Audi TT 8S
OPIS
Oferta od Firmy
Kategoria Osobowe
Marka Audi
Model TT
Wersja 8S (2014-)
Rok produkcji 2014
Przebieg 60 km
VIN TRUZZZFV3F1004105
Pojemność skokowa 2 000 cm3
Moc 230 KM
Rodzaj paliwa Benzyna
Skrzynia biegów Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)
Typ Sportowy/Coupe
Liczba drzwi 3
Kolor Niebieski
Metalik Tak
Możliwość finansowania Tak
Faktura VAT Tak
Kraj pochodzenia Polska
Zarejestrowany w Polsce Tak
Pierwszy właściciel Tak
Bezwypadkowy Tak
Serwisowany w ASO Tak

Wyposażenie



ABS

Elektrycznie ustawiane lusterka
Czujniki parkowania tylne




Komputer pokładowy


Tempomat


CD



Alarm

ESP (stabilizacja toru jazdy)





Nawigacja GPS

Wielofunkcyjna kierownica





Centralny zamek


Alufelgi

Klimatyzacja manualna




Tapicerka skórzana

Wyposażenie dodatkowe;
KOLOR - S9S9 niebieski Scuba metaliczny

JN Siedzisko / Boki siedzeń / Szew kontrastowy / Deska
rozdzielcza góra/dół / Dywaniki
czarne / czarne / - / czarna/czarna / czarne

PS6 Fotele sportowe typu "S" zawierają:
- manualną regulację kąta pochylenia siedziska, oparcia i
wysokości siedzenia
- zagłówki zintegrowane z oparciami siedzeń
- 4-kierunkową regulację podparcia odcinka lędźwiowego
kręgosłupa
- listwy boczne w oparciach foteli w kolorze czarnym
- lakierowane elementy wnętrza bocznych elementów siedzeń
w kolorze czarnym

3G4 Isofix - mocowanie fotelika dzięcięcego na fotelu pasażera z
przodu

4A3 Ogrzewanie foteli przednich

MMI Navigation plus z MMI touch
- system nawigacji zintegrowany z 12,3 calowym
wyświetlaczem Audi virtual cockpit
- czytniki kart SD/HC
- MMI radio
- Audi music interface
- system nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus z twardym
dyskiem
- złącze Bluetooth z funkcją Audiostreaming
-odtwarzacz DVD (MP3-, WMA-, AAC, MPEG) für Musik-CDs
und Video-DVDs
- 8 głośników o łącznej mocy 80 Watt
Tylko w połączeniu z kierownicą wielofunkcyjną (2PF) oraz z
zestawem przewodów przyłączeniowych do Audi music
interface, 2 szt., USB+Apple (oryginalne akcesoria Audi) (KAB)

2PF Kierownica sportowa 3-ramienna ze spłaszczonym wieńcem,
wielofunkcyjna, sportowa, obszyta skórą

PU7 Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją

przeciwoślepieniową, czujnikiem deszczu i świateł mijania
oraz szybą przednią z pasem przy górnej krawędzi
Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją
przeciwoślepieniową, czujnikiem deszczu i świateł mijania
oraz szybą przednią z pasem przy górnej krawędzi w
połączeniue z reflektorami LED lub reflektorami LED Matrix
(PX2 lub PXC)

C3G Obręcze ze stopu metali lekkich 8,5J x 18 częściowo
polerowane, 5-ramienne z oponami 245/40 R18

QQ1 Pakiet "Oświetlenie wnętrza" w technice LED

PX2 Reflektory przednie w technice LED obejmują światła mijania,
drogowe, dzienne i kierunkowskazy

PQD Pakiet stylistyczny S line Exterieur

2H6 Audi drive select
system zmieniający charakter pojazdu poprzez odpowiednie
dopasowanie układu kierowniczego,
charakterystyki pedału przyspieszenia oraz skrzyni biegów (w
modelach ze skrzynią S tronic).
Oferuje w podstawowym układzie 4 tryby ustawień: comfort,
auto, dynamic i efficiency, a także w połączeniu z MMI
Navigation Plus (PNQ) tryb individual

QE1 Pakiet "Schowek" - zawiera:
- siatki w oparciach przednich foteli i w przestrzeni nóg po
stronie pasażera
- schowki pod przednimi fotelami
- 2 lampki LED w wyposażeniu bagażnika
- siatka zabezpieczająca bagaż i taśma mocująca w ścianie
bocznej
- gniazdo zasilające 12V w bagażniku

9VS System nagłaśniający Bang & Olufsen

6I1 Audi active lane assist

7X2 Audi Parking System plus - przód i tył z wizualizacją na
ekranie MMI

8T6 Tempomat - urządzenie utrzymujące stałą prędkość

PG3 Autoalarm fabryczny w połączeniu z kluczykiem komfortowym
Advanced Key (z funkcją Safe lock)

7HB Pakiet skórzany I
- uchwyty w drzwiach i podłokietnik z dźwignią hamulca
ręcznego pokryte skórą w kolorze czarnym

N3Q Tapicerka skórzana Feinnappa

9ZE Audi phone box
umożliwia telefonowanie w samochodzie po umieszczeniu
telefonu komórkowego w specjalnie
przystosowanym zagłębieniu w konsoli środkowej; zawiera
zestaw głośnomówiący, bezprzewodowe połączenie z anteną
zewnętrzną polepsza jakość prowadzonych rozmów; zawiera
możliwość doładowania poprzez złącze USB

