
Audi Q3 2.0 110kW aut
http://approved.audi.lv/lv/vehicle/10131108/audi-q3-20-110kw-aut/

Automašīnas pārskats

Virsbūves (VIN) numurs: WAUZZZ8U8GR055498 Dzinēja tilpums: 2000 cm³
Reģistrācijas numurs: 055498 Jauda: 150 ZS (110 kW)
Pirmā reģistrācija: 12/2015 Piedziņa: pilnpiedziņa
Nobraukums: 110 071 km Pārnesumkārba: automātiskā
Tehniskā skate: Degviela: dīzelis
Durvju skaits: 4/5 Degvielas patēriņš:

Krāsa: zila CO2 izmeši:

Dīlera informācija

Moller Auto Keturi žiedai
Ukmergės g. 252

Vilnius LT-06120

Lietuva

Mantas Petkevicius
E-pasts: mantas.petkevicius@moller.lt

Tālrunis: +37061670238

Artūras Sabolis
E-pasts: Arturas.Sobolis@moller.lt

Tālrunis: +37061429762



Piedziņa / ritošā

• quattro pilnpiedziņa

Pārnesumkārba

• S-tronic

Drošība un aizsardzība

• Stūres pastiprin.

• ABS bremzes

• ESP stabilitātes kontrole

• Elektromehāniskā stāvbremze

• Auto hold funkcija

• Drošības spilveni

• Isofix bērnu sēdeklīšu stiprinājumi

• "Keyless entry" centrālā atslēga

• Centrālā atslēga ar tālvadības pulti

• Signalizācija ar salona uzraudzību un pretaizdzīšanas
aizsardzību

• Lietus sensors

Asistentu sistēmas

• Kruīzkontrole

• Braukšanas joslu maiņas asistents "Side Assist"

• Braukšanas joslu uzturēšanas asistents "Lane Assist"

• Atpakaļskata kamera

• Parkošanās devēji priekšā un aizmugurē

• Paralēlās un perpendikulārās novietošanas asistents "Park
Assist"

Riepas un riteņi

• Vieglmetāla diski • Safaltējams rezerves ritenis

Apgaismojums / lukturi

• Miglas lukturi priekšā

• Miglas lukturi aizmugurē

• Lukturu mazgātājs

• LED priekšējie lukturi, automātiska lukturu augstuma
regulēšana

• LED aizmugurējie lukturi

Multimēdiji

• Radio

• CD/MP3 atskaņotājs

• SD karšu ligzda

• USB ligzda

• DVD atskaņotājs

• Navigācijas sistēma

• BOSE skaņas sistēma

• Bluetooth interfeiss

• Multifunkcionāls krāsu displejs

• Vadītāja informācijas sistēma

Sēdekļi

• Ādas apdares sēdekļi

• Komforta sēdekļi

• Priekšējo sēdekļu apsilde

• Elektriski regulējami sēdēkļi

Interjers / komforts

• Ādas stūre

• Multifunkciju stūre

• Elektriski logu pacēlāji priekšā un aizmugurē

• Tonēti logi

• Apsildāms aizmugurējais stikls

• Elektriski atverms aizmugurējais vāks

• Elektriski regulējami spoguļi

• Spoguļu apsilde

• Nolokāmi spoguļi

• Elektriska jumta lūka

• Panorāmas stikla jumta lūka

Apsilde / kondicionēšana

• Automātiska gaisa kondicionēšanas sistēma "Deluxe"



Cits aprīkojums

• Servisa grāmatiņa

• Garantija

• Metāliskā krāsa






