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AUDI A6
Limousine Sport 40 TDI quattro
Leasing dla firm
Dostępność: Od ręki
Możliwość konfiguracji AUDI A6 na życzenie.
4237 zł
(Rata na 59 miesięcy, 0% wpłaty własnej)

Podstawowe informacje o AUDI A6
1986 cm3

kWh

204 KM

Sedan

Pojemność silnika

Pojemność akumulatora netto

Moc silnika

Typ nadwozia

Diesel

Automatyczna

Czarny Myth Metalik

2022

Rodzaj paliwa

Typ skrzyni biegów

Kolor

Rocznik

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?

Kontakt z zaufanym doradcą
Tomasz Szczerbakowski
T: 571441234
M: t.szczerbakowski@kingsmanfinance.pl

Parametry techniczne
Moc maksymalna: 150 kW
Zasięg: km
Maksymalny moment obrotowy: 400 Nm / 1750 - 3250 obr/min
Prędkość maksymalna: 246 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h: 7.6 s

Wyposażenie podstawowe
Kolorystyka wnętrza
Wnętrze: szara Rotor
Siedzenia: szare Rotor
Boki siedzeń: szare Rotor
Deska rozdzielcza: Czarna
Wykładzina: czarna
Podsufitka: czarna
Brak tylnego spojlera
0YG kod sterujący
B0A kod sterujący
Rok produkcji: 2021
Rok modelowy: 2022
0JK kod sterujący
5SL Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne
FQ1 Obręcze Audi Sport GmbH
QV3 Odbiór stacji radiowych, cyfrowy
HH1 Opony 255/40 R20 101Y xl. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
7UG System MMI® Navigation
QR9 System rozpoznawania znaków drogowych
1G8 Zestaw naprawczy - tire mobility set

Wyposażenie dodatkowe
Pakiet Przeglądów Serwisowych Audi 5 lat/150 tysięcy kilometrów
Pakiet Przeglądów Serwisowych Audi zawiera prace przeglądowe zgodnie z planem serwisowym* w
tym:
Wymiana filtra powietrza
Wymiana świec zapłonowych
Wymiana oleju
Uzupełnienie płynu do spryskiwaczy
Wymiana płynu hamulcowego
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra paliwa
*Wszystkie prace serwisowe wykonywane są zgodnie ze wskazaniami komputera pokładowego
samochodu i zgodnie z planem serwisowym i wytycznymi określonymi przez producenta
Pakiet Przeglądów Serwisowych jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania samochodu i/lub do
przebiegu 150 000 kilometrów (w zależności co nastąpi pierwsze).
Pakiet promocyjny Business
W cenie pakietu promocyjnego zawarte są następujące elementy wyposażenia dodatkowego:
Kamera cofania
Audi parking system plus (przód i tył)
Ogrzewanie foteli z przodu
Audi parking system plus z wizualizacją otoczenia
WRC Pakiet promocyjny Exterieur
W cenie pakietu promocyjnego zawarte są następujące elementy wyposażenia dodatkowego:
Pakiet stylistyczny S line Exterieur
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx19’’ 10 - ramienne równoległe, z oponami 245/45 R19
Reflektory przednie Matrix LED
52Y Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 8,5Jx20", 5 - ramienne, z oponami 255/40 R20. 3-letnie
ubezpieczenie opon w cenie.
PQD Pakiet stylistyczny S line Exterieur
PX6 Reflektory przednie Matrix LED
Zbiornik paliwa 73l 570 PLN
2F1 Funkcja Audi connect key
2Z7 Brak oznaczenia typu silnika
3Y5 Żaluzja przeciwsłoneczna z elektryczną regulacją na tylną szybę i manualną na szyby boczne - Limuzyna
5TG Aplikacje dekoracyjne z matowego aluminium
6RB Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi dwuczęściowe, jedno lub dwukolorowe

6XL Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane, przyciemniane automatycznie
po obu stronach, z funkcją pamięci i z funkcją automatycznego opuszczania prawego lusterka podczas
manewru cofania
9JC Pakiet dla palących
9VS Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D
EA9 Audi Extensive - Pakiet naprawczy 5 lat / 150 000 km
FK2 Zbiornik SCR 24 l (Adblue)
IU1 Audi smartphone interface
KS1 Wyświetlacz Head-Up
N5K Tapicerka częściowo skórzana - mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S
PGB Kluczyk komfortowy
QQ2 Pakiet oświetlenia wnętrza, konturowe/ambiente
WQS Pakiet sportowy S line
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.

