2.0Tdi 143KM Full historia! Sprawdź!

34 900 PLN

Marka

Audi

Typ nadwozia

Kombi

Importowany

Tak

Przebieg

290000

Pojemność skokowa
Skrzynia

2000

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Kraj pochodzenia

Niemcy

Liczba drzwi

Model

A4

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

2011

Kolor

Czarny

Moc

143

Napęd

Na przednie koła

Liczba miejsc

5

5

+48509737095 / 604503819
gold-ks@wp.pl
goldauto

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

System nagłośnienia

Klimatyzacja automatyczna

Tapicerka materiałowa

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica wielofunkcyjna

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Tempomat

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Wspomaganie ruszania pod gór...

Czujnik zmierzchu

Lampy przeciwmgielne

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 16

Opony wielosezonowe

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka kolan kierowcy

Kurtyny powietrzne - przód

Kurtyny powietrzne - tył

Boczne poduszki powietrzne - t...

AUDI A4 B8 2.0TDI diesel 143KM pierwsza rejestracja 29/06/2011r. w wersji 7-stopniowej z automatyczną skrzynią biegów
Samochód sprowadzony z Niemiec od pierwszego właściciela w lutym 2022r.!
Auto bogato wyposażone!
- 2 właścicieli od nowości! !! (jeden w Niemczech, i jeden w Polsce)
- 100% Bezwypadkowy
- 2x kluczyki
- Książka serwisowa, potwierdzenie przebiegu TuV. Niemieckie badania były ważne do 2023r. !!!
- Pełen serwis zrobiony w PL po sprowadzeniu! Nowe sprzęgło dwu-masowe, nowy rozrząd, oleje, filtry!
Wyposażenie:
- Klimatyzacja automatyczna (sprawna)
- Elektryczne szyby 4x!
- Elektryczne lusterka + podgrzewane
- Nawigacja z kolorowym dużym ekranem
- ABS
- ASR
- ESP
- immobilizer
- poduszki powietrzne 6x
- kurtyny powietrza 2x
- wspomaganie kierownicy
- centralny zamek
- komplet kluczy
- Domykanie szyb z kluczyka
- fotochromatyczne lusterka
- podłokietnik
- alufelgi
- czujniki parkowania tył
- wielofunkcyjna kierownica
- tempomat
- radio + zmieniarka

- i wiele innych dodatków...
Umowa kupna-sprzedaży
OC ważne do 03/2023r.
Przegląd techniczny do 03/2023r.
AUTO 100% BEZWYPADKOWE! ORYGINALNY PRZEBIEG
Samochód jest w 100% sprawny technicznie. Silnik, skrzynia, zawieszenie pracują bez zarzutu. Nie ma żadnych wycieków lub niepokojących rzeczy. Posiada normalne
ślady użytkowania jak auto używane!

