
Audi A6 2.0 185kW aut
http://approved.audi.lt/lt/vehicle/10207245/audi-a6-20-185kw-aut/

Pagrindiniai automobilio duomenys

VIN kodas: WAUZZZF21MN001805 Variklio tūris: 2000 cm³
Valstybiniai numeriai: , Galia: 252 Ag (185 kW)
Pirma registracija: 09/2020 Varantieji ratai: 4 varantieji ratai
Rida: 18 605 km Pavarų dėžė: Automatinė pavarų dėžė
Techninė apžiūra: 06/2022 Kuro tipas: benzinas
Durys: 4/5 durys Kuro sąnaudos:

Spalva: mėlyna CO2 emisija:

Pardavėjo informacija

Moller Auto Lidosta Audi
Kalnciema iela 170a

Rīga LV-1046

Latvija

Rihards Ganuļevičs
El. paštas: rihards.ganulevics@moller.lv

Tel: +37127311138

Mob.: +37127311138

Arturs Miglāns
El. paštas: arturs.miglans@moller.lv

Tel: +37122329648



Pavara/Pakaba

• quattro

Pavarų dėžė

• Automatinė pavarų dėžė

Saugumas ir apsauga

• Elektromechaninis vairo stiprintuvas

• ABS sistema

• Stabilizavimo sistema ESP

• Stabilizavimo sistema ESC

• Traukos valdymas EDS/ASR

• "Auto Hold" funkcija

• Trečias stabdžių žibintas

• Viso dydžio vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro
pagalvės

• Galvos oro pagalvės

• Kelių oro pagalvė

• ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai

• Centrinis užraktas

• Centrinio užrakto sistema "Keyless Entry"

• "Easy Open" package

• Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu

• Lietaus sensorius

• Šoninės oro pagalvės

Pagalbos sistemos

• Automatinis atstumo reguliavimas

• Greičio ribotuvas

• Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front
Assist"

• Priekinė "Audi pre sense" sistema

• Galinė "Audi pre sense" sistema

• Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist"

• High beam control "Light Assist"

• Dynamic Road Sign Display

• Galinio vaizdo kamera

• Parkavimo sensoriai priekyje ir gale

Padangos ir ratlankiai

• Lengvojo lydinio ratlankiai • Vasarinės padangos

Žibintai

• Matriciniai šviesos diodų priekiniai žibintai

• Šviesos diodų galiniai žibintai

• Dinaminės posūkių šviesos gale

Multimedija

• Radijo sistema

• Jutiklinis ekranas

• Navigacijos sistema

• Mobiliojo telefono sąsaja

• Multifunkcinis spalvotas ekranas

• Active Info Display

• Vairuotojo informacinė sistema

Sėdynės

• Sėdynių apmušalai iš "Alcantara"

• Sportinės sėdynės

• Šildomos priekinės sėdynės

• Elektra nustatomos sėdynės su atmintimi

• Nulenkiamas priekinio keleivio sėdynės atlošas

• Nulenkiamas galinės sėdynės atlošas

• Priekinis ranktūris

• Galinis ranktūris



Interjeras/komfortas

• Oda aptrauktas vairas

• Multifunkcinis vairas

• Sportinis vairas

• Reguliuojamas vairas

• Vairas su pavarų perjungimu

• Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena

• Gėrimų laikikliai

• Elektriniai langų kėlikliai priekyje ir gale

• Tonuoti stiklai

• Šildomas galinis stiklas

• Elektra atidaromas galinis dangtis

• Tekstiliniai kilimėliai

• Elektra nustatomi veidrodžiai

• Šildomi veidrodžiai

• Prilenkiami veidrodžiai

• Black ceiling

Klimatas

• 4-ių zonų automatinis oro kondicionierius "Deluxe"

Paketai

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

Kita įranga

• Stogo bėgeliai

• Bagažinės uždangalas

• Garantija

• Pratęsta garantija

• Registration package








