Sline Kamera Hak Alkantara Matrix Salon PL
VAT23

215 900 PLN BRUTTO

Marka

Audi

Model

Typ nadwozia

SUV

Typ paliwa

2019

Przebieg

Rok produkcji
Kolor

Czarny

Finansowanie
Moc
Napęd

Q5
Benzyna
47000

VAT faktura

Tak

Tak

Pojemność skokowa

245

Skrzynia

4x4 (dołączany automatycznie)
Tak

Bezwypadkowy

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba miejsc

Liczba drzwi

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Kraj pochodzenia

Pierwszy właściciel

1984
Polska
Tak
5

5

693021707 / 693317126
kpauto@wp.pl
...

Apple CarPlay

Android Auto

Interfejs Bluetooth

Radio

Gniazdo USB

Ładowanie bezprzewodowe urzą...

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Sterowanie funkcjami pojazdu z...

Klimatyzacja automatyczna: 3 s...

Tapicerka częściowo skórzan...

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Regul. elektr. podparcia lęd...

Sportowe fotele - przód

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica sportowa

Kierownica wielofunkcyjna

Zmiana biegów w kierownicy

Uruchamianie silnika bez użyc...

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Reflektory laserowe

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Park Assistant - asystent park...

Kamera parkowania tył

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Asystent (czujnik) martwego po...

Lane assist - kontrola zmiany ...

Kontrola odległości od poprz...

Kontrola trakcji

System rozpoznawania znaków d...

Asystent świateł drogowych

Oświetlenie adaptacyjne

Dynamiczne światła doświetl...

Czujnik zmierzchu

Spryskiwacze reflektorów

Światła do jazdy dziennej

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy tylne w technologii LED

Oświetlenie drogi do domu

System Start/Stop

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Elektryczny hamulec postojowy

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 20

Opony letnie

Zawieszenie komfortowe

Elektroniczna regul. charakter...

Auto Sukces Pewne Auta z Gwarancją od 2007r.
Odwiedź autosukces na Facebooku i bądź zawsze na bieżąco z nową ofertą.
Wzorowo utrzymane Audi Q5 Sline 45TFSI mHEV 245KM z oryginalnym przebiegiem 47000km
Auto kupione jako nowe w polskim salonie i użytkowane przez jednego właściciela.
Data pierwszej rejestracji 22.08.2019, rok produkcji 2019.
Na auto wystawiam pisemną gwarancję bezwypadkowości oraz autentyczności przebiegu.
Wyposażenie:
Fotele sportowe Alkantara/Skóra, Audi virtual cockpit, Elektryczna regulacja lędźwiowa foteli przednich, Szyby akustyczne - dźwiękoszczelne, Lampy przednie LED
Matrix-Beam (skrętne, autostradowe, na złą pogodę, dynamiczne kierunkowskazy) Felgi aluminiowe częściowo polerowane z ogumieniem 255/45/R20, Fotel kierowcy
regulowany elektrycznie, Hak holowniczy, Kamera ułatwiająca parkowanie, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus, skórzana ze spłaszczonym wieńcem, Klimatyzacja
automatyczna - 3-strefowa, Koło zapasowe, Lakier metalik, Lampy przednie Matrix LED, statyczne światła skrętne, spryskiwacze reflektorów, lampy tylne LED, Lusterka
boczne składane elektrycznie i ogrzewane, Pakiet Comfort, Pakiet Technology, Pakiet stylistyczny S line Exterieur, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Tapicerka
Alcantara/skóra, Zagłówki z regulowanym kątem nachylenia i regulacją wysokości, Tempomat, Dostęp komfortowy, otwieranie klapy gestem, Oświetlenie wnętrza Ambiente
itp.
Istnieje możliwość zakupu w atrakcyjnym leasingu, kredycie bądź pozostawienia swojego auta w rozliczeniu.
Dzięki temu że prowadzimy również Stację Kontroli Pojazdów każde nasze auto jest dokładnie sprawdzone przed sprzedażą i jesteśmy pewni jego stanu technicznego.
Możliwość sprawdzenia pojazdu w dowolnie wybranym serwisie.
-

Jeśli szukasz PEWNEGO auta to zapraszam do oglądania i jazdy próbnej, satysfakcja gwarantowana.
Lokalizacja: Nasielsk, 50km od Warszawy
Możliwa sprzedaż na export

