Audi A3 Limousine

127 023 PLN brutto

Lokalizacja: Porsche Kraków (Audi)
Zadzwoń: 12 226 08 94
Napisz: piamarket@porscheinterauto.pl

Numer oferty: 16799

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

1 498 cm3
sedan / limuzyna
automatyczna
benzyna
8 km

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

WYMIARY:

przedni
4
5
biały
2019

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

WYPOSAŻENIE:
4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka ledzwiowego kregoslupa dla przednich foteli

Hamulec postojowy - elektromechaniczny

Asystent parkowania plus z widokiem selektywnym

Immobilizer

Audi smartphone Interface

Instalacja radiowa + 8 głośników

Audi virtual cockpit

Interfejs Bluetooth

Kamera cofania

Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa - skórzana

Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym

Klimatyzacja manualna

Lusterka boczne ustawiane elektrycznie, podgrzewane i skladane, prawe lusterko
automatycznie opuszczane na kraweznik

Komputer pokładowy z monochromatycznym wyświetlaczem

Ogrzewanie foteli przednich

Lakier uni

Pakiet "Oświetlenie wnętrza"
Pakiet Comfort - klimatyzacja automatyczna - pakiet "oświetlenie wnętrza" - autoalarm
fabryczny w połączeniu z kluczykiem komfortowym Advanced Key (z funkcją Safe lock)
- Audi Parking System plus - przód i tył z wizualizacją na ekranie MMI

Koło zapasowe
Lampy Bi-ksenonowe ze światłami do jazdy dziennej
Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym
Listwy progowe z aluminiową wkładką

Pakiet Schowek i bagaznik

Lusterka boczne regulowane elektrycznie

Pakiet stylistyczny S line Exterieur - przedni i tylny zderzak, listwy na progach i dyfuzor
o sportowej stylistyce - osłona chłodnicy w kolorze szarym Platinum matowym dyfuzor w kolorze szarym Platinum matowym - chromowane końcówki rur
wydechowych - listwy progowe z aluminiowymi wstawkami i emblematem S,
podświetlane - emblematy S line ma przednich błotnikach

Lusterka boczne w kolorze nadwozia

Pakiet Technology

Radio MMI plus

Reﬂektory LED

Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą

S Line selction - pakiet S line exterior - obręcze kół ze stopu metali lekkich, 7,5Jx17", 5ramienne, Stern-Design, z oponami 225/45 R 17

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa

System nagłaśniający Audi Sound System

Szyby przednie elektryczne

Tempomat - urządzenie utrzymujące stałą prędkość
Wzmocnienie odbioru LTE
ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Adaptacyjne światła hamowania - aut. włączanie świateł awaryjnych w przypadku
nagłego hamowania
Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki- przód, kurtyny
powietrzne)

Lusterka boczne, ogrzewane
Ogrzewane dysze spryskiwaczy
Przedni podłokietnik

System Start/Stop z systemem rekuperacji
Szyby termoizolacyjne
Tapicerka tkaninowa Rallye
Tylna kanapa składana, dzielona
Uchwyty ISOFIX - przód i tył
Wspomaganie układu kierowniczego - Servotronic
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu

Asystent podjazdu

Zamek centralny z pilotem

Audi drive select (zmiana charakterystyki trybu jazdy) - tryby comfort, auto, dynamic,
eﬃciency

Zawieszenie sportowe (obniżone o około 15mm w stosunku do zawieszenia
dynamicznego)

Czujnik ciśnienia w oponach

Złącze Aux-in

Dywaniki - wykładzina
Elementy dekoracyjne wnętrza - Aluminium Mistral
ESC - układ stabilizacji toru jazdy
Felgi aluminiowe 17 (5-ramienne) z ogumieniem 225/45
Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości
Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
Fotele przednie sportowe
Fotele przednie z wsparciem przestrzeni pod udami

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Aluminiowe felgi

150 KM
224 km/h
8.2 s
4.8 l/100
km
6 l/100 km
4 l/100 km

Bluetooth

1
1
4
2

796 mm
416 mm
458 mm
637 mm
1 325 kg
1 800 kg

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

*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.

