Audi S5 bez wersji
Panorama, masaże, LED, Drive Select, el. klapa, komfort
dostęp.
275 000 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2017

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
3.0

Moc silnika
354 KM

Przebieg
8 500 km

Skrzynia biegów
autom.
dwusprzęgłowa
(DCT, DSG)

Liczba drzwi
5

Napęd
4x4_permanent

Kolor
srebrny

VIN
WAUB4CF5XJA0376
47

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1a59y

ABS

ACS - system zabezpieczeń po kolizji

BAS/AFU - system wspomagania nagłego

EDS

hamowania
automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

Sebastian Siudy

ogranicznik prędkości

poduszka pow. kierowcy

32-048 Jerzmanowice,
ul. Jurajska 21

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. boczne - tył

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

asystent parkowania

domykanie szyb przy zamykaniu auta

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie ustawiane fotele

elektryczny starter

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 3-strefowa

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

regulowane zawieszenie

skórzana kierownica

smartcard / hands free / smartkey

system start-stop

szyba przednia atermiczna

tempomat

wspomaganie kierownicy

łopatki zmiany biegów

DVD

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

dach szklany - panoramiczny

elektroniczny wtrysk

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

DANE KONTAKTOWE

tel: 604519933
email: sebastiansiudy@gmail.com

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

relingi

spoiler

szyberdach

tłumik sportowy

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
garażowany

gwarancja

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Audi S5 Sportback.
Produkcja: 08.2017. Przebieg: 8500 km. Stan idealny. Bardzo bogate wyposażenie.
Szczegółową galerię zdjęć samochodu oraz wyposażenia, znajdziecie państwo pod
adresem: https://biuro0835.wixsite.com/mojawitryna/audi-s5-sportback
Faktura marża. Możliwy leasing lub kredyt samochodowy.
Możliwość pozostawienia samochodu w rozliczeniu. Przed przyjazdem prosimy o
wcześniejsze umówienie wizyty. Do obejrzenia, 7 dni w tygodniu, w Krakowie.
Więcej informacji na temat samochodu: 604 519 933 - Sebastian
Polub nas na Facebooku i zobacz naszych dotychczasowych klientów.

wykonane przez AKoL.pl
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