Audi A6
AVANT 2,0 TDI ULTRA S TRONIC 190HK STC 7G AUT. PERSONBIL

284.900 kr.

133.000 KM

22,7 KM/L

DIESEL

MODEL 2016 - FØRSTE REG. 07.01.2016

EJERAFGIFT: 3.020 KR. PR. 12 MDR.

LEVERINGSOMK: 0 KR.

BESKRIVELSE AF BILEN
Køb bilen online (TLF 75801011) og få dette gratis ! ! ! • Fejlfri
brugtbilsattest (tilstandsrapport) • Levering direkte til din adresse • Digital
fremvisning Med landets skarpeste priser og en variabel finansieringsrente
fra 1.49 % eller en fast rente på 1.99 % er det nu du skal slå til og gøre en
god handel – Vi har over 600 biler på lager og anbefaler at du booker en tid
via vores hjemmeside www.kvalitetsbiler.dk eller på 75801011. Vi glæder
os til at se dig! Highlights... • Bilen kan leveres med 12 mdr.
europadækkende Cargarantisikring..! • Aftageligt Anhængertræk •
Integreret Navigation • Fartpilot • Xenonlys • Parkeringssensor bag • 2
Zone Klimaanlæg • Fjernlysassistent • Bluetooth Tilkobling • Og meget
mere... Man-fre: 09.00-17.00 Lør: 09.00-15.00 Søn: 11.00-17.00 SV
922533 Komplet Udstyrsliste: (Forbehold for tastefejl samt bildata), aut.,
aut.gear/tiptronic, alu., 17" alufælge, airc., fuldaut. klima, 2 zone klima,
c.lås, alarm, fjernb. c.lås, parkeringssensor (bag), fartpilot, kørecomputer,
infocenter, startspærre, auto. nedbl. bakspejl, udv. temp. måler,
regnsensor, sædevarme, højdejust. forsæder, højdejust. førersæde, elruder, 4x el-ruder, el-spejle, el-klapbare sidespejle, automatisk start/stop,
dæktryksmåler, elektrisk parkeringsbremse, træthedsregistrering, cd,
cd/radio, navigation, multifunktionsrat, bluetooth, musikstreaming via
bluetooth, sd kortlæser, usb tilslutning, aux tilslutning, armlæn, isofix,
bagagerumsdækken, kopholder, stofindtræk, splitbagsæde, læderrat, el
komfortsæder, tågelygter, xenonlys, automatisk lys, fjernlysassistent,
airbag, 7 airbags, abs, antispin, esp, servo, ikke ryger, træk, aftag. træk,
diesel partikel filter

BILENS UDSTYR
Diesel partikelfilter
Ikke ryger
Start/stop-system
17" Alufælge
Alufælge
Anhængertræk
Anhængertræk aftageligt
Tågelygter
Xenon lygter
Armlæn
Armlæn bag
Højdejusterbart førersæde
Højdejusterbart passagersæde
Kopholder
Læderrat
Splitbagsæde
Aircondition
Automatgear
AUX stik
Bak sensor
Bluetooth
CD / radio
Centrallås
Bluetooth
Elruder for
El-håndbremse
El-spejle
Fartpilot
Integreret skærm
Klimaanlæg
Kørecomputer
Parkeringssensor bag
Parkeringssensor
Radio
Regnsensor
Servo
USB stik
Udvendig temperaturmåler

