Audi A6 2.4i Manual 1ręka Skóra Navi Serwisowana z
Niemiec Opłacona

Marka: AUDI
Model: A6
Typ nadwozia: sedan
Opis:
2.4i Manual 1Ręka Skóra Nawigacja 2xParktronik
Serwisowana z Niemeic OpłaconaFirma 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 .Silnik 2.4
benzyna to starsza jednostka dzięki czemu da się
zamontować GAZ LPG i można ją naprawić tak zwanym
Młotkiem :)Bez DPF , Bez Turbo, Bez Pompo wtrysków , Bez
koła dwu masowego padającego jak w dieslach!!Średnie
spalanie 9,6 a w trasie 7,2litra na 100kmNasz egzemplarz jest
w bardzo dobrym stanie technicznym i optycznym jest czysty i
zadbany.Samochód jest bez wypadkowy co za tym idzie ma
wszystkie
szyby
i
lampy
oryginalne.NR
VIN:
WAUZZZ4F16N024073po Vinie Model 2006* Historia
serwisowa:09/2006 przy 29tys km02/2008 przy 56tys
km07/2009 przy 82tys km06/2010 przy 104tys km12/2011
przy 135tys km06/2013 przy 169tys km07/2014 przy 198tys
km01/2016 przy 225tys km09/2016 przy 241 tys km TUV
09/2017 przy 256tys km* Komfort:Fotele wyprofilowane
skórzane z Alcantarą po środku Parktronik przód i tył
TempomatKlimatyzacja dwustrefowael. Szyby x4el. lusterka z
ogrzewaniemCentralny
zamek
z
pilotaCzujnik
zmierzchuczujnik deszczuSkórzana kierownica drewniana
gałka biegów !!* Multimedia :Nawigacja duża z kolorowym

wyświetlaczemWielofunkcyjna
kierownicaKomputer
pokładowyradio / CD / DVDBluetooth* Bezpieczeństwo:8 x Air
BagABSESPAlarm* Inne funkcjonalności :Alufelgi 16 cali z
oponami letnimiCena podana po wszystkich opłatach,
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, koszt rejestracji
260złW zestawie 2 kluczyki, książka serwisowa i komplet
dokumentów.Samochód jest czysty i zadbany w bardzo
dobrym stanie technicznym i optycznym z MOBILNĄ
GWARANCJĄ na okres 3 miesięcySamochód po osobie nie
paloncej !!Możliwość dokupienia drugiego kompletu kół po
promocyjnej
cenie
600złZapraszamy
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: 272000km
Właściciel: mkmobile, auto@mkmobile.pl
Typ oferty: już sprowadzone do PL
Rodzaj ceny: po opłatch w kraju
Cena: 29900 PLN
Rodzaj ceny: cena ostateczna
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