Audi RS4 B8 (2012-2015)
450 KM, Quattro. Bezwypadkowy, Kamera, Panorama,
Bang Olufsen.
199 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2015

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
4.2

Moc silnika
450 KM

Przebieg
98 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
4x4_permanent

Kolor
czarny

VIN
WUAZZZ8K0FA901
625

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

1zdkk

BAS/AFU - system wspomagania nagłego
hamowania

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

kontrola trakcji (ASR)

Adrian Czokało

ogranicznik prędkości

poduszek: 8 szt.

32-086 Węgrzce,
ul. Warszawska 7

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

HUD (wyświetlacz przezierny)

System głośnomówiący

domykanie szyb przy zamykaniu auta

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie sterowana klapa bagażnika

elektrycznie ustawiane fotele

elektryczny starter

fotele sportowe

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

podgrzewane tylne siedzenia

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

smartcard / hands free / smartkey

system start-stop

szyba przednia atermiczna

wspomaganie kierownicy

łopatki zmiany biegów

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

dach szklany - panoramiczny

elektroniczny wtrysk

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

reflektory biksenony

spoiler

tłumik sportowy

DANE KONTAKTOWE

tel: 791494327
email: adrianczokalo@gmail.com

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 RS4 Avant 4.2 FSI V8 Quattro 450 KM.
Wyjątkowy egzemplarz.

Więcej informacji: 508 777 008 - Adrian

Szczegółowa prezentacja zdjęciowa, w wysokiej jakości 4K:
https://youtu.be/6ysEb0EqZFk

Przebieg: 98 000 km.
Pierwsza rejestracja: 10.04.2015.
Pierwsza rejestracja w Polsce: 14.04.2016.
Rok produkcji: 2015.
VIN: WUAZZZ8K0FA901625.

Historia oraz pochodzenie pojazdu są klarowne i przejrzyste.
Samochód w Polsce od ponad 5 lat, wyłącznie w jednych rękach.
Sprowadzony jako pojazd roczny oraz w pełni BEZWYPADKOWY, z przebiegiem
kilkunastu tysięcy kilometrów, z niemieckiego salonu, przez naszego klienta,
będącego także jego jedynym w Polsce użytkownikiem.
Takiego samochodu, na ten czas w Polsce po prostu nie było.
Oryginalna powłoka lakiernicza.
Samochód zadbany, nie wymagający żadnego nakładu finansowego.
Front oklejony bezbarwną folią ochronną PPF.
Myty w KURO Detailing w Krakowie.
Mechanicznie RS4 jest wybitnie utrzymana.

Rewelacyjnie oceniany, 450-konny, wolnossący silnik, pracujący w układzie V8,
który w połączeniu ze stałym napędem na 4 koła Quattro, zapewnia pewne oraz
bardzo komfortowe prowadzenie. W trasie, spalanie poniżej 11 litrów jest

standardem.
W pełni bezwypadkowe RS4, z takim przebiegiem, stanowi już rzadkość na rynku.
Dzięki dbałości dotychczasowego właściciela, mamy do czynienia z samochodem na
bieżąco serwisowanym, według własnych, częstszych niż zalecenia ASO, interwałów.
Średnio co 15 000 km.

Zamontowany, fenomenalnie brzmiący, aktywny układ wydechowy Milltek
Resonated Cat-Back.
Wydech dodaje rasowego, trudnego wręcz do opisania dźwięku.
Samochód który śmiało polecamy, w doskonałym stanie, bezawaryjnie i bez
niespodzianek posłuży przyszłemu właścicielowi przez długie lata.

Wyposażenie:
- Napęd 4x4 Quattro
- Tapicerka skórzana + alkantara
- Audi Drive Select zmienne tryby jazdy z regulacją pracy silnika, skrzyni biegów,
siły wspomagania oraz dźwięku układu wydechowego.
- Reflektory LED
- Asystent świateł drogowych
- Czujniki parkowania przód + tył
- Kamera cofania
- Panoramiczny, elektrycznie regulowane, szklany dach
- Komfortowy bezkluczykowy dostęp
- Bezkluczykowe odpalanie Keyless Go
- Tylne światła LED
- Światła do jazdy dziennej LED
- Koła ze stopów lekkich S-Line 20'' + opony Michelin Pilot Sport 4 S.
- Czujnik deszczu
- Wszystkie lusterka z funkcją automatycznego przyciemniania się
- Topowy system nagłośnienia Bang & Olufsen 3D
- Podświetlane klamki drzwi
- Elektrycznie regulowane fotele z pamięcią ustawień
- Obszyta skórą, wielofunkcyjna kierownica
- Łopatki zmiany biegów
- Listwy wykończeniowe wnętrza Carbon.
- Fotele przednie podgrzewane

- Kanapa tylna podgrzewana
- Automatyczna klimatyzacja 2-strefowa
- Składane tylne fotele
- System montażu fotelików ISOFIX
- System nawigacyjny MMI z nawigacją w języku polskim
- Aktywny Tempomat
- Elektrycznie składane, podgrzewane lusterka
- Asystent martwego pola
- Zintegrowany pilot do otwierania bram wjazdowych/garażowych
- Tylny podłokietnik z uchwytami na napoje
- Podłokietnik przedni przesuwany
- Światła powitalne / odprowadzające
- Audi Pre Sense, radar zapobiegający kolizji
- Bluetooth Audio
- Audi Smartphone Interface
- Automatyczna klapa bagażnika
- więcej.

Faktura marża.
Możliwy leasing lub kredyt.
Możliwość pozostawienia samochodu w rozliczeniu.
Przed przyjazdem prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty.
Więcej zdjęć na naszej stronie internetowej: www.samochodyzklasa.pl

Więcej informacji:
508 777 008 - Adrian

Polub nas na Facebooku i zobacz naszych dotychczasowych klientów.

wykonane przez AKoL.pl
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