Audi A4 B7 (2004-2007)
1,6 Benzyna + LPG 102 KM, Pełnosprawny,
Zarejestrowany, Zadbany
17 800 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2005

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo
benzyna + LPG

Poj. silnika
1.6

Moc silnika
102 KM

Przebieg
224 000 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
4

Napęd
przod

Kolor
czarny

VIN
WAUZZZ8E06A097
945

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

automatyczne światła

kontrola trakcji (ASR)

poduszek: 6 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

stabilizacja toru jazdy (ESP)

światła przeciwmgielne

domykanie szyb przy zamykaniu auta

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

Jarosław Cavour

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

45-594 Opole,
ul. Kowalczyków 41

radio niefabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

autoalarm

centralny zamek

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

reflektory halogenowe

1zh1w

DANE KONTAKTOWE

tel: 77 453 76 44
email: camil@camil.pl

zestaw głośnomówiący

INFORMACJE DODATKOWE
możliwa zamiana

OPIS POJAZDU
SAMOCHÓD ZAREJESTROWANY I UBEZPIECZONY W POLSCE,
PEŁNOSPRAWNY, NIEUSZKODZONY, ZADBANY,
PO WEWNĘTRZNYM PRZEGLĄDZIE TECHNICZNYM,
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU TEGO AUTA Z GWARANCJĄ,
GODNY POLECENIA DLA KAŻDEGO ZAINTERESOWANEGO,

DODATKOWE INFORMACJE O TYM SAMOCHODZIE
DOSTĘPNE SĄ POD NUMERAMI TEL.:

774 537 644
603 929 265
693 112 112

ZADZWOŃ PRZED PRZYJAZDEM - celem potwierdzenia oferty.

Orientacyjna rata na ten samochód przy
zakupie na raty od 300 zł. miesięcznie.
Uproszczona procedura kredytowa.
Im większa pierwsza wpłata, tym niższa rata.
AutoCasco nie jest wymagane.

Możliwa zamiana z dopłatą z naszej strony lub ze strony Kupującego.
Przyjmujemy auta w rozliczeniu.
Skupujemy samochody za gotówkę.

W stałej ofercie ponad 200 swoich aut.

Duży wybór aut dostępnych na placu w Opolu.
Nie wszystkie są wystawione w ofercie internetowej.
Zapraszamy do siedziby firmy.

Zapraszamy na niezobowiązującą jazdę próbną.

Atrakcyjne polisy OC/AC z szerokim zakresem ochrony.
Finansowanie do 100% nisko oprocentowanym kredytem lub leasingiem.

Agencja ubezpieczeniowa na miejscu:
PZU, Warta, Hestia, InterRisk, Liberty, Proama,

Przedstawicielstwo wiodących banków na miejscu:
BGŻ BNP Paribas, Getin Bank, ING BŚ

Jesteśmy na rynku od 1994 roku.

Więcej o naszej rodzinnej firmie na stronie Camil oraz na fb.

Bądź wyrozumiały/a - pamiętaj, że samochód używany może mieć

swoje mankamenty.

Informacje umieszczone na stronie internetowej
służą jedynie celom informacyjnym.
Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji
pojazdu następuje przy sprzedaży auta.

Mimo szczególnej staranności przy tworzeniu ogłoszeń sprzedaży, mogą pojawiać
się drobne błędy ze względu na dużą ilość pojazdów w naszej ofercie (ponad 200).
Prosimy o wyrozumiałość i osobistą weryfikację podczas oględzin samochodów.

wykonane przez AKoL.pl
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