Audi A7

444 500 PLN brutto

Lokalizacja: Porsche Połczyńska (Audi)

6 094 PLN/mc netto

Zadzwoń: 22 532 42 97
Napisz: piamarket@porscheinterauto.pl

*5%/36mscy/10000km/rok z GAPem
Numer oferty: 22411

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

2 967 cm3
hatchback
automatyczna
diesel
0 km
4x4 (dołączany
automatycznie)
5
4
niebieski
2019

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

286 KM
250 km/h
5.7 s
5.6 l/100
km
6.2 l/100
km
5.2 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
1 955 kg
2 470 kg

WYPOSAŻENIE:
Aplikacje dekoracyjne wnętrza - jesion szary Naturell

Pakiet dodatkowych schowków

Audi connect key

Pakiet oświetlenia wnętrza, konturowe/ambiente

Audi connect Navigation & Infotainment - licencja na 3 lata

Pakiet skórzany - pełny

Audi connect z funkcją monitorowania pojazdu

Pakiet sportowy S line -5-ramienne obręcze ze stopu metali lekkich z podwójnymi
ramionami S-design, rozmiar 8,5 J x 20, opony 255/40 R 20 -zawieszenie sportowe listwy progowe w drzwiach z napisem S line; w połączeniu z oświetleniem Ambiente
listwy progowe podświetlane i bez napisu S line -emblemat S line na przednich
błotnikach -sportowe siedzenia przednie z elektryczną regulacją podparcia odcinka
lędźwiowego kręgosłupa -tapicerka S line z Alcantary/czarnej skóry z logo S line na
oparciach przednich siedzeń -sportowa kierownica wielofunkcyjna S line, 3-ramienna,
obszyta czarną skórą (prawy i lewy segment perforowany), z emblematem S line aplikacje dekoracyjne S line ze szczotkowanego aluminium -podsuﬁtka tkaninowa w
kolorze czarnym -pedały i podparcie pod lewą nogę ze stali nierdzewnej

Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
Audi music interface (dla pasażerów z tyłu)
Audi smartphone interface
Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D
Dynamiczny układ kierowniczy wszystkich kół z tylna osią skrętną
Fotele sportowe typu S z przodu
Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem (homologacja 5-osobowa)
Kierownica skórzana 3-ramienna, wielofunkcyjna plus, ogrzewana
Klimatyzacja automatyczna, 4-strefowa
Kluczyk komfortowy
Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane, przyciemniane
automatycznie po obu stronach, z funkcją pamięci i z funkcją automatycznego
opuszczania prawego lusterka podczas manewru cofania

Pakiet stylistyczny S line Exterieur -przedni i tylny zderzak, boczne wloty powietrza,
listwy na progach oraz dyfuzor w wyrazistej, sportowej stylistyce -listwy na progach w
kolorze nadwozia -dyfuzor w kolorze platynowoszarym -spojler dachowy S line -listwy
progowe w drzwiach z napisem S line; w połączeniu z oświetleniem Ambiente listwy
podświetlane i bez napisu S line -emblemat S line na przednich błotnikach
Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu miejskim
Pakiet wspomagający parkowanie

MMI Navigation plus z panelem dotykowym MMI touch response

Panel obsługi - dotykowy, z elementami aluminium

Mocowanie fotelika dla dziecka ISOFIX do fotela pasazera

Przyciemnione szyby tylne (szyby privacy)

Napęd DVD

Reﬂektory przednie HD Matrix LED ze światłami laserowymi

Obręcze ze stopu metali lekkich Audi Sport 8,5 J x 21, 5-ramienne, V-design, opony
255/35 R 21

Szyba przednia, ogrzewana

Odbiór stacji radiowych, cyfrowy

Tapicerka skórzana Valcona z tłoczeniem rombu Audi Sport

Ogrzewanie foteli przednich i skrajnych siedzeń tylnych

Wsparcie LTE dla Audi phone box

Szyby termoizolacyjne

Wspomaganie domykania drzwi, elektryczne
Wycieraczki przedniej szyby adaptacyjne, z wbudowanymi dyszami
Wyswietlacz Head-up
Wyswietlacz limitu predkosci z kamera
Zawieszenie adaptive air suspension
Zbiornik SCR 24 l (Adblue)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

BEZPIECZEŃSTWO:
MMI Navigation plus z panelem dotykowym MMI touch response

*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.

