Audi Q7 3.0TDI Quattro S-line Alcantara
BlackEdition BezwypadkowyRaty

165 000 PLN

Marka

Audi

Model

Typ nadwozia

SUV

Typ paliwa

2016

Przebieg

Rok produkcji
Kolor

Szary

Pojemność skokowa
Skrzynia

3000

Automatyczna dwusprzęgłowa (DCT, DSG)

Q7
Diesel
239000

VAT marża

Tak

Moc

272

Napęd

4x4 (stały)

...
...

Oferuję do sprzedaży przepiękny, komfortowy i bezwypadkowy samochód Audi Q7. Auto w ciekawej kolorystyce oraz z legendarnym napędem Quattro.
AUDI Q7
S-LINE
SILNIK 3.0 TDI 272 KM
NAPĘD QUATTRO
BEZWYPADKOWY
AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW Z ŁOPATKAMI
KOŁA ALUMINIOWE 20 CALI Z NOWYMI OPONAMI
MODEL 2016
POSIADAJĄCY PEŁNĄ HISTORIĘ SERWISOWĄ

Środek samochodu w idealnym stanie, brak śladów użytkowania, rys, przetarć itp. Tapicerka bardzo czysta i pachnąca, nigdzie nie odkształcona, wygląda jak nowa. Bardzo
komfortowe i wygodne fotele S-line ze skóra i alcantarą. Szary metalizowany lakier bez jakichkolwiek wgnieceń i zarysowań, pięknie prezentuje się na żywo. Dzięki
połączeniu nowoczesnego designu, ciekawego koloru, pięknego wnętrza z czarną podsufitką i szczotkowanym aluminium, czarnych dodatków zewnętrznych i kół
aluminiowych 20 cali, samochód jest niezwykle atrakcyjny i stylowy.
W samochodzie wszystko jest sprawne w 100%, nie ma żadnych komunikatów o błędach. Wszystkie wymiany robione na czas.
Silnik w bardzo dobrej kondycji, pracuje równo i cicho, skrzynia biegów bez jakichkolwiek problemów, zmienia biegi płynnie, bez szarpnięć, zawieszenie nie powybijane,
perfekcyjnie wybiera nierówności. Napęd Quattro bez żądnych zastrzeżeń. Auto bezwypadkowe, w oryginalnym lakierze na całej powierzchni, jedynie tylny lewy błotnik
powtórnie lakierowany po delikatnej obcierce o słupek na parkingu.
Samochód z aktualną polisą oraz badaniem technicznym. Audi modelowo wg vin kodowane na 2016 rok, wyprodukowane w 2015, posiadam odpowiednie dokumenty na
potwierdzenie rocznika. Zapewniam, że na żywo robi jeszcze lepsze wrażenie niż na zdjęciach.
Auto posiada drobiazgową dokumentacje serwisową z ASO Audi. Użytkowane w 80% na autostradach. Na wszystkie serwisy posiadam dokumentacje potwierdzającą
wykonane czynności.
Oferta skierowana tylko do ludzi świadomych, że taki przebieg w pełni oryginalny i na bieżąco serwisowany w ASO jest zdecydowanie bardziej korzystny i bezproblemowy
niż 130 tys km bez potwierdzonej historii i z niewiadomym pochodzeniem.

Bardzo bogate wyposażenie:

- S-Line sport pakiet
- Napęd Quattro
- Skórzana tapicerka z alcantarą
- Sportowe profilowane fotele S-Line
- Elektrycznie regulowane fotele z pamięcią
- Czarna podsufitka
- Reflektory Xenonowe Dynamic samoregulujące ze spryskiwaczami
- Światła led do jazdy dziennej
- Touchpad
- Automatyczna skrzynia biegów 8-mio stopniowa
- Łopatki do zmiany biegów przy kierownicy
- Duża kolorowa nawigacja MMI Plus
- Ledy przód/ tył
- Czujniki parkowania przód/ tył z wizualizacją Park Assist Plus
- Audi Drive Select wybór trybów jazdy
- Nagłośnienie Audi sound system
- Elektryczna klapa bagażnika
- System ostrzegający przed kolizją Audi pre sense
- Kolorowy wyświetlacz centralny
- Tempomat
- Fotochromatyczne lusterka boczne oraz wsteczne
- Odpalanie z przycisku
- Adaptacyjne sportowe zawieszenie
- Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
- Relingi
- Alarm
- Trójramienna skórzana kierownica multifunkcyjna S-line
- Radio fabryczne MMI Plus/KartaSD/Wyjście AUX/USB/BLUETOOTH
- Komputer pokładowy
- Asystent ruszania pod górę
- Elektryczne szyby
- Czujnik deszczu
- Sensor zmierzchu
- Elektryczne, składane i podgrzewane lusterka
- ABS
- Kontrola trakcji
- Fotochromatyczne lusterko wsteczne oraz boczne
- Aluminiowe felgi 20'' z nowymi oponami

- Poduszki powietrzne kierowcy, pasażera, boczne, kurtyny oraz kolana
- System ISOFIX przód/ tył
- Możliwość dezaktywacji poduszki pasażera przedniego fotela
- Przyciemniane szyby

oraz wiele innych dodatków.
Na wszystkie pytania chętnie odpowiem przez telefon lub osobiście
Możliwe przyjecie innego samochodu w rozliczeniu, zamiana, kredyt.
Zapraszam do obejrzenia auta oraz na jazdę próbną:
Ul. Warszawska 21
26-660 Wielogóra k/ Radomia
Więcej zdjęć samochodu do obejrzenia na www.batexauto.pl

