Audi a3 Sportback 1.9 tdi DSG

Marka: AUDI
Model: A3
Typ nadwozia: hatchback
Opis: Audi A3 1.9TDI DSG Klima Alufelgi BBS Tempomat
Komputer Opłacony Gwarancja 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.
Samochód kupiliśmy i sprowadziliśmy osobiście z Salonu VW/
Audi w Niemczech. Audi A3 świetnie spisuje się w ruchu
miejskim jak i na trasach . 1.9 TDI jest tani w naprawach, a
zarazem zapewnia bdb osiągi i jest oszczędny w spalaniu.
Średnie spalanie 5,7litra a w trasie 4,7litra Nasz Egzemplarz
jest w bardzo dobrym stanie technicznym i optycznym.
Samochód jest bezwypadkowy i ma wszystkie lampy i szyby
w
oryginalne
Opis
Samochodu:
nr
vin:
WAUZZZ8P37A112702 model po Vinie 2007 * Historia
serwisowa: 03/2007 przy 16tys km 10/2007 przy 59tys km
01/2008 przy 75tys km 10/2008 przy 129tys km 04/2009 przy
146tys km 01/2014 przy 174tys km 06/2017 przy 244tys km
05/2018 przy 254tys km * Komfort: Tempomat Klimatyzacja
Automatyczna el. Szyby el. lusterka Centralny zamek z pilota
Wspomaganie Kierownicy * Bezpieczeństwo: 6 x Air Bag ABS
ESP Alarm * Multimedia : radio / CD / MP3 Komputer
pokładowy * Inne funkcjonalności : Isofix Alufelgi z oponami
letnimi w stanie bdb W zestawie dwa kluczyki, Książka
serwisowa, Komplet dokumentów potrzebnych do rejestracji
w kraju. Cena podana po wszystkich opłatach, Kupujący
zwolniony z opłaty skarbowej, koszt rejestracji 260zł Zrobiony

przegląd techniczny , bez zastrzeżeń Gwarancja 3 miesięczna
Zapraszam na jazdę próbna Szukasz podobnego samochodu
ale o innych parametrach ? Dobrze trafiłeś sprowadzamy
samochody na zamówienie , wejdź na naszą stronę i wypełnij
formularz lub zadzwoń Godziny otwarcia Firmy : Poniedziałek
- Piątek 8:00 - 16:00 Sobota 9:00-14:00 Niedziela 13:00 po
wcześniejszym umówieniu Istnieje możliwość przyjazdy i
zamówienie auta bądź KUPNA samochodu o innych
godzinach po wcześniejszym umówieniu Kontakt telefoniczny
możliwy: Poniedziałek - Sobota od 8:00 do 20:00 Niedziela
13:00 tylko kupno i odbiór samochodu
Rok produkcji: 2007
Stan: używany
Przebieg: 256000
Właściciel: mkmobile, auto@mkmobile.pl
Typ oferty: już sprowadzone do PL
Rodzaj ceny: po opłatch w kraju
Cena: 24000 PLN
Rodzaj ceny: cena ostateczna
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