Audi
A6

209 800 PLN brutto
3 018 PLN/mc* netto

Lokalizacja: Porsche Sosnowiec (Audi)

Ocena wg Autocentrum:

Zadzwoń: 32 269 87 7
Napisz: piamarket@porscheinterauto.pl

Numer oferty: 12596

INFORMACJE PODSTAWOWE: OSIĄGI:
Pojemność
silnika:
Rodzaj
nadwozia:
Skrzynia
biegów:
Rodzaj
paliwa:
Przebieg:
Rodzaj
napędu:
Liczba
drzwi:
Liczba
miejsc:
Kolor:
Rok produkcji:

2 967 cm3
sedan / limuzyna
automatyczna
diesel
59 500 km
4x4 (dołączany
automatycznie)
4
5
czarny
2017

Moc:
Prędkość maksymalna
Przyspieszenie
[0-100km/h]:
Średnie spalanie:
Spalanie w mieście:
Spalanie w trasie:

272 KM
250 km/h
5.5 s
5.1 l/100
km
5.9 l/100
km
4.6 l/100
km

WYMIARY:
Szerokość:
Wysokość:
Długość:
Rozstaw osi:
Masa własna:
Masa całkowita:

1
1
4
2

874 mm
455 mm
933 mm
912 mm
1 845 kg
2 380 kg

WYPOSAŻENIE:
ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED)

Adaptacyjne światła hamowania - aut. włączanie świateł awaryjnych w przypadku
nagłego hamowania

Listwy progowe z aluminium

Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki- przód, kurtyny
powietrzne)

Lusterka boczne regulowane elektrycznie

Alarm
Asystent świateł drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania świateł
drogowych

Listwy wokół szyb bocznych, srebrne
Lusterka boczne w kolorze nadwozia
Lusterka boczne, ogrzewane
Popielniczka i zapalniczka

Audi drive select - regulacja charakterystyki układu kierowniczego

Przedni podłokietnik

Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów

Przycisk Start/Stop

Czujnik ciśnienia w oponach

Radio MMI

Czujnik deszczu

Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą

Czujnik zmierzchowy świateł

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa

Dywaniki welurowe - przód i tył

System MMI z 6,5 calowym wyświetlaczem (chowanym)

Elementy dekoracyjne wnętrza - Satin

System Start/Stop z systemem rekuperacji

ESC - układ stabilizacji toru jazdy

Szyb przednie i tylne regulowane elektrycznie

Felgi aluminiowe 17 (6-ramienne) z ogumieniem 225/55

Szyby termoizolacyjne

Fotele przednie z manualną regulacją wysokości

Tapicerka tkaninowa Eﬀekt

Gniazdo 12V w bagażniku

Tempomat

Hamulec postojowy - elektromechaniczny

Tylna kanapa składana, dzielona

Kierownica wielofunkcyjna 4-ramienna - skórzana

Tylny podłokietnik

Klimatyzacja automatyczna

Uchwyty ISOFIX - przód i tył

Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia

Wspomaganie układu kierowniczego - Servotronic

Komputer pokładowy z monochromatycznym wyświetlaczem

Zamek centralny z pilotem

Koło zapasowe - dojazdowe

Zawieszenie dynamiczne

Lakier uni
Lampy ksenonowe PLUS ze spryskiwaczami i światłami do jazdy dziennej LED

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

BEZPIECZEŃSTWO:
ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki- przód, kurtyny powietrzne)

*Rata leasingu
Niniejsza informacja oraz kalkulacja dotyczy produktów Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kalkulacja ma jedynie charakter
poglądowy i szacunkowy, oparta jest na wskazanych powyżej założeniach; zarówno wskazana cena produktu, jak i wyliczona rata leasingowa mogą ulec zmianie. Informacja nie stanowi gwarancji
dostępności produktu. Ostateczne warunki, w tym cenę i wysokość raty leasingowej, określa umowa.
Oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66. § 1 Kodeksu Cywilnego.

