Auto Punkt

199 700 PLN
Marka

Audi

Model

Typ nadwozia

SUV

Typ paliwa

Uszkodzony

Tak

Przebieg

23552

Moc

408

Napęd

e-tron GT
Elektryczny

Rok produkcji

2020

Kolor
Skrzynia

Biały
Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

4x4 (stały)

+48236542547 / +48 795 656 370
info@autopunktmlawa.pl
Autopunktmlawa.pl

Apple CarPlay

Android Auto

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

Wyświetlacz typu Head-Up

Ekran dotykowy

Sterowanie funkcjami pojazdu z...

Dostęp do internetu

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Regul. elektr. podparcia lęd...

Siedzenie z pamięcią ustawie...

Ogrzewane siedzenia tylne

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica sportowa

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kolumna kierownicy regulowana ...

Kierownica wielofunkcyjna

Cyfrowy kluczyk

Keyless entry

Keyless Go

Uruchamianie silnika bez użyc...

Automatyczna kontrola ogrzewan...

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Roleta szyby tylnej regulowana...

Aktywny tempomat

Reflektory laserowe

Kontrola odległości z tyłu ...

Kamera panoramiczna 360

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Asystent (czujnik) martwego po...

Kontrola odległości od poprz...

Ogranicznik prędkości

Kontrola trakcji

Aktywne rozpoznawanie znaków ...

System rozpoznawania znaków d...

Oświetlenie adaptacyjne

Światła do jazdy dziennej

Lampy przeciwmgielne

Oświetlenie wnętrza LED

System Start/Stop

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Elektryczny hamulec postojowy

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

System wspomagania hamowania

Asystent hamowania awaryjnego ...

System ostrzegający o możliw...

Zaoszczędź nawet do 40 % wartości auta porównywalnego w Polsce!
Firma Auto Punkt Mława oferuje na sprzedaż samochód Audi E-Tron SPORTBACK
- samochód z kompletem dokumentów uprawniającymi do rejestracji w Polsce
- pojazd uszkodzony jak na zdjęciach
Auto Punkt Mława zajmuje się sprowadzaniem pojazdów z USA i Kanady na zamówienie.
Działamy z powodzeniem na rynku od 2003 roku i mamy juz wielu zadowolonych i stałych klientów.
Wysyłamy auta z każdego portu na terenie USA i Kanady:
- Nowy Jork
- Miami
- New Jersey
- Charleston
- Chicago
- Houston
- Los Angeles
- Honolulu
Pomagamy przy wszelkich formalnościach związanych z zakupem oraz rejestracja pojazdu na terenie RP.

Oferujemy tylko i wyłącznie pojazd z pewnych i autoryzowanych Firm Ubezpieczeniowych.
Cena podana w przybliżeniu zawiera wszystkie opłaty związane z zakupem i transportem auta pod dom.
Możliwość Profesjonalnej naprawy każdego pojazdu.
Jeżeli nie pasuje Ci kolor, uszkodzenia, przebieg, napisz do nas a znajdziemy dla Ciebie inny egzemplarz w równie atrakcyjnej cenie.
Chcesz się spotkać i zobaczyć Nas na żywo Zapraszamy do biura w Mławie na Ul.Nowowiejska 25 w godz. 9-17
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania.
więcej info tel:
Angelo - 795656370
Alan - 512937486
Dżowani - 500668908
Jarosław - 660236204
Biuro tel - 236542547
Nr przedmiotu c 45386272
Sprawdź nasz profil na FB: AutazUsaAutoPunktMlawa ( Polub nasz profil )
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub
nieaktualność ogłoszenia.
-

