Audi A6 3.0tdi Quattro Manual Skóra Navi Hak
Opłacona z Niemiec Nowy Rozrząd

Marka: AUDI
Model: A6
Typ nadwozia: kombi
Opis: Audi A6 3.0tdi Quattro Manual Skóra Navi Hak Opłacona z
Niemiec Nowy Rozrząd Firma rodzinna założona przez braci
Marcin i Karol Garbacz.Od 2002 roku zajmujemy się
sprowadzaniem aut z Niemiec na indywidualne zamówienie
klienta, jak i również posiadamy na miejscu kilkadziesiąt aut z
zachodu.Wszystkie nasze samochody Sprzedajemy :* Po
opłatach celno-skarbowych* Z badaniami technicznymi na
rok* Są objęte 3 miesięczną gwarancją Mobilności*
Przechodzą przegląd w naszym warsztacie w którym każdy
samochód jest sprawdzany w prawie 50 punktach "NORMA
JAKOŚCI" która jest dostępna dla klienta.Audi A6 to KRÓL w
swoje klasie !!Autko świetnie spisuje się w ruchu miejskim jak
i na trasach .Nasz egzemplarz jest w bardzo dobrym stanie
technicznym i optycznym jest czysty i zadbany.Silnik 3.0
diesel to nowoczesna jednostka dzięki czemu nie jest tak
paliwo żerna jak starsze jednostkiŚrednie spalanie na
poziome 8,1 litra, a w trasie 6,2litra / 100KMNR VIN:
WAUZZZ4F46N030286MODEL PO VIN 2006* Historia
serwisowa:08/2006 przy 37tys km10/2007 przy 72tys
km12/2008 przy 102tys km01/2010 przy 134tys km10/2013
przy 201tys km02/2016 przy 242tys km przegląd
techniczny10/2018 przy 265 tys km Nowy rozrząd dwa
łańcuchy napinacze i ślizgi * Komfort:Bi- XenonSkórzana
tapicerkaKlimatyzacja dwustrefowael. Szyby x4el. lusterka z
ogrzewaniemCentralny zamek z pilotaTempomatCzujnik
zmierzchuczujnik
deszczuPodgrzewane
foteleSkórzana
kierownicaPodłokietnik przód i tył* Multimedia :Nawigacja
MMIradio
/
CD
/
mp3Zmieniarka
CDBluetooth*
Bezpieczeństwo:8
x
Air
BagABSESPAlarm*
Inne
funkcjonalności :4X4Światła Bi-KsenonoweAlufelgiCzarna
PodsufitkaHakCena podana po wszystkich opłatach,
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, koszt rejestracji

260złW zestawie 2 kluczyki książka serwisowa i komplet
dokumentów.2 ręka Zapraszamy na jazdę próbnąSzukasz
podobnego samochodu ale o innych parametrach ? Dobrze
trafiłeś sprowadzamy samochody na zamówienie , wejdź na
naszą stronę i wypełnij formularz lub zadzwońGodziny
otwarcia Firmy :Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00Sobota
9:00-14:00Niedziela
13:00
po
wcześniejszym
umówieniuIstnieje możliwość przyjazdy i zamówienie auta
bądź KUPNA samochodu o innych godzinach po
wcześniejszym
umówieniuKontakt
telefoniczny
możliwy:Poniedziałek - Sobota od 8:00 do 20:00Niedziela
13:00 tylko kupno i odbiór samochodu
Rok produkcji: 2005
Stan: używany
Przebieg: 265000
Właściciel: mkmobile, auto@mkmobile.pl
Typ oferty: już sprowadzone do PL
Rodzaj ceny: po opłatch w kraju
Cena: 29900 PLN
Rodzaj ceny: do negocjacji
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