3.0TDi 233kM QUATTRO Navi Klima DVD Szyber
Marka
Typ nadwozia
Rok produkcji
Kolor
Pojemność skokowa
Skrzynia
Kraj pochodzenia
Liczba miejsc

14 900 PLN
Audi
Kombi
2006
Czarny
2967

Manualna
Austria
5

Model

A4

Typ paliwa

Diesel

Przebieg

265764

Finansowanie

Tak

Moc

233

Napęd

4x4 (stały)

Data pierwszej rejestracji

2006-02-09

Liczba drzwi

4

...
...
...

Radio

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Szyberdach szklany - przesuwny...

Tapicerka skórzana

Podłokietniki - przód

Kierownica skórzana

Elektryczne szyby przednie

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lampy przeciwmgielne

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 16

ABS

ESP

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Audi A4 B7 z silnikiem 3.0 TDi o mocy 233 kM. Skrzynia manualna, 6cio biegowa. Auto świeżo sprowadzone z Austrii. Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej 2%, faktura
vat-marża. 14900zł + opłaty. Auto do poprawek blacharsko-lakierniczych
VIN dla zainteresowanych do wglądu.
faktura vat marża, kupujący zwolniony z opłaty 2%.
U nas masz możliwość sprawdzenia auta przed zakupem na stacji diagnostycznej oraz dokonania przeglądu technicznego (od pon do sob), powrotu autem na kołach,
wystawiamy krótkoterminowe ubezpieczenie on-line.
W ciągłej sprzedaży ok 100 aut osobowych i dostawczych.
Jesteśmy największym importerem aut używanych z gwarancją w regionie.
//////////////ZAPRASZAMY 6 DNI W TYGODNIU//////////////////
AUTO CENTRUM PLEWNO 4D
trasa 240, kierunek Świecie - Chojnice, naprzeciwko stacji benzynowej OILGAZ
86-122 Plewno
////Godziny otwarcia:////
pon-pt 9.00-17.00
sob 9.00-15.00
ndz Nieczynne
Wyposażenie:
*alufelgi
*klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
*zmieniarka CD
*DVD
*SD x2
*centralny zamek na pilota
*el. regulowane oraz podgrzewane lusterka
*el. szyby x4

*wspomaganie kierownicy
*ABS
*ESP
Auto przygotowane do rejestracji (akcyza, tłumaczenia, faktura marża.)
Koszt rejestracji 100 przegląd + 161 zł wydział komunikacji.
Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej 2%

ZAPRASZAMY!
AUTO CENTRUM PLEWNO 4d
trasa 240, kierunek Świecie - Chojnice, naprzeciwko stacji benzynowej OILGAZ
86-122 Plewno
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacja handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, paragraf 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne
błędy lub nieaktualność ogłoszenia

