Audi
Q3

201 489 PLN brutto
2 899 PLN/mc* netto

Lokalizacja: Porsche Kraków (Audi)

Ocena wg Autocentrum:

Zadzwoń: 12 226 08 94
Napisz: piamarket@porscheinterauto.pl

Numer oferty: 13700

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

0 cm3
SUV
automatyczna
benzyna
0 km

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

przedni
5
5
czarny
2019

150 KM
207 km/h
9.2 s
5.8 l/100
km
6.9 l/100
km
5.1 l/100
km

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

1
1
4
2

849 mm
585 mm
485 mm
681 mm
1 570 kg
2 005 kg

WYPOSAŻENIE:
Asystent podjazdu

Ogrzewane dysze spryskiwaczy

Audi Active Lane Assist - aktywny system ostrzegania przed niezamierzoną zmianą
pasa ruchu

Podsuﬁtka tkaninowa w kolorze srebrnym

Audi Extensive - program serwisowy 3 lata/90 000 km

Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera

Audi pre sense basic - systemy wspomagające bezpieczeństwo w celu zminimalizowa
skutków kolizji
Audi pre sense front
Audi side assist - system ostrzegania o pojazdach w martwym polu lusterka
Cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 10,25"
Czujnik zmierzchowy świateł + czujnik deszczu

Poduszki powietrzne boczne, przód
Poduszki powietrzne kurtynowe przód i tył
Podłokietnik przedni
Radio MMI
Regulacja zasięgu reﬂektorów, automatyczna
Relingi dachowe - czarne
Spoiler dachowy

Dywaniki podłogowe - przód i tył
Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne) stylistyka S z ogumieniem 235/55
Hamulec postojowy, elektromechaniczny z asystentem podjazdu
Immobilizer

System kontroli ciśnienia w ogumieniu
System obsługi głosowej
Tapicerka tkaninowa Argument
Tylna kanapa plus

Instalacja radiowa + 4 głośniki
Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, skórzana
Klimatyzacja manualna

Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
Wykończenie wnętrza - Micrometalic
Zamek centralny z pilotem

Lakier uni

Zawieszenie sportowe

Listwy ozdobne wokół szyb, czarne
Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane z logo
S

Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą (w kolorze nadwozia)
Zestaw do naprawy przebitej opony - tire mobility set

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane

Złącze Bluetooth

Lusterka boczne w kolorze nadwozia

Złącze USB

Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami LED
Lusterko boczne po stronie kierowcy, asferyczne
Lusterko boczne po stronie pasażera convex

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Aluminiowe felgi

Bluetooth

BEZPIECZEŃSTWO:
Audi Active Lane Assist - aktywny system ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
Poduszki powietrzne boczne, przód
Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera
Poduszki powietrzne kurtynowe przód i tył

*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.

