Audi A5
3,0 TDi Sportback S-Line Quattro ACC/Navi / 2017 / 97 266 km

830 000 Kč s DPH 685 950 Kč bez DPH
Karoserie

liftback

Výkon motoru

200 kW

V provozu od

2017-07-18

Převodovka

Automatická

Najeto

97 266 km

STK

2021-07-18

Palivo

Nafta

Servisní knížka

ano

VIN

WAUZZZF51JA016267

Objem motoru 2 967 ccm

S-Line! Krásný zachovalý automobil se silným šestiválcovým motorem a pohonem všech
kol. Jediný majitel a kompletní servisní historie z autorizovaného servisu. Designová 18''
originální litá kola v kombinaci s elegantní modrou metalízou. Udržovaný celokožený
interiér s vyhřívanými sportovními sedadly a digitálním kokpitem. Adaptivní tempomat.
hlídání pruhů. mrtvých úhlů. dopravních značek a bdělosti. Nejvýhodnější financování a
nejlevnější pojištění. Možnost prodloužené záruky až na 36 měsíců!.

Výbava vozidla

8 rychlostních stupňů
8x airbag
ABS
adaptivní tempomat
ambientní osvětlení interiéru
asistent jízdy v jízdním pruhu
asistent jízdy v koloně
asistent rozjezdu do kopce (HSA)
asistent změny jízdního pruhu
aut. aktivace výstražných světlometů
aut. klimatizace
aut. převodovka
aut. zabrždění v kopci
automatické přepínání dálkových
světel
autorádio
AUX
bezdrátová nabíječka mobilních
telefonů
bezklíčové startování
bi-xenonové světlomety
bluetooth
CD přehrávač
centrál dálkový
deaktivace airbagu spolujezdce
dělená zadní sedadla
digitální příjem rádia (DAB)
digitální přístrojový štít
DVD přehrávač

dvouzónová klimatizace
el. okna
el. seřiditelná sedadla
el. zrcátka
elektronická ruční brzda
filtr pevných částic
hands free
hlídání jízdního pruhu
imobilizér
indikátor parkování
isofix
klimatizovaná přihrádka
kožená sedadla
kožené čalounění
LED denní svícení
litá kola
multifunkční volant
nastavitelný volant
natáčecí světlomety
nezávislé topení
nezávislé topení s čas. předehřívačem
originál autorádio
palubní počítač
paměťová karta
parkovací kamera
parkovací senzory přední
parkovací senzory zadní

plní 'EURO VI'
podélný posuv sedadel
pohon 4x4
polohovací sedadla
posilovač řízení
potahy kůže
protiprokluzový systém kol (ASR)
řazení pádly pod volantem
satelitní navigace
senzor opotřebení brzdových destiček
senzor stěračů
senzor světel
senzor tlaku v pneumatikách
sportovní sedadla
stabilizace podvozku (ESP)
startování tlačítkem
tempomat
ukazatel rychlostního limitu (SLIF)
USB
venkovní teploměr
volba jízdního režimu
vyhřívaná sedadla
výsuvné opěrky hlav
výškově nastavitelná sedadla
zadní loketní opěrka
zadní světla LED

