Audi A8
Long, SOFT C, B&O, Pano, Matrix, / 2013 / 158 619 km

775 000 Kč s DPH 640 496 Kč bez DPH
Karoserie

sedan

Výkon motoru

190 kW

V provozu od

09/10/2013

Převodovka

automatická

Najeto

158 619 km

STK

10/2021

Palivo

nafta

Servisní knížka

ano

VIN

WAUZZZ4H2EN006049

Objem motoru 2 967 ccm

AUDI A8 Long, prodloužená verze, s třílitrovým naftovým šestiválcem o výkonu 190kW,
vůz má bohatou výbavu, jako je například noční vidění, soft close, adaptivní tempomat,
digitální TV/DVD, premiový soundsystém Bang & Olufsen, nezavíslé topení, masážn í
sedačky všechny 4 včetně odvětrávání. LED Matrixová světla. Zadní sedačka za
spolujezdcem umožňuje lůžkovou úpravu. Vůz celou dobu servisován v autorizovaném
servise AUDI. Nutno vidět a svézt se. Pořizovací cena přes 4 miliony korun.;

Výbava vozidla

10x airbag
360° monitorovací systém (AVM)
8 rychlostních stupňů
ABS
adaptivní tempomat
alarm
alu kola
asistent rozjezdu do kopce (HSA)
aut. aktivace výstražných světlometů
aut. klimatizace
aut. převodovka
aut. stavitelný volant při nástupu
aut. uzávěrka diferenciálu
aut. zabrzdění v kopci
automatické parkování
autorádio
bezklíčové odemykání
bezklíčové startování
bluetooth
brzdový asistent
CD přehrávač
centrál dálkový
centrální zamykání
čtyřzónová klimatizace
deaktivace airbagu spolujezdce
denní svícení
dřevěné obložení
DVD přehrávač
EDS
el. dovírání dveří
el. okna
el. seřiditelná sedadla

el. sklopná zrcátka
el. víko zavazadlového prostoru
el. zrcátka
hands free
head-up display
hlídání jízdního pruhu
hlídání mrtvého úhlu
imobilizér
isofix
klimatizovaná přihrádka
kožené čalounění
LED denní svícení
měnič 220V
mlhovky
multifunkční volant
natáčecí světlomety
nezávislé topení
nezávislé topení s čas. předehřívačem
noční vidění
nouzové brzdění (PEBS)
odvětrávaná sedadla
ostřikovače světlometů
palubní počítač
paměťová karta
panoramatická střecha
parkovací asistent
parkovací kamera
parkovací senzory přední
parkovací senzory zadní
plní 'EURO VI'
pohon 4x4
polohovací sedadla

potahy kůže
protiprokluzový systém kol (ASR)
přední světla LED
regulace tuhosti podvozku
regulace výšky podvozku
roletky na zadních oknech
samostmívací zrcátka
satelitní navigace
sedadla s funkcí masáže - přední
sedadla s funkcí masáže - zadní
senzor opotřebení brzdových destiček
senzor stěračů
senzor světel
senzor tlaku v pneumatikách
sledování únavy řidiče
stabilizace podvozku (ESP)
startování tlačítkem
start-stop systém
střešní okno
telefon
televize
tempomat.
tónovaná skla
ukazatel rychlostního limitu (SLIF)
USB
vyhřívaná sedadla
vyhřívaná zrcátka
vyhřívaný volant
výškově nastavitelná sedadla
zadní světla LED
zatmavená zadní skla

