent hamowania awaryjnego w mieście

asystent pasa ruchu

asystent świateł drogowych

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujnik deszczu

czujnik martwego pola

czujnik zmierzchu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kontrola odległości od poprzedzającego pojazdu

kontrola trakcji (ASR)

poduszek: 10 szt.

poduszka pow. chroniąca kolana kierowcy

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. boczne - tył

poduszki pow. czolowe - tyl

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

system ostrzegania przed kolizją

system rozpoznawania znaków drogowych

uchwyt ISOFIX

wykrywanie zmęczenia kierowcy

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

dach: materialowy

domykanie szyb przy zamykaniu auta

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie sterowana klapa bagażnika

elektrycznie ustawiany fotel kierowcy

elektrycznie ustawiany fotel pasażera

kierownica sportowa

kierownica wielofunkcyjna

kierownica ze sterowaniem radia

klimatyzacja: automatyczna 3-strefowa

lusterka boczne składane elektrycznie

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane lusterka boczne

podgrzewany fotel kierowcy

podgrzewany fotel pasażera

podłokietniki - przód

podłokietniki - tył

radio fabryczne

regul. elektr. podparcia lędźwiowego - kierowca regul. elektr. podparcia lędźwiowego - pasażer
regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

smartcard / hands free / smartkey

system głośnomówiący

system start-stop

szyba przednia atermiczna

tempomat adaptacyjny ACC

wspomaganie kierownicy

Android Auto

Apple CarPlay

Interfejs Google Car Play

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

czujniki ciśnienia w oponach

dostęp do internetu

dźwignia zmiany biegów wykończona skórą

ekran dotykowy

elektroniczne zegary (wirtualny kokpit)

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

lampy do jazdy dziennej diodowe LED

lampy tylne w technologii LED

nawigacja satelitarna

oświetlenie wnętrza (ambient lighting)

przyciemniane tylne szyby

system nagłośnienia

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

zintegrowany hotspot WiFi

keyless Go

felgi: aluminiowe 18

opony: wielosezonowe

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

garażowany

gwarancja

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU

AUDI CENTRUM TORUŃ
Centrum samochodów używanych Grupa Fortis Auto
Oferuje:

Audi Q3 Sportback 35 TDI

Bezwypadkowe
Auto z gwarancją
Pierwszy właściciel
Serwisowane w ASO
Faktura VAT 23%

Zapraszamy do kontaktu i na jazdę próbną:

Marcin Olszowy, tel.: 601-861-839
Michał Wolniak, tel.: 663-461-050

Wyposażenie dodatkowe:

Audi Virtual Cocpit Plus
Asystent Pasa Ruchu
Audi side assist
Audi smartphone interface
Audi connect Remote & Control (for MMI Navigation plus)
Audi sound system
Aplikacje dekoracyjne Micrometallic w kolorze srebrnym
Adaptacyjny tempomat
Asystent pasa ruchu
Boczne poduszki powietrzne z tyłu
Czujnik deszczu oraz zmierzchu
Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
Fotele przednie sterowane elektrycznie
Fotele przednie z funkcją podgrzewania
Gwarancja fabryczna rozszerzona do 5 lat lub 100.000 km
Klimatyzacja automatyczna 2- strefowa
Kierownica sportowa wielofunkcyjna skórzana 3-ramienna
Komfortowy kluczyk
4-kierunkowa regulacja odcinka lędźwiowego dla foteli przednich
MMI Radio plus
Oświetlenie ambiente (QQ1)
Podłokietnik komfortowy
Pakiet schowków
Przyciemnione szyby tylne
Przygotowanie pod montaż haka
System rozpoznawania znaków drogowych z kamerą

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:

Michał Wolniak, tel.: 695-962-666

Marcin Olszowy, tel.: 601-861-839

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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