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E. office@kingsmanfinance.pl
T. 665801919

AUDI A6
40TDI
Leasing dla firm
Dostępność: Od ręki
Możliwość konfiguracji AUDI A6 na życzenie.
2294 zł
(Rata na 59 miesięcy, 0% wpłaty własnej)

Podstawowe informacje o AUDI A6
1968 cm3

kWh

204 KM

Sedan

Pojemność silnika

Pojemność akumulatora netto

Moc silnika

Typ nadwozia

Diesel

Automatyczna

Czarny Brilliant

2021

Rodzaj paliwa

Typ skrzyni biegów

Kolor

Rocznik

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?

Kontakt z zaufanym doradcą
Artur Sowa
T: 667491919
M: a.sowa@kingsmanfinance.pl

Parametry techniczne
Zasięg: km
Moc maksymalna: 150 kW
Maksymalny moment obrotowy: 400 Nm / 3800 - 4200 obr/min
Prędkość maksymalna: 246 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h: 7,6 s

Wyposażenie podstawowe
Wnętrze kolorystyka
Tapicerka - skórzana mono poor 500
Deska - czarna czarna
Podsufitka - srebrna moon
Wykładzina - czarna
Siedzenia czarne - czarne
Bagażnik zamykany manualnie
Aplikacje dekoracyjne pokryte lakierem refleksyjnym
Audi connect & navigation
Audi drive select
Pakiet naprawczy - 3 lata 90.000 km
Audi music interface
Audi pre sense basic
Audi pre sense front
Czujnik kontroli zapięcia pasów
Elektryczna nagrzewnica powietrza
Fotele elektryczne z funkcją pamięci fotel kierowcy
ISOFIX tylne siedzenia z funkcją Top Tether
Kamera z czujnikiem odległości
Komputer pokładowy 7 cali
Kurtyny powietrzne przód i tył
Mild hybrid
Napęd quattro
Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu
System rozpoznawania znaków drogowych
Szyba przednia termoizolacyjna
Wzmocnione zderzaki
Zbiornik paliwa 63 litry
Zestaw naprawczy
Zestaw narzędzi
Złącze Bluetooth

Wyposażenie dodatkowe
Pakiet Business
Kamera cofania
Ogrzewanie foteli przednich
Audi parking system z wizualizacją otoczenia
Kluczyk komfortowy
Reflektory Matrix
Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem
Lusterka zewnętrzne elektryczne, podgrzewane z pamięcią
Tapicerka skórzana mono poor 500
Audi sound system
Oświetlenie Ambiente
Obręcze kół 18 cali 10 ramienne w kolorze szarym 225/55/188
Inne modele dostępne z Doradcą Motoryzacyjnym Kingsman.
Dodatkowe usługi Kingsman
1. Ubezpieczenia AC/OC
2. Ubezpieczenia GAP
3. Transport aut w dowolnie wyznaczone miejsce na życzenie klienta.
Dlaczego warto kupić samochód właśnie z Nami?
1. Doskonale wiemy jak możemy wygenerować dla Ciebie duże oszczędności przy zakupie samochodu, produktów finansowych oraz
ubezpieczeniowych. Posiadamy duże rabaty = super ceny na produkty i usługi!
2. Tworzymy z naszymi klientami społeczność, zawsze ich wspierając - nasi klienci robią biznes między sobą. Zakup auta to dopiero
początek naszej znajomości! Możesz w ten sposób poszerzać grono swoich partnerów biznesowych.
3. Wierzymy w rzetelność i uczciwość. Zawsze odbierzemy od Ciebie telefon i doradzimy. Na każdym etapie masz swojego Doradcę

Motoryzacyjnego!
Przedstawione warianty oferty nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, potrzebna jest nam decyzja kredytowa w zakresie
Twojej zdolności - abyśmy mogli przedstawić Ci ofertę wiążącą i otrzymasz ją w umowie leasingowej. Jednocześnie informujemy, że
dostępność aut będzie potwierdzana po podpisaniu umowy leasingu oraz uiszczeniu opłat wstępnych bądź rezerwacyjnych jeśli takowe będą
miały miejsce przy Twojej umowie. W każdej chwili masz prawo odstąpić od umowy leasingu bądź umowy zaliczkowej o ile zapisy w
umowach nie stanowią inaczej.
Zdj. mają charakter poglądowy. Sprawdź z Doradcą Motoryzacyjnym Kingsman dostępność auta i kolorystyki.

