Audi
A4

223 298 PLN brutto
3 212 PLN/mc* netto

Lokalizacja: Porsche Kraków (Audi)

Ocena wg Autocentrum:

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

Numer oferty: 18371

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

0 cm3
sedan / limuzyna
automatyczna
diesel
5 km
4x4 (stały)

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

190 KM
235 km/h
7.4 s
5 l/100 km
5.8 l/100
km
4.6 l/100
km

WYMIARY:

4
5
biały
2019

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

1
1
4
2

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

Instalacja radiowa + 8 głośników

Asystent świateł drogowych

Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, obszyta skórą

Audi Extensive - Pakiet naprawczy 5 lat / 150 000 km

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia

Bang & Olufsen Sound System z dzwiekiem 3D

Klimatyzacja automatyczna

Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu

Kluczyk komfortowy z funkcją Safe lock

Fotel kierowcy z regulacją elektryczną

Komputer pokładowy z monochromatycznym wyświetlaczem

Fotele sportowe z przodu

Lakier uni

Kierownica skórzana z konturem sportowym 3-ramienna splaszczona na dole,
wielofunkcyjna plus

Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze czarnym

Lusterka boczne ustawiane, podgrzewane i skladane elektrycznie, oba automat.
przyciemniane, prawe opuszcz.na krawez.

Lusterka w kolorze nadwozia

Lusterko wewnetrzne przyciemniane automatycznie, bez ramki

Listwy progowe - aluminiowe
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
Mata na dno bagażnika

Ogrzewanie foteli przednich

Podsuﬁtka tkaninowa, szara

Pakiet optyczny w tonacji aluminium

Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami
powietrznymi

Pakiet promocyjny Comfort
Pakiet Swiatla konturowe/wewnetrzne wielokolorowe

Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód

Pakiet systemów wspomagających kierowcę na trasie

Podłokietnik przedni

Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu miejskim

Przygotowanie do montażu systemu nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus

Regulowane zaglówki dla przednich foteli

Światła do jazdy dziennej

Szyby akustyczne boczne z przodu

Szyba przednia, akustyczna

Tapicerka Alcantara/skóra

Szyby termoizolacyjne

Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu

Tapicerka tkaninowa Index

Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Audi Connect safety&service

Tylna kanapa składana, dzielona

Audi Extensive 3 lata/90 000 km - program serwisowy
Audi pre sense city - system zapobiegania kolizji poprzez ingerencję w układ
hamulcowy
Czujnik ciśnienia w oponach

Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether
Wspomaganie układu kierowniczego - elektromechaniczne
Zderzaki, wzmocnione
Zestaw do naprawy przebitej opony

Dywaniki podłogowe przód

Zniesienie ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h

Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat

Złącze Bluetooth

Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
Hamulec postojowy - elektromechaniczny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Climatronic

Aluminiowe felgi

Tempomat

BEZPIECZEŃSTWO:
Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi
Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód

Bluetooth

947 mm
428 mm
762 mm
820 mm
1 585 kg
2 160 kg

*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.

