Audi
A4

161 669 PLN brutto
2 326 PLN/mc* netto

Lokalizacja: Porsche Kraków (Audi)

Ocena wg Autocentrum:

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

Numer oferty: 15691

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

1 968 cm3
sedan / limuzyna
automatyczna
diesel
5 km
przedni

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

150 KM
219 km/h
8.5 s
4 l/100 km
4.8 l/100
km
3.6 l/100
km

WYMIARY:

4
5
czarny
2019

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

1
1
4
2

842 mm
427 mm
726 mm
820 mm
1 540 kg
2 065 kg

WYPOSAŻENIE:
S line selection

Lampy ksenonowe

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

Listwy progowe z aluminium

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

Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie

Alarm

Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją p/oślepieniową

Asystent podjazdu z Auto Hold
Audi pre sense city - system zapobiegania kolizji poprzez ingerencję w układ
hamulcowy
Automatyczne odblokowanie pokrywy bagażnika
Czujnik ciśnienia w oponach

Lusterka boczne w kolorze nadwozia
MMI z 7-calowym wyświetlaczem
Pakiet dla palących
Przedni podłokietnik
Przycisk Start/Stop
Radio MMI plus z Bluetooth, 8 głośników

Czujnik deszczu

Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą

Czujnik zmierzchowy świateł

Światła do jazdy dziennej LED

Dywaniki welurowe - przód i tył
Elementy dekoracyjne wnętrza - Micrometallic
ESC - układ stabilizacji toru jazdy
Felgi aluminiowe 16 (5-ramienne) z ogumiem 205/60
Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
Hamulec postojowy - elektromechaniczny
Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna - skórzana
Klimatyzacja automatyczna
Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją położenia
Komputer pokładowy z 7-calowym wyświetlaczem
Koło zapasowe - dojazdowe

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
System Start/Stop z systemem rekuperacji
Szyb przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby termoizolacyjne
Tapicerka tkaninowa Index
Tylne oparcie składane, dzielone
Uchwyty ISOFIX - przód i tył
Wspomaganie układu kierowniczego
Zamek centralny z pilotem
Zawieszenie dynamiczne

Lakier uni

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Climatronic

Aluminiowe felgi

Bluetooth

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.

