Audi
A4 Allroad

213 792 PLN brutto
3 076 PLN/mc* netto

Lokalizacja: Warszawa Okęcie (Audi)

Ocena wg Autocentrum:

Zadzwoń: 22 489 09 78
Napisz: piamarket@porscheinterauto.pl

Numer oferty: 18841

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

1 968 cm3
kombi
automatyczna
diesel
5 km
4x4 (stały)
5
5
biały
2019

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

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

0
0
0
0

mm
mm
mm
mm
0 kg
0 kg

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

Optyka aluminium na zewnatrz

Aplikacje dekoracyjne aluminium Ellipse

Pakiet Comfort

Bang & Olufsen Sound System z dzwiekiem 3D

Pakiet Swiatla konturowe/wewnetrzne wielokolorowe

Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu

Pakiet systemów wspomagających kierowcę na trasie

Fotel kierowcy z regulacją elektryczną

Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu miejskim

Fotele sportowe

Podsuﬁtka tkaninowa w kolorze czarnym

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

Reﬂektory w technologii LED Matrix-Beam

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

Tapicerka Alcantara/skóra

Lusterko wewnetrzne przyciemniane automatycznie, bez ramki

Regulowane zaglówki dla przednich foteli
Zbiornik SCR(24 l)

Ogrzewanie foteli przednich

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Climatronic

Aluminiowe felgi

Nawigacja

Bluetooth

Czujniki parkowania

Podgrzewane fotele

BEZPIECZEŃSTWO:

*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.

