Audi A6 2.0Turbo 170KM Nowe sprzęgło i rozrząd
Bezwypadek Wł od 9 lat
Marka
Typ nadwozia
Rok produkcji
Kolor
Moc
Napęd

19 900 PLN

Audi
Kombi
2006
Czarny
170

Model
Typ paliwa
Przebieg
Pojemność skokowa
Skrzynia

A6
Benzyna
320000
2000
Manualna

Na przednie koła

...
...

Oferuję do sprzedaży samochód w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym, auto bez zadrapań, wgnieceń czy innych poważnych defektów, bezwypadkowe, z
oryginalnym lakierem, na całej powierzchni, po serwisie sprzęgła oraz rozrządu, wszystko potwierdzone odpowiednia dokumentacją. Samochód u jednego właściciela przez
ostatnie 9 lat.
AUDI A6 C6
SILNIK 2.0 TURBO
MOC 170KM
PO SERWISIE SPRZĘGŁA I ROZRZĄDU
PRZEBIEG 320 TYS KM
JEDEN UŻYTKOWNIK OD 9 LAT
ROK PRODUKCJI 2006
BEZWYPADKOWY

Środek w bardzo dobrym stanie, brak śladów użytkowania, rys, przetarć itp. Lakier bez poważnych wgnieceń czy zarysowań, pięknie prezentuje się na żywo, kolor czarny
metallic o wysokim połysku. Samochód bezwypadkowy, z oryginalnym lakierem, jedynie błotnik z tyłu posiada powtórny lakier wynikający z zarysowania elementu.
Silnik 2.0 benzynowy o mocy 170 KM, daje wyśmienite osiągi, a dzięki automatycznej skrzyni czyni to auto bardzo komfortowym i dynamicznym samochodem.
Silnik pracuje równo i cicho, nie pobiera oleju i nie dymi, skrzynia bez jakichkolwiek problemów, nowe sprzęgło i rozrząd, turbina w bdb stanie, zawieszenie nie powybijane.
Auto zarejestrowane w Polsce, z aktualną polisą OC oraz badaniem technicznym.
Wyposażenie:
- Klimatyzacja
- Tempomat
- Multifunkcyjna kierownica
- Podgrzewane fotele
- Sportowa trójramienna kierownica
- Radio CD/MP3

- Komputer pokładowy
- Elektryczne szyby
- Elektrycznie regulowane lusterka
- ABS
- Kontrola trakcji
- Halogeny
- Światła do jazdy dziennej
- Relingi
- Hak elektryczny
- Przyciemniane szyby
- Relingi
- Aluminiowe felgi
oraz wiele innych dodatków.
Na wszystkie pytania odpowiem przez telefon lub osobiście
Zapraszam do obejrzenia auta oraz na jazdę próbną:
Ul. Warszawska 21
26-660 Wielogóra
Dla zainteresowanych więcej zdjęć na www.batexauto.pl

