KINGSMAN SP. Z O.O.
ul. Geodezyjna 82/2 03-290 Warszawa
NIP 5213670885 Regon 147222235
E. office@kingsmanfinance.pl
T. 665801919

AUDI RS6
AVANT TFSI quattro
Leasing dla firm
Dostępność: Od ręki
Możliwość konfiguracji AUDI RS6 na życzenie.
7580 zł
(Rata na 59 miesięcy, 10% wpłaty własnej)

Podstawowe informacje o AUDI RS6
3996 cm3

kWh

600 KM

Kombi

Pojemność silnika

Pojemność akumulatora netto

Moc silnika

Typ nadwozia

Benzyna

Automatyczna

Daytona szary

2020

Rodzaj paliwa

Typ skrzyni biegów

Kolor

Rocznik

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?

Kontakt z zaufanym doradcą
Piotr Ostapiuk
T: 571441232
M: p.ostapiuk@kingsmanfinance.pl

Parametry techniczne
Zasięg: km
Moc maksymalna: 441 kW
Maksymalny moment obrotowy: 800 Nm przy 2050-4500 obr/min
Prędkość maksymalna: 250 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h: 3.6 s

Wyposażenie podstawowe
Data pierwszej rejestracji – 07.05.2020
Przebieg – 17.100 km
Silnik / Moc – 3996cm, benzyna, 600KM
Napęd – 4x4
Koła / rozmiar – R20
Paliwo - benzyna
Skrzynia - TIPTRONIC
Kolor – daytona szary perłowy
Tapicerka – alcantara/skóra czarna
Uszkodzenia - brak
Gwarancja – 05/2022
Sprzedaż - FV 23% - TAK
Cena netto – 575.000 PLN w cenie - przygotowanie pojazdu do rejestracji i leasingu, transport
Auto do wydania w 30 dni od dnia podpisania umowy kupna/sprzedaży / leasingu.
Auto posiada gwarancję producenta - 2 lata od dnia pierwszej rejestracji. Możliwość dokupienia dodatkowego ubezpieczenia / gwarancji
napraw.

Wyposażenie dodatkowe
WYPOSAŻENIE:
Klucz audi connect
Audi phone box
Lusterka elektryczne, składane, przyciemniane, podgrzewane, z pamięcią
Osłony lusterek w kolorze nadwozia
HEAD UP DISPLAY
Komfortowy kluczyk zintegrowany z sensorem otwierania bagażnika
Szyby przyciemnione
PAKIET DYNAMICZNY RS:
- ograniczenie podwyższone do 280km/h
- obie osie dynamiczne
- sportowy dyferencjał quattro
Czerwone zaciski hamulców RS
Pakiet asystenta w mieście:
- asystent skrzyżowania
- ostrzeżenie o zmianie pasa
- ostrzeżenie przed niebezpiecznym otworzeniem drzwi
- asystent ruchu poprzecznego z tyłu (wspomaganie cofania do 10km/h)
- audi pre sense przód
- audi pre sense rear
- audi pre sense 360stopni
Pakiet asystenta w podróży:
- adaptacyjny asystent kierowcy
- adaptacyjny tempomat
- ogranicznik prędkości
- asystent wymijania
- rozpoznawanie znaków drogowych
- połączenie alarmowe
- asystent świateł
Dodatkowo:
- Bang & OLUFSEN Premium SOUND z 3D
- Rezygnacja z oznaczeń modelu
- LTE
- Manualne rolety przeciwsłoneczne dla szyb tylnych bocznych
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.

