Audi A3 1.6 MPI Xenony Alusy MP3 Parktronik Serwisowana Opłacona Gwarancja

Marka
Model
Typ nadwozia
Opis

 AUDI
A3
hatchback
Audi A3 1.6 MPI Xenony Alusy MP3 Parktronik
Serwisowana Opłacona Gwarancja
Samochód kupiliśmy i sprowadziliśmy osobiście z
Salonie VW/Audi w Niemczech .
Jest on w bardzo dobrym stanie technicznym i
optycznym.
Serwis samochodu był prowadzony skrupulatnie i
zbierane wszystkie rachunki ponad 65 rachunków za
wymiany i naprawy !!
Audi A3 świetnie spisuje się w ruchu miejskim jak i na
trasach .
Silnik 1.6 MPI jest tani w naprawach, a zarazem
zapewnia bdb osiągi i jest oszczędny w spalaniu.
Idealny do gazy .
Polecany
przez
wszystkie
gazety
i
portale
motoryzacyjne
Średnie spalanie to około 7 litra na 100km
Samochód jest bezwypadkowy i ma wszystkie szyby i

lampy oryginalne z cyferką 5 (nawet przednia)
Opis Samochodu:
Numer identyfikacyjny pojazdu: WAUZZZ8P25A120125
* Historia serwisowa:
to tylko wazniejesze przeglądy i wymiany wszystkiego
jest ponad 65 stron !!
02/2007 przy 24tys km
01/2009 przy 41tys km
10/2011 przy 89tys km Nowy rozrząd i pompa wodna
08/2012 przy 104tys km
02/2014 przy 133tys km
12/2014 przy 146tys km
10/2015 przy 157tys km
01/2017 przy 173tys km
* Komfort:
Xenony
Parktronik tył
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
4x el. Szyby
el. lusterka i podgrzewane
Centralny zamek z pilota
Podłokietnik przód i tył
* Multimedia :
radio MP3 Sony
Komputer pokładowy
* Bezpieczeństwo:
6 x Air Bag
ABS
ESP
Alarm
* Inne funkcjonalności :
Koła aluminiowe
Isofix
Autko ma założone opony letnie w dobrym stanie
W zestawie 2 kluczyki, książka serwisowa i Komplet
dokumentów potrzebnych do rejestracji w kraju.
Cena podana po wszystkich opłatach,
Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, koszt rejestracji
to tylko 260zł
Gwarancja 3 miesięczna lub opcja bez gwarancji upust
300zł
Rok produkcji
Stan
Przebieg
Typ oferty
Rodzaj ceny
Cena
Rodzaj ceny
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Zapraszam na jazdę próbna
2005
używany
182000
już sprowadzone do PL
po opłatch w kraju
24500 PLN
cena ostateczna

