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Audi A4 1.8 Turbo quattro Pro Line Nw Distributie+wp
(89-RR-PK)
Bouwjaar
Km. stand
Brandstof
Carrosserie
Kleur
Gewicht
Motor
Transmissie
APK
Wegenbelasting
achterbank in delen neerklapbaar
airbag bestuurder
Airbag passagier
Airbag(s) side achter
Airco automatisch
alarm met afstandsbediening
Anti doorSlip Regeling
audio-navigatiesysteem
autotelefoon
Boordcomputer
Buitenspiegels verwarmbaar
centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
climate control
derde remlicht
Elektrisch glazen schuifdak
elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
ESP
getint warmtewerend glas
Halogeen mistlampen
hoofd en zij airbag(s) achter
Hoofdsteunen actief
incl boekjes
lederen bekleding
Lederen versnellingspook
Lichtmetalen velgen 16"
Metallic lak
navigatiesysteem
Parkeersensor achter
passagiersstoel in hoogte verstelbaar
signaal vergeten verlichting
Sportonderstel
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
vierwielaandrijving (4x4)

18" LV
Achterbank in delen neerklapbaar
Airbag bestuurder
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) side voor
airco met automatische regeling
alarmsysteem
Anti Slip Control
Audio installatie
Automatisch dimmende binnenspiegel
Autotelefoonvoorbereiding
buitenspiegels elektrisch verstel- en
verwarmbaar
bumpers en spiegels in car.kleur
Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
cruise control
dimlichten automatisch
elektrisch zonnescherm achterruit
Elektrische ramen achter
Elektronisch sperdifferentieel
Geluidsisolerend glas
gordelspanners
hoofd airbag(s) voor
hoofd en zij airbag(s) voor
hoofdsteunen voor
koplamp in hoogte verstelbaar
Lederen stuurwiel
Lederen/stof bekleding
Lichtmetalen velgen 17"
Middenarmsteun voor
Navigatie-systeem
passagiersairbag
Radio CD-speler
spiegels elektrisch
Sportstoelen
toerenteller
zeer nette auto

2005-07
209.856 km
Benzine (9.2)
Sedan (4 deurs)
Zwart
1.445 kg
4 cyl. 1.8 (120kW / 164pk)
Handmatig 6 versnellingen
Ja, bij aflevering
€ 181,00 - € 203,00 / € 724,00 - € 81
ABS
afst. bed. voor centr. deurvergr.
airbag passagier
Airbag(s) hoofd voor
airbag(s) window
Alarm klasse 3
Anti Blokkeer Systeem
APK
Audioinstallatie met CD-wisselaar
Automatisch Sper Differentieel
binnen/buitensp. aut. dimmend
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Cd-wisselaar
centrale vergrendeling
Cruise control
Electronic Stability Program
Elektrisch zonnescherm achterruit
elektrische ramen voor
ESP
getint glas
gsm carkit
hoofd airbag(s) voor en achter
hoofdsteunen
in hoogte verstelb. stoel(en)
koplampsproeiers
lederen stuurwiel en versnellingspook
lichtmetalen velgen
luxe lederen bekleding
nationale autopas
Navigatie-systeem full map
passagiersairbag en zij airbag(s) voor
Regensensor
spiegels verwarmd
Startblokkering
Traction control
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Prijs € 7.450,-

Marge

