REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: VWFS AUKCE 20-03-16

Audi A6 Lim. (4GC) 3.0 TDI clean diesel EU6,
competition quattro
Vyvolávací cena: 896 000,- Kč
První registrace
Stav ukazatele km
Registrační značka
Druh karoserie
Výkon (kw)
Zdvihový objem (ccm)
Sazba DPH
VIN

Umístění vozidla
Zdroj
Poslední servisní
kontrola - datum
Poslední servisní
kontrola - stav km

Moje cena:

Aukční číslo: 18 Kód: 1081729
Vydraženo:

2017-12-22
45123
6AR6802
Sedan
240
2967
21%
WAUZZZ4GXJN072561

Porsche Praha Prosek
PS
neuvedeno
neuvedeno

Standardní výbava

Výbava vozidla

airbag boč. vpředu, airbag hlavový (boční ochrana), airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, Audi Drive Select, druh
pohonu: permanentní pohon všech kol, držák nápojů v konzola stř., elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka
diferenciálu (EDS), ﬁltr pevných částic, imobilizér (elektronický), indikátor kontroly tlaku v pneumatikách, karoserie: 4-dv.,
klimatizace komfort-autom. 2-zónový, motor 3,0 Ltr. - 240 kW V6 24V TDI, opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. za. s
přihrádka, paket Exterieur S line(lišty nástupní s nápis), paket Leštění, pneu - oprav.sada, pomocný systém řidiče: startovací
asistent (hold asistent (Audi)), potah sedadla / čalounění: látka Eﬀekt, protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace
(ASR), převodovka aut. - Tiptronic (8-stupňů), regulátor rychl. (tempomat), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy
výfuk. emisí Euro 6, senzory světelné a dešťové, servořízení elektromech., sklo atermické zeleně tón., sklo čelní s clona (pásový
ﬁltr) nahoře, sloupek řízení (volant) mech. nastavení výškové/podél., soustava brzd. s Systém rekuperace, spouštěč okna el.
vpředu + za., start/stop systém, síť na opěradlo sedadla př., uchycení Isoﬁx pro dětská sedačka, ukazatel multifunkční / počítač
palub., vyhřív. sedadla vpředu, zamykání centr. s ovládání dálk., zrcátko vněj. asfér., levý, zrcátko vněj. asfér., vpravo, zrcátko
vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., oba, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný

Speciální výbava
Audi Smartphone Interface, kamera zpětná, metalíza-lakování, nekuřácká-sada, obložení stropu látka, černá, paket Optik černá
Audi exclusive, paket Světlo, podvozek sportov. S-line, prosklení za. tón., rozhraní Multimedia MMI Navigation Plus s MMI
Touch(informační systém řidiče (FIS) s barevným displejem), světlomet LED(pomocný systém řidiče: asistent dálkových světel,
světlo denní potkáv. LED, zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zaříz.)), volant (Sport/kůže - 3-paprsky) s multifunkce a funkce
řazení, vybavení interiéru: vložky ozd. hliník / dřevo Beaufort, černá, víko zavaz. prostoru el. ovládaný (otevřít +
zavřít)(servozavírání pro víko zavaz. prostoru), zařízení park. vpředu a za., optický (APS Plus), zrcátko zpět. vni. s ztmavování
automat.

Pneumatiky

Umístění

Značka

Rozměr

Typ

Hloubka

Pneu na vozidle - Levá přední pneu

Pirelli

255/35 R 20

Letní

4

Pneu na vozidle - Pravá přední pneu

Pirelli

255/35 R 20

Letní

4

Pneu na vozidle - Levá zadní pneu

Pirelli

255/35 R 20

Letní

4

Pneu na vozidle - Pravá zadní pneu

Pirelli

255/35 R 20

Letní

4

Umístění

Typ

Oprava

Čelní sklo

Štěp

Vyměnit

Přední část vozidla

Poškození od odletujícího kamení

Opravit

Přední nárazník

Škrábance

Lakovat

Dveře přední levé

Jamka

Opravit

Bočnice zadní pravá

Škrábance

Lakovat

Blatník přední pravý

Škrábance

Lakovat

Dveře zadní pravé

Škrábance

Lakovat

Celková plocha karoserie

Škrábance

Vyleštit

Poškození

Barevná vrstva

Údaje o vozidle

Dokumenty a
příslušenství

Dokumenty

Poznámky:

LP blatník

131μ

LP dveře

131μ

LZ bok

143μ

LZ dveře

134μ

PP blatník

133μ

PP dveře

122μ

PZ bok

122μ

PZ dveře

133μ

P víko

130μ

Střecha

133μ

Z víko

143μ

VIN

WAUZZZ4GXJN072561

Tovární znacka (vý robce)

Audi

Obchodní oznacení

A6 Lim. (4GC)

Provedení

3.0 TDI clean diesel EU6, competition quattro

Max. vý kon (kW)

240

Zdvih. objem

2967

Typ karoserie

Sedan

Převodovka

Automatická

První registrace

2017-12-22

Platnost technické kontroly

2021-12

Stav tachometru

45123

Barva

Černá Černá metalická

Počet dverí

4

Druh paliva

Nafta

Chladící kapalina

V intervalu

Stav oleje

V intervalu

Servisní knížka k dispozici

Elektronická

Osvědčení o registraci vozidla

ano

Návod k obsluze

ano

Zvedák a sada nářadí

ano

Povinná výbava

ano

Počet klíčů k vozidlu

2
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