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Audi A6 Avant 2.0 TDI 140PK Pro Line Business Automaat + NAP/OH
HISTORIE/NAVI/CLIMA/CRUISE/TREKHAAK
Merk

Audi

Model

A6

Type

Avant 2.0 TDI 140PK Pro Line Business
Automaat + NAP/OH
HISTORIE/NAVI/CLIMA/CRUISE/TREKHAAK

Bouwjaar

2008

Kilometerstand

272.217 km

Carrosserie

Stationwagon

Transmissie

Automaat

Brandstof

Diesel

€4.950,00
Merk
Audi

Model
A6

Type
Avant 2.0 TDI 140PK Pro Line Business Automaat + NAP/OH
HISTORIE/NAVI/CLIMA/CRUISE/TREKHAAK

Transmissie
A

Brandstof
D

Vermogen
140

Bouwjaar
2008

Kilometerstand
272217

Accessoires

• ABS

• Airbag(s) hoofd achter

• Airbag(s) hoofd voor

• Airbag(s) side voor

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Airco automatisch

• Alarm klasse 3

• Anti Blokkeer Systeem

• Anti Slip Control

• Armsteun achter

• Armsteun voor

• Audio-navigatiesysteem

• Autotelefoonvoorbereiding

• Bagage-scheidingsnet

• Boordcomputer

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels verwarmbaar

• Cd-wisselaar

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Cruise control

• Dakrails

• Dimlichten automatisch

• Dual zone Climatronic

• Electronic Brake Distribution

• Electronic Stability Program

• Elektrische ramen achter

• Elektrische ramen voor

• Elektrisch glazen schuif-/kanteldak

• ESP

• Extra getint glas

• Halogeen mistlampen

• Hoofdsteunen actief

• Isofix bevestiging

• Lederen/alcantara bekleding

• Lederen stuurwiel

• Lederen versnellingspook

• Lichtmetalen velgen 16"

• Metallic lak

• Privacy glas vanaf B-stijl

• Radio CD/MP3 + stuurbed.

• Regensensor
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• Sportstoelen

• Stuurwiel multifunctioneel

• Traction control

• Trekhaak

• Voorstoelen hoogte verst

Opmerkingen
Bandenmaat: 205/60 R16
LET OP!! Prijs is vaste meeneemprijs inclusief nieuwe apk.
Of anders in overleg.
Wij rekenen geen afleverkosten en inruil is bij ons mogelijk.
Ook het maken van een proefrit is geen probleem.
Graag voor bezichtiging een afspraak maken.
Dan weet u zeker dat de auto nog beschikbaar is en er iemand van de verkoop aanwezig is om u te woord te staan.
Het gaat hier om een nette en goed onderhouden auto.
Nationale Autopas, onderhoudshistorie evenals 2 sleutels zijn bij de auto aanwezig.
De Audi A6 Avant is een zeer ruime en degelijke premium zakenauto met onberispelijke afwerking.
Zo ook deze uit 2008 afkomstige A6 die is voorzien van een 2.0TDI turbo dieselmotor die 140pk levert en is gekoppeld aan een
comfortverhogende automatische transmissie.
Op 16-06-2017 is bij 222.487KM de distributieriem en waterpomp nog volgens onderhoudsschema vervangen.
De auto is voorzien van een trekhaak en mag een geremde aanhanger van 1.600KG voortbewegen.
Verder is de uitrusting compleet met onder andere een elektrisch glazen schuif/kanteldak, 16" lichtmetalen velgen, cruise control, dual
zone climatronic, navigatie, telefoonfunctie, sportstoelen en leder/alcantara bekleding.
Kortom een nette en goed onderhouden, ruime stationwagon voorzien van 140Pk sterke dieselmotor, automatische transmissie en
complete uitrusting.
Hoewel aan de informatie van deze advertentie de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij van Frank Oomen auto's niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie in de advertentie van welke aard dan ook.
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