Quattro 4x4, szklany dach, skóra, nawigacja,
xenon, B&O

53 900 PLN

Marka

Audi

Model

Typ nadwozia

SUV

Typ paliwa

Stan

Używane

Przebieg

162867

Q5
Benzyna

Rok produkcji

2009

Kolor

Szary

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

Moc

211

Skrzynia

Kraj pochodzenia

Niemcy

Numer rejestracyjny pojazdu

PWA10826

Pierwszy właściciel

Tak

Serwisowany w ASO

Tak

1984
Manualna

Data pierwszej rejestracji

2009-11-12

Zarejestrowany w

Polska

Bezwypadkowy

Tak

602 247 309
autatexas@wp.pl
Krzysztof Strzesak
...
ABS

CD

Centralny zamek

Elektryczne szyby przednie

Elektrycznie ustawiane lusterka

Immobilizer

Radio fabryczne

Alufelgi

ASR (kontrola trakcji)

Bluetooth

Czujnik deszczu

Czujnik zmierzchu

Czujniki parkowania przednie

Czujniki parkowania tylne

Dach panoramiczny

Elektrochromatyczne lusterka boczne

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne

Elektryczne szyby tylne

Elektrycznie ustawiane fotele

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Hak/Zaczep

Isofix

Klimatyzacja automatyczna

Klimatyzacja dwustrefowa

Komputer pokładowy

Kurtyny powietrzne

MP3

Nawigacja GPS

Ogranicznik prędkości

Podgrzewane lusterka boczne

Podgrzewane przednie siedzenia

Poduszki boczne przednie

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszki boczne tylne

System Start-Stop

Szyberdach

Światła do jazdy dziennej

Światła LED

Światła przeciwmgielne

Światła Xenonowe

Tapicerka skórzana

Tempomat

Wielofunkcyjna kierownica

Zmieniarka CD

Wspomaganie kierownicy

Samochód osobowy Audi Q5 z napędem na 4 koła, sprowadzony z Niemiec, jeden właściciel w Niemczech. Świeżo zarejestrowany w Polsce, nie eksploatowany na
polskich drogach.
Oryginalny przebieg 162 tysiące kilometrów, w pełni udokumentowany książką serwisową oraz PISEMNĄ GWARANCJĄ AUTENTYCZNOŚCI PRZEBIEGU. Wszystkie
przeglądy wykonywane na bieżąco w autoryzowanym serwisie Audi. Ostatni przegląd zrobiony w styczniu tego roku przy przebiegu 158114km.
Najbogatsza wersja wyposażenia. Posiada między innymi:
- Eleganckie i przestronne wnętrze z czarną, skórzaną tapicerką oraz panoramicznym dachem
- Nawigację GPS
- system nagłośnienia B&O
- automatyczną klimatyzację dwustrefową
- podgrzewane fotele
- elektrycznie regulowany fotel kierowcy
- czujniki parkowania przód i tył
- światła dzienne LED oraz xenonowe reflektory
- elektrycznie zamykana klapa bagażnika
- hak
- bluetooth
- telefon
- isofix - system bezpiecznego montowania fotelików dziecięcych
- zmieniarka CD
- system start stop
- hamulec górski
- elektrycznie regulowane i składane lusterka
- elektryczne szyby przednie i tylne
- czujnik zmierzchu

Cieszymy się bardzo dobrą opinią wśród naszych klientów, sprawdź co o nas mówią wpisując Auta TEXAS w google.

