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Audi A6 4.2 V8 Quattro S-line *BOMVOL*UNIEKE
AUTO!!! (HK-711-V)
Bouwjaar
Km. stand
Brandstof
Carrosserie
Kleur
Gewicht
Motor
Transmissie
APK
Wegenbelasting
ABS
Airbag(s) hoofd achter
Airco automatisch
Alarm klasse 3
Anti Blokkeer Systeem
Armsteun voor
Audio-navigatiesysteem
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
bi-xenon koplampen
Boordcomputer (verbruik e.d.)
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
buitentemperatuurmeter
centrale deurvergrendeling en
elektrische ramen
clima
Dimlichten automatisch
Electronic Brake Distribution
elektrisch rolgordijn voor achterruit
Elektrisch verstelbare stoel(en) met
geheugen
Elektrische ramen voor
ESP
Hemelbekleding Designo
incl boekjes
Lederen stuurwiel
Mistlampen voor
onderhoudsboekjes aanwezig
ruitensproeiers verwarmbaar
Sportstoelen
stuur verstelbaar
toerenteller
TV-ontvanger
warmtewerende voorruit
onderhoudsboekjes aanwezig

Airbag bestuurder
Airbag(s) hoofd voor
airco met automatische regeling
antenne
Anti Slip Control
audioinstallatie met bediening op het
stuur
audiosysteem af fabriek met bediening
op het stuur
binnenspiegel automatisch dimmend
Bi-xenon koplampen
(+koplampreiniging)
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels van binnenuit verstelbaar
Bumpers en spiegels in de kleur van de
auto
centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
Cruise control
Electrisch verstelbare bestuurdersstoel
Electronic Stability Program
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
met geheugen
Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
Elektrische ramen voor
Geluidsisolerend glas
Hoofdsteunen actief
Leder pakket
Lendesteunen (verstelbaar)
Multifunctioneel stuurwiel met
boordcomputer
Park Distance Control
signaal vergeten verlichting
Stoelen vóór elektrisch verstelbaar
stuurbekrachtiging
Traction control
voorstoelen verwarmd
xenon

2007-09
239.392 km
Benzine (10.8)
Sedan (4 deurs)
Grijs
1.745 kg
8 cyl. 4.2 (257kW / 352pk)
Automaat 6 versnellingen
Ja (15-03-2020)
€ 245,00 - € 276,00 / € 980,00 - € 11
Airbag passagier
Airbag(s) side voor
alarm klasse 1
Anti Blokkeer Systeem
Armsteun achter
Audioinstallatie met CD-speler
Autotelefoon
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
buitenspiegels elektrisch verstel- en
verwarmbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Cd-wisselaar
Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
Cruise control adaptief
Electrisch verstelbare stuurkolom
(axiaal en verticaal)
Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
elektrisch verstelbare en verwarmde
voorstoelen
elektrische ramen achter
Elektronische remkrachtverdeling
Halogeen mistlampen
Houtafwerking interieur
Lederen bekleding
Lichtmetalen velgen 19"
nationale autopas
Regensensor
Sportonderstel
Stoelverwarming
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
(servotronic) met wieluitslagbeperking
turbodrukmeter
Voorstoelen verwarmd
zeer nette auto
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Prijs € 8.750,-

Marge

