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Best Auto Leasing

//Audi A4 Avant 2.0 TDI Leder Navi+
Xenon AHK//

An fabricatie:

2016

Kilometri:

152380 km

Capacitate:

1968 cm3

Cutie viteze:

automata

Combustibil:

diesel

Cai putere:

150 CP

Culoare:

negru

Caroserie:

break

Norma poluare:

euro6

Tara provenienta:

germania

Furnizor:

autohus

Dotări
Cuplajul remorcii (înclinarea capului cu bilă)
Sistem audio (radio)
interfață Bluetooth
Acoperiș de anodie anodizat
Spațiul de asistență la parcare
Asistență pentru parcare în față
Sistemul de asistență pentru șofer: Asistent de eficiență
Sistemul de asistență pentru șofer: recomanda ruperea
Sistemul de asistență pentru șofer: recunoașterea semnelor de trafic
Sistemul de control al vitezei (cruise control)
Transmisie cu 7 trepte - transmisie cu dublu ambreiaj S-tronic
Suport lombar în față, electr. reglabil
Volan cu schimbător de zbaturi

Cod: ATHS00090 3164

Preț: 16989 €

Centura cotieră din față
Motor comun
Interfață multi-media MMI
Multimedia (unitate DVD, 2 sloturi pentru carduri SD și 1 slot SIM)
Mufă multimedia (Aux)
sistemul de navigație
Roata de rezervă ca roată de rezervă
Ștergătoarele de parbriz cu senzor de ploaie
Scaun electric față stânga față. reglabil
Scaunul frontal al scaunului reglabil
Acoperire scaun / tapițerie: Alcantara / piele
Scaune sport în față
Furnizarea USB
Partea șoferului / pasagerului pentru airbag
Sistem anti-blocare (ABS)
Sistemul de control al alunecării (ASR) cu EDS
Oglindă exterioară electr. reglabil și de încălzit
spoiler acoperiș
Electron. Controlul stabilității (ESC)
Sistemul de informații despre șofer (FIS)
Geamuri electrice față + spate
Compartimentul compartimentului pentru bagaje (rețea)
Capacul portbagajului electric. apăsat (deschis + închis)
Scaune ISOFIX pentru scaun pentru copii
climă
Sistem airbag frontal (Sideguard)
jante LM
copertina
Volan cu multifuncțional
Centura cotieră din față
Sistem de control al presiunii în pneuri (pasiv)
Spătarul scaunului spate este împărțit / pliabil
Airbag lateral în față
Servodirecție electro-mecanică
Funcția Start / Stop
lumini de zi
Izolație termică glazură verde
Far de faruri Xenon Plus (fază scurtă și fază lungă)
central

