AUDI A8 4.2 TDI V8 385KM Kamera360, Dociągi,
Masaże, Wentyle, ASO, PL
Marka

Audi

Typ nadwozia
Stan

Sedan
Używane / Importowany

Przebieg

234500

Model

A8

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

2014

Kolor

Szary

VAT marża

Tak

Finansowanie

Leasing

Tak

Pojemność skokowa

385

Skrzynia

Moc

+48696722101
kontakt@dkautomobiles.pl
DK AUTOMOBILES

179 900 PLN
Tak
4134

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Napęd

4x4 (stały)

Kraj pochodzenia

Polska

Numer rejestracyjny pojazdu

GD091YJ

Zarejestrowany w

Polska

Pierwszy właściciel

Tak

Bezwypadkowy

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba miejsc

Liczba drzwi

4

Perłowy

Tak
5

Metalik

Tak

Tak

Interfejs Bluetooth

Gniazdo USB

Wyświetlacz typu Head-Up

Podgrzewany fotel kierowcy

Kierownica wielofunkcyjna

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Park Assistant - asystent park...

Kamera parkowania tył

Podgrzewane lusterka boczne

Ogranicznik prędkości

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Lampy przeciwmgielne

System Start/Stop

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Isofix (punkty mocowania fotel...

INFORMACJE PODSTAWOWE:
AUDI A8 D4 FACELIFTING 4.2 TDI V8 385KM
Rok modelowy 2015
Przebieg: 234.000 km + ks. serwisowa
Silnik: Diesel
Pojemność: 4134 cm3
Moc: 385 KM
Napęd: QUATTRO 4x4
Zawieszenie: Pneumatyczne
Skrzynia biegów: Automatyczna
Nadwozie: Sedan/Limuzyna
Kolor: Szara Perła - Metalik
Status: Zarejestrowany w Polsce
Cena: 179.900 zł
Forma sprzedaży: Faktura VAT-Marża
Historia serwisowa: ASO AUDI
INFORMACJE DODATKOWE:
Przedstawiamy śliczne AUDI A8 w bardzo bogatej wersji wyposażenia !!! . Znakomita jednostka napędowa 4.2 TDI V8 o mocy 385KM to silnik niesamowicie dynamiczny a
zarazem bardzo ekonomiczny. Pod względem technicznym i wizualnym auto jest w stanie PERFEKCYJNYM! Parkowany wyłącznie w zamkniętym garażu!!! Serwisowany
wyłącznie w ASO SUBARU. Nigdy nie było palone w samochodzie, wszystkie elementy eksploatacyjne były wymieniane na bieżąco, dzięki czemu auto prowadzi się pewnie
i nie słychać, ani nie czuć żadnych oznak eksploatowania auta.
W 100% auto BEZWYPADKOWE (sprawdzone elektronicznym miernikiem do grubości powłoki lakierniczej), posiada wszystkie szyby oryginalne. Istnieje możliwość
sprawdzenia i potwierdzenia doskonałego stanu auta w ASO lub w każdej innej Stacji Kontroli Pojazdów.
_
WYPOSAŻENIE :
- aktywny asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist
- asystent zmiany pasa ruchu Side Assist (asystent martwego pola)
- KAMERA COFANIA 360,
- HEADUP - Wyświetlacz
- zawieszenie pneumatyczne

- napęd Quattro
- reflektory przednie LED z funkcją doświetlania zakrętów (SRH) i światłami LED do jazdy dziennej
- system multimedialny
- połączenie z telefonem w technologii bezprzewodowej bluetooth
- komfortowe fotele przednie i tylne, podgrzewane, wentylowane i regulowane elektrycznie
- fotele z masażem
- tapicerka skórzana, perforowana, w kolorze czarnym-antracytowym
- kierownica multifunkcyjna, wykończona skórą, z manetkami zmiany biegów
- dźwignia zmiany biegów wykończona skórą
- przedni podłokietnik ze schowkiem
- klimatyzacja automatyczna 4-strefowa
- czujnik deszczu / czujnik zmierzchu
- lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie i automatycznie
- dodatkowe gniazdo 12V w bagażniku
- system mocowań fotelików dla dzieci ISOFIX
- fabryczna instalacja alarmowa
- inteligentny system ratunkowy (ISR) - system powiadamiania o sytuacji awaryjnej
- systemy: ABS / ESP / ASR / ISOFIX / 6x AIRBAG
- system wspomagania hamowania awaryjnego
- felgi ze stopów lekkich w rozmiarze R18 z czujnikiem ciśnienia RDC
- F1 - MANETKI PRZY KIEROWNICY,
- 4 x El.szyby
- Airbag 10x
- Komplet kluczy x2.
- I wiele innych.....

AUTO POSIADA AKTUALNE POLSKIE TABLICE REJESTRACYJNE ORAZ WAŻNY PRZEGLĄD I OC, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ BEZPIECZNY POWRÓT DO DOMU.
KOMPLETNA POLSKA DOKUMENTACJA; KARTA POJAZDU, DOWÓD REJESTRACYJNY !!!
= = = = = = 179.900 zł = = = = = =
____Aktualna cena do zapłaty_____
Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej 2%.
? MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU AUTA W KREDYCIE ?
(Współpracujemy z wieloma leasingami i bankami )
? MOŻLIWOŚĆ POZOSTAWIENIA SWOJEGO AUTA W ROZLICZENIU ?
_
DK AUTOMOBILES - SAMOCHODY Z NIEMIECKICH SALONÓW
ul. Świętokrzyska 62b, 80-180 Gdańsk
Ekspert ds. sprzedaży samochodów używanych
Dariusz Kosecki
tel: +48 696-722-101
Ogłoszenia na naszej stronie są informacją handlową i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par.1 kodeksu cywilnego, dane w nich zawarte maja charakter informacyjny
i mogą ulec zmianie. Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia....

