Audi A8 D4 (2010-)
4.2 TDI Long. Salon PL. Dociągi, BOSE, Masaże, Aktywny
tempomat. FILM!
275 000 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2015

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo
diesel

Poj. silnika
4.1

Moc silnika
385 KM

Przebieg
78 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
4x4_permanent

Kolor
granatowy

VIN
WAUZZZ4H9GN010
991

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

1b843

BAS/AFU - system wspomagania nagłego
hamowania

EDS

asystent pasa ruchu

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujnik martwego pola

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

Michał Rzegot

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

32-048 Jerzmanowice,
ul. Jurajska 21

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

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 4-strefowa

klimatyzowany schowek

ogrzewanie postojowe

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

podgrzewane tylne siedzenia

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

regulowana wysokość podwozia

regulowane zawieszenie

skórzana kierownica

smartcard / hands free / smartkey

system start-stop

szyba przednia atermiczna

tempomat

tempomat aktywny

wspomaganie kierownicy

łopatki zmiany biegów

DVD

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

dach szklany - panoramiczny

elektroniczny wtrysk

gniazdo SD

DANE KONTAKTOWE

tel: 12 356 52 77
email: biuro@samochodyzklasa.pl

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

reflektory biksenony

szyberdach

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

garażowany

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Audi A8 Long 4.2 TDI Quattro. Konfiguracja na 702 000,00 zł.
Nasz film prezentujący samochód: https://youtu.be/WPfeZGZKLwA
Samochód kupiony jako nowy w Polskim Salonie Audi. Samochód w stanie
pedantycznym. Idealnie zadbany. Bezwypadkowy. Przebieg: 78 000 km. Produkcja:
13.10.2015. Pierwsza rejestracja: 28.10.2015. Model 2016. VIN:
WAUZZZ4H9GN010991. Właściciel nie palący.
Na bieżąco serwisowany wyłącznie w ASO Audi, łącznie z wymianą opon. Opony
letnie - 90%. Tarcze hamulcowe oraz klocki wymienione przy przebiegu 63 000 km.
Kolor: Moonlight Blue Pearl (piękny lakier, jeden z najładniejszych z palety, mieniący
się i zmieniający barwę). Tapicerka: skóra Valcona czarna.
Bardzo bogate wyposażenie:
Aktywny tempomat ACC z automatyczna regulacją odstępu od poprzednika
Niezależne ogrzewane postojowe Webasto z pilotem
Wersja językowa Polska
Koła ze stopów lekkich 21 cali
Wersja przedłużona LONG
Automatyczna skrzynia 8-biegowa
Aplikacje
Układ automatycznego domykania drzwi
Akumulator 580 A (105 Ah)
Kamery 360 stopni
Pakiet asystentów jazdy
Radar antykolizyjny Audi pre sense plus
Komfortowy kluczyk z sensorem
Elektrycznie sterowana klapa bagażnika
Bezkluczykowy dostęp
Reflektory Audi Matrix LED z Matrix-Beam
Siedzenie komfortowe
Pakiet dodatkowego oświetlenia wnętrza Ambient
Funkcja rozpoznawania znaków drogowych
Tylne lusterka do makijażu
Szyby z boku i z tyłu, antywłamaniowe, dwuwarstwowe, akustyczne i termoizolacyjne
Elektrycznie regulowana kolumna kierownicza
Podgrzewana kierownica

Klimatyzacja automatyczna, 4-strefowa
Zawieszenie pneumatyczne 4-punktowe z elektrycznie regulowanymi amortyzatorami
Koło zapasowe pełnowymiarowe
Śruby kół z blokadą przeciwkradzieżową
Napęd na 4 koła Quattro
Sportowa kierownica wielofunkcyjna z Tiptronic
Siedzenia z systemem ISOFIX
Dach panoramiczny, elektrycznie regulowany z przodu oraz z tyłu
Fotele przednie elektrycznie regulowane z pamięcią ustawień
Fotele przednie podgrzewane oraz wentylowane
Fotele przednie z funkcją masażu- Fotele tylne podgrzewane
Fotele tylne elektrycznie regulowane z pamięcią ustawień
Fotele tylne z funkcją masażu
Elektryczne rolety przeciwsłoneczne tylnej szyby i tylnych szyb bocznych
Lusterka automatycznie ściemniane
Pasy bezpieczeństwa z elektr. ustawianiem wysokości i funkcją pamięci
Listwy ozdobne chrom
Listwy dekoracyjne, drewno orzechowe
Gałka zmiany biegów skórzana
Alarm
Układ ochrony wnętrza
Zabezpieczenie przed odholowaniem
Interfejs systemu lokalizacji samochodu
Kontrola ciśnienia opon
Listwy progowe podświetlane
Nawigacja
Rozszerzony system bezpieczeństwa (PreCrash Basic, przód i tył)
Czujniki parkowania
Asystent pasa ruchu PLUS (Heading Control Assist)
System nagłośnienia BOSE
Reflektory adaptacyjne, skrętne
Asystent świateł drogowych
Układ mycia reflektorów
Radio "HIGH"
Bluetooth
Deska rozdzielcza obszyta skórą
Touchpad
Norma spalin EU6 plus

Faktura vat 23%. Możliwy leasing lub kredyt samochodowy. Możliwość
pozostawienia samochodu w rozliczeniu. Przed przyjazdem prosimy o wcześniejsze
umówienie wizyty. Samochód do obejrzenia, 7 dni w tygodniu, w Krakowie. Więcej
zdjęć na naszej stronie internetowej.
Więcej informacji na temat samochodu oraz finansowania: 604 519 933 - Sebastian
508 508 268 - Michał
Polub nas na Facebooku i zobacz naszych dotychczasowych klientów.
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