Audi A4 B8 2.0 TDI 143KM Lift 2013 Automat
LedBixenon MMI3G Bezwypade
Marka

Audi

Typ nadwozia
Rok produkcji
Kolor

Kombi
2013
Srebrny

Pojemność skokowa
Skrzynia

43 900 PLN
2000

Automatyczna dwusprzęgłowa (DCT, DSG)

Model

A4

Typ paliwa
Przebieg

Diesel
360000

VAT marża

Tak

Moc

143

Napęd

Na przednie koła

...
...

Oferuję do sprzedaży przepiękny samochód w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym, auto z bardzo dobrym silnikiem 2.0TDI Common Rail oraz po liftingu
AUDI A4 B8 AVANT
MODEL PO LIFTINGU
SILNIK 2.0 TDI COMMON RAIL
MOC 143 KM
BEZWYPADKOWY
ROK PRODUKCJI 2013
PRZEBIEG 360 TYS KM

Środek w bardzo dobrym stanie, brak śladów użytkowania, rys, przetarć itp. Lakier bez wgnieceń czy zarysowań, pięknie prezentuje się na żywo, kolor srebrny o wysokim
połysku, z chromowanymi listwami i relingami, przyciemnianymi szybami oraz kołami 17 cali sprawia, że samochód wyróżnia się z tłumu innych pojazdów.
W samochodzie wszystko jest sprawne, nie ma żadnych komunikatów o błędach. Przebieg oryginalny i potwierdzony. Auto bezwypadkowe, z oryginalnym lakierem na
całej powierzchni.
Silnik 2.0 TDI o mocy 143 KM to rewelacyjna jednostka napędowa, daje wyśmienite osiągi przy czym jest bardzo ekonomicznym samochodem, spalanie w trasie to tylko
5,5L/100KM.
Samochód bardzo dobrze utrzymany technicznie, serwisowany, z udokumentowanym przebiegiem. Silnik w bardzo dobrej kondycji, pracuje równo i cicho, nie pobiera oleju
i nie dymi, skrzynia bez jakichkolwiek problemów, zmienia biegi płynnie, bez szarpnięć, turbina w bdb stanie, zawieszenie nie powybijane. Auto zarejestrowane w Polsce, z
aktualną polisą OC oraz badaniem technicznym.
Wyposażenie:
- Model po liftingu
- Reflektory Bi-xenonowe ze spryskiwaczami
- Światła Led do jazdy dziennej
- Multifunkcyjna kierownica
- System MMI 3G
- Duża kolorowa nawigacja

- Kolorowy FIS
- Podgrzewane fotele
- Czujniki parkowania przód/ tył z wizualizacją
- Tempomat
- Climatronic dwustrefowy
- Radio CD/MP3
- Wysokiej klasy sprzęt grający Audi HI-Fi
- Komputer pokładowy
- Elektryczne szyby
- Elektryczne lusterka
- System Isofix przód/ tył
- ABS
- Kontrola trakcji
- Fotochromatyczne lusterko wsteczne
- Aluminiowe felgi 17 cali
- Relingi
- 2 kpl kluczyków

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
Dla zainteresowanych więcej zdjęć do obejrzenia na www.batexauto.pl

