Audi Q5 FY (2017-)
252 KM, Quattro. Kamera 360, Panorama, Bezkluczykowy
dostęp.
189 000 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2020

Nadwozie
SUV

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
252 KM

Przebieg
5 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
4x4_permanent

Kolor
srebrny

VIN
WA1BNAFY1L2095
040

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

1dvb9

BAS/AFU - system wspomagania nagłego
hamowania

EDS

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

Adrian Czokało

poduszek: 10 szt.

poduszka pow. chroniąca kolana

32-086 Węgrzce,
ul. Warszawska 7

poduszka pow. kierowcy

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

klimatyzowany schowek

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

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

reflektory biksenony

DANE KONTAKTOWE

tel: 791494327
email: adrianczokalo@gmail.com

relingi

szyberdach

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
garażowany

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Audi Q5 2.0 TFSI Quattro 252 KM.
Więcej informacji: 791 494 327 - Adrian
Przebieg: 5 000 km. Rok produkcji: 2020. Vin: WA1BNAFY1L2095040 Samochód w
idealnym stanie, jak nowy. Powłoka lakiernicza bez skazy. Wnętrze bez śladów
użytkowania.
Rewelacyjnie oceniany, 252-konny silnik, który w połączeniu ze stałym napędem na
4 koła Quattro, zapewnia pewne oraz bardzo komfortowe prowadzenie. W trasie,
spalanie poniżej 8 litrów jest standardem.
Samochód sprowadzony przez naszego klienta, z pewnego źródła, z obtarciem lewej
strony. Drzwi zostały wymienione na nowe a błotnik naprawiony. (Ostatnie zdjęcia w
galerii) Samochód który śmiało polecamy, w doskonałym stanie, bezawaryjnie i bez
niespodzianek posłuży przyszłemu właścicielowi przez długie lata. Możliwość
sprawdzenia stanu technicznego w dowolnym ASO lub innym serwisie.
Wyposażenie:
Napęd 4x4 Quattro
Audi Drive Select zmienne tryby jazdy z regulacją pracy silnika, skrzyni biegów, siły wspomagania
Reflektory LED
Asystent świateł drogowych
Czujniki parkowania przód + tył
Kamera 360 stopni
Chromowane listwy szyb
Chromowane relingi
Panoramiczny, elektrycznie regulowane, szklany dach
Komfortowy bezkluczykowy dostęp
Bezkluczykowe odpalanie Keyless Go
Elektrycznie regulowana klapa bagażnika
Tylne światła LED
Światła do jazdy dziennej LED
Koła ze stopów lekkich 19''
Funkcja czytania znaków drogowych
Czujnik deszczu
Wszystkie lusterka z funkcją automatycznego przyciemniania się
System nagłośnienia HiFi
Podświetlane klamki drzwi
Tapicerka skórzana czarna
Elektrycznie regulowane fotele z pamięcią ustawień
Obszyta skórą, wielofunkcyjna kierownica
Łopatki zmiany biegów

Listwy wykończeniowe wnętrza aluminiowe
Fotele podgrzewane
Touchpad
Automatyczna klimatyzacja 3-strefowa
Składane tylne fotele, system załadunkowy + kieszeń na narty
Fotele pompowane
System montażu fotelików ISOFIX
Duży system nawigacyjny MMI Plus Touch z nawigacją w języku polskim
Tempomat
Elektrycznie składane, podgrzewane lusterka
Zintegrowany pilot do otwierania bram wjazdowych/garażowych
2 x USB, AUX
Tylny podłokietnik z uchwytami na napoje
Podłokietnik przedni przesuwany
Światła powitalne / odprowadzające
Audi Pre Sense, radar zapobiegający kolizji
Bluetooth Audio
Audi Smartphone Interface
więcej.

Faktura marża. Możliwy leasing. 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. Możliwość przesłania ponad 200 szczegółowych zdjęć mailem.
Więcej informacji: 791 494 327 - Adrian
Polub nas na Facebooku i zobacz naszych dotychczasowych klientów.

wykonane przez AKoL.pl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

