
Audi Q7 SQ7 4.0 320kW aut
http://approved.audi.lt/lt/vehicle/10180375/audi-q7-sq7-40-320kw-aut/

Pagrindiniai automobilio duomenys

VIN kodas: WAUZZZ4M0JD007164 Variklio tūris: 4000 cm³
Valstybiniai numeriai: KBB707 Galia: 435 Ag (320 kW)
Pirma registracija: 08/2017 Varantieji ratai: 4 varantieji ratai
Rida: 52 000 km Pavarų dėžė: Automatinė pavarų dėžė
Techninė apžiūra: Kuro tipas: dyzelis
Durys: 4/5 durys Kuro sąnaudos:

Spalva: juoda CO2 emisija:

Pardavėjo informacija

Moller Auto Keturi žiedai
Ukmergės g. 252

Vilnius LT-06120

Mantas Petkevicius
El. paštas: mantas.petkevicius@moller.lt

Tel: +37061670238

Artūras Sabolis
El. paštas: Arturas.Sobolis@moller.lt

Tel: +37061429762



Pavara/Pakaba

• quattro pavara su sportiniu diferencialu • 4 taškų pneumatinė važiuoklė su elektroniniu
amortizatorių valdymu

Pavarų dėžė

• "Tiptronic"

Saugumas ir apsauga

• Vairo stiprintuvas

• ABS sistema

• Stabilizavimo sistema ESP

• Elektromechaninis stovėjimo stabdys

• "Auto Hold" funkcija

• Viso dydžio vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro
pagalvės

• ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai

• Centrinio užrakto sistema "Keyless Entry"

• Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu

• Signalizacija su automobilio vidaus apsauga ir apsauga
nuo nutempimo

• Lietaus sensorius

Pagalbos sistemos

• Automatinis atstumo reguliavimas

• Priekinė "Audi pre sense" sistema

• Galinė "Audi pre sense" sistema

• Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist"

• Galinio vaizdo kamera

• Parkavimo sensoriai priekyje ir gale

• Lygiagretaus ir statmeno parkavimo asistentas "Park
Assist"

• Manevravimo su priekaba sistema "Trailer Assist"

Padangos ir ratlankiai

• Lengvojo lydinio ratlankiai

Žibintai

• Priekiniai rūko žibintai

• Galiniai rūko žibintai

• Priekinių žibintų apiplovimo sistema

• Šviesos diodų priekiniai žibintai, žibintų šviesos nuotolio
reguliavimas

• Matriciniai šviesos diodų priekiniai žibintai

• Šviesos diodų galiniai žibintai

Multimedija

• Radijo sistema

• CD/MP3 atkūrimas

• SD kortelių skaitytuvas

• AUX-IN lizdas

• USB sąsaja

• DVD grotuvas

• Navigacijos sistema

• BOSE garso sistema

• "Bluetooth" sąsaja

• Multifunkcinis spalvotas ekranas

• Vairuotojo informacinė sistema

Sėdynės

• Odiniai sėdynių apmušalai

• Sportinės sėdynės

• Šildomos priekinės ir galinės sėdynės

• Elektra nustatomos sėdynės su atmintimi

Interjeras/komfortas

• Oda aptrauktas vairas

• Multifunkcinis vairas

• Sportinis vairas

• Vairas su pavarų perjungimu

• Elektriniai langų kėlikliai priekyje ir gale

• Tonuoti stiklai

• Šildomas galinis stiklas

• Elektra atidaromas galinis dangtis

• Elektra nustatomi veidrodžiai

• Šildomi veidrodžiai

• Prilenkiami veidrodžiai

• Elektra valdomas stoglangis

• Panoraminis stiklinis stoglangis



Klimatas

• 4-ių zonų automatinis oro kondicionierius "Deluxe" • Autonominis šildymas / vėdinimas su nuotoliniu valdymu

Paketai

• "S line" eksterjero paketas • "S line" sportinis paketas

Kita įranga

• Priekabos kablys

• Serviso knygelė

• Garantija

• "Metallic" spalva






