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Hirdetés gyorsnézet
AUDI A6 3.0 V6 TDI quattro Tiptronic ic
Ár, költségek
Vételár:

1.631.000 Ft

Ár (EUR):

€ 4.926

Általános adatok
Évjárat:

2008/9

Állapot:

Normál

Kivitel:

Sedan

Alvázszám:

WAUZZZ4F18N116481

Jármű adatok
Kilométeróra állása:

644 887 km

Szállítható szem. száma:

5 fő

Ajtók száma:

4

Szín:

Fekete

Kárpit színe (1):

Fekete

Saját tömeg:

1 765 kg

Össztömeg:

2 345 kg

Csomagtartó:

546 liter

Klíma fajtája:

Automata klíma

Motor adatok
Üzemanyag:

Dízel

Hengerűrtartalom:

2967 cm³

Teljesítmény:

171 kW, 233 LE

Henger-elrendezés:

V

Hajtás:

Összkerék

Sebességváltó fajtája:

Automata (6 fokozatú
tiptronic) sebességváltó

Okmányok
Okmányok jellege:

Lejárt magyar okmányokkal

Abroncs
Nyári gumi méret:

QR kód: Ez az adatlap megtekinthető
okostelefonon is. Olvassa le a kódot a QR
olvasó alkalmazásával.
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Hirdetés
Hirdetés feladva:

2019. 09. 02.

Hirdetés lejár:

2019. 10. 02.

Beltér

Kültér

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

bőr belső
dönthető utasülések
fűthető ülés
fűthető kormány
középső kartámasz
automatikusan sötétedő
belső tükör
multifunkciós
kormánykerék
deréktámasz
elektromos ülésállítás
vezetőoldal
függönylégzsák
oldallégzsák
utasoldali légzsák
vezetőoldali légzsák
állítható kormány

Műszaki
·
·
·
·
·
·

ABS (blokkolásgátló)
ASR (kipörgésgátló)
ESP (menetstabilizátor)
rablásgátló
indításgátló
(immobiliser)
centrálzár

·
·
·
·
·
·
·
·

pótkerék
fűthető ablakmosó fúvókák
ködlámpa
xenon fényszóró
elektromos ablak elöl
elektromos tükör
fűthető tükör
színezett üveg

Multimédia / Navigáció
· GPS (navigáció)
· 4 hangszóró

https://admin.hasznaltauto.hu/gyorsnezet/szemelyauto/14806007
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· tempomat
· EDC (elektronikus
lengéscsillapítás
vezérlés)
· sebességfüggő
szervókormány

Leírás
A megadott telefonszám reggel 7:30 és délután 16 óra között
hívható. A vásárlásra ezen a telefonszámon kapható
elektronikus levelezési címen lehet jelentkezni. Több
jelentkező esetén személyes (Szeged) licitálás során lehet
elnyerni a jogot a vásárlásra. A fizetés átutalással történhet, a
jármű elszállítása a befizetés megérkezése után, annak
igazolásával történhet meg. Megtekintés előzetes telefonos
egyeztetés alapján 2019.szeptember 12-én délelőtt 11-12:30
között. Egyéb részletekről érdeklődni a megadott
telefonszámon lehetséges.

Egyéb információ
· rendszeresen karbantartott
· szervizkönyv

Elérhetőségek
Telefonon egyeztetett helyszínen
(+36) 62/544707
Hirdetéskód: 14806007
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