Audi
A7

358 345 PLN brutto
5 155 PLN/mc* netto

Lokalizacja: Porsche Poznań Franowo (Audi)

Ocena wg Autocentrum:

Zadzwoń: 61 650 16 97
Napisz: piamarket@porscheinterauto.pl

Numer oferty: 21159

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

1 984 cm3
hatchback
automatyczna
benzyna
0 km
4x4 (dołączany
automatycznie)
5
4
szary
2020

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

245 KM
250 km/h
6.2 s
6.4 l/100
km
8.1 l/100
km
5.4 l/100
km

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

1
1
4
2

908 mm
422 mm
969 mm
926 mm
1 825 kg
2 470 kg

WYPOSAŻENIE:
Asystent parkowania - system umożliwiający parkowanie bez udziału kierowcy

Fotele, elektryczna regulacja podparcia kręgosłupa, fotele przednie

Audi Music Interface dla pasażerów z tyłu - gniazdo do podłączenia urządzeń
zewnętrznych

Kamera ułatwiająca parkowanie z czujnikiem odległości

Audi phone box (w konsoli centralnej) - system głośnomówiący

Klimatyzacja automatyczna

Audi pre sense rear
Elektryczne wspomaganie zamykania drzwi przód/tył
Felgi aluminiowe 20 (5-ramienne) Audi Sport - w optyce matowego tytanu, z
ogumieniem 255/40
Fotele przednie ogrzewane
Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa, spłaszczona u dołu - skórzana
Klimatyzacja automatyczna - 4 strefowa
Kluczyk komfortowy z funkcją Safe lock i funkcją otwierania bagażnika za pomocą
gestów
Lampy przednie HD Matrix LED z dynamicznymi kierunkowskazami oraz
spryskiwaczami

Kierownica wielofunkcyjna - skórzana
Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia
Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem
Kurtyny powietrzne
Lakier uni
Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED)
Listwy wokół szyb bocznych, srebrne
Lusterka boczne elektrycznie składane z funkcją pamięci, podgrzewane
Lusterka w kolorze nadwozia
Lusterko po stronie kierowcy, asferyczne

Napęd DVD - wbudowany w schowku podręcznym

Lusterko po stronie pasażera typu Convex (lusterko zakrzywione, o szerszym kącie
widzenia)

Pakiet Czerń

Lusterko wsteczne z ukł. p/oślepieniowym

Pakiet oświetlenia wnętrza - konturowe/ambiente (6 proﬁli kolorystycznych/do wyboru
30 barw)

Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne

Pakiet skórzany - pełny ze skóry Feinnappa

Pakiet dla palących

Pakiet stylistyczny S line Exterieur

Panel obsługi z przyciskami z matowej czerni

Pakiet systemów wspomagających kierowcę na trasie

Podsuﬁtka tkaninowa

Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu miejskim

Przedni podłokietnik

Panel obsługi - dotykowy, z elementami aluminium

Radio MMI plus

Regulacja tłumienia amortyzatorów

Spojler dachowy

System MMI Navi plus, kolor. wyświetlacz 10.1", kolor. wyświetlacz 12.3, 10 głośników,
Audi connect

Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą z systemem ostrzegającym o obluzowaniu
się koła

System rozpoznawania znaków drogowych

Światła do jazdy dziennej LED

Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy)

Szyba przednia termoizolacyjna, laminowana

Tylna kanapa z dzielonym i składanym oparciem

Szyba tylna i szyby boczne z powłoką termoizolacyjną

Zagłówki z regulowanym kątem nachylenia i regulacją wysokości

Tapicerka tkaninowa Index

Zbiornik paliwa - 73l

Tempomat z regulacją i limiterem prędkości

48V układ elektryczny "mild hybrid"

Trójkąt ostrzegawczy i apteczka

8 głośników

Tylna kanapa 2-miejscowa, z dzielonym oparciem

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

Uchwyty ISOFIX - przód

Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu

Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether

Asystent świateł drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania świateł
drogowych

Usługi Audi connect Safety&Service

Audi Extensive 3 lata/90 000 km - program serwisowy
Audi lane assist - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
Audi Music Interface (UF7) - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych
Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów
Audi pre sense front
Automatyczny obieg powietrza
Brak logo typu S
El. fotele-przód+pamięć fotela kierowcy
Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika
Elementy dekoracyjne wnętrza - pokryte lakierem reﬂeksyjnym
Felgi alu. 18 (10-ramion) Aero-design z ogum. 225/55
Fotele standardowe z przodu

Osłony przeciwsłoneczne (czarne)

Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach
Wspomaganie układu kierowniczego
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu
Zagłówki w fotelach z przodu
Zamek centralny z pilotem
Zawieszenie dynamiczne
Zestaw do naprawy przebitej opony
Zestaw narzędzi z podnośikiem
Złącze Bluetooth

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Climatronic

Aluminiowe felgi

Nawigacja

Tempomat

Bluetooth

Czujniki parkowania

Skórzana tapicerka

Podgrzewane fotele

BEZPIECZEŃSTWO:
ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Audi lane assist - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
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.

