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nr Marca, model i versió kW / HP 

En primer 

registre 

km Color i equip (s)

1 PORSCHE anamera 4 E-Hybrid PDK Sport Turisme  PORSCHE anamera 4 E-Hybrid PDK Sport Turisme  Cap / Cap 01,2018 JET NEGRE METÀL·LIC,

2 PORSCHE anamera 4 E-Hybrid PDK Sport Turisme  PORSCHE anamera 4 E-Hybrid PDK Sport Turisme  Cap / Cap 02,2018 Gris àgata,

3 VOLKSWAGEN GOLF 1.6 CR TDi BlueMotion DPF 77 kw. VOLKSWAGEN GOLF 1.6 CR TDi BlueMotion DPF 77 kw. 77/105 10.2012 171.484 Negre perla, de múltiples funcions de visualització "plus", per a l'aparcament, "RCD 310" per a la funció de navegació, funcions de navegació171.484 Negre perla, de múltiples funcions de visualització "plus", per a l'aparcament, "RCD 310" per a la funció de navegació, funcions de navegació

"RNS 310" (per "RCD 310"), "Wellington" - 4 rodes d'aliatge 6.5J x 15 - Pneumàtics 195/65 R15, sistema d'aire condicionat Climatronic, sistema de navegació, tapisseria 

tèxtil, dels seients davanters, climatitzador automàtic, pintura metal·litzada , rodes d'aliatge lleuger

4 SKODA SUPERB COMBI 1,6 CR TDi GreenLine Ambition DPF 77 kw.  SKODA SUPERB COMBI 1,6 CR TDi GreenLine Ambition DPF 77 kw.  77/105 03,2013 164.986 NEGRE MAGIC MICA ,, Vitres Fumees Ar, reposabraços davanter, per a l'aparcament del darrere, Park Distance Control Frontal,164.986 NEGRE MAGIC MICA ,, Vitres Fumees Ar, reposabraços davanter, per a l'aparcament del darrere, Park Distance Control Frontal,

Control de creuer, volant multifuncional, pintura metal·litzada, climatitzador automàtic, sistema de navegació, Sostre Baranda, rodes d'aliatge lleuger

5 AUDI A3 SPORTBACK 1.6 TDi d'ultra atracció 81 kw.  AUDI A3 SPORTBACK 1.6 TDi d'ultra atracció 81 kw.  81/110 05,2015 157.084 Scuba blau, metàl·lic ,, Control de velocitat electrònic, Front Recolzabraços De centre, Barres de sostre, d'alumini anoditzat, recobert de cuir157.084 Scuba blau, metàl·lic ,, Control de velocitat electrònic, Front Recolzabraços De centre, Barres de sostre, d'alumini anoditzat, recobert de cuir

Volant multifunció, 4 radis, automàtic de recirculació d'aire, xenó Sistema rentafars incloent Plus, Milano Cuir, Pintura metal·litzada, seients davanters amb 

calefacció, sistema de navegació

6 VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 2.0 CR TDi Comfortline BMT DSG 6V VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 2.0 CR TDi Comfortline BMT DSG 6V 

Boîte séquentielle automatique 5P trencament 140CV 103 kw.  

103/140 12.2013 180.722 Ferro gris metàl·lic ,, sense dispositiu mòbil d'interfície d'entrada auxiliar al davant Recolzabraços De centre, barres de sostre negres, 4 rodes d'aliatge "Perugia" 7J 

x 16, Sistema d'Alerta Conductor, 6 velocitats o automàtica DSG Nota: Família EDF, de múltiples funcions del cuir volant -Wrapped, volant entapissat en cuir de 

múltiples funcions de direcció (3 radis) W / Alu. Insercions desembre W / control Per MFD, ràdio i telèfon, Fre Elèctric Amb estacionament Acte Hold, en pendents 

de control, dispositius mòbils Mitjana Interface-A amb l'iPod / iPhone Cable adaptador A la caixa de guant, Preparació del mòbil per "rns315", "premium "Display 

multifunció amb pantalla multicolor, Climatronic sistema d'aire condicionat With2-Zona de regulació de la temperatura i la manera de ventilació indirecta, per a 

l'aparcament - Acoustic Warningsignal dels obstacles a la part davantera i posterior, Tèxtil tapisseria, volant multifuncional, control de temperatura automàtic, control 

de creuer, seients davanters, pintura metal·litzada

7 SKODA Octavia Combi 1.6 TDI CR ambició 81 kw.  SKODA Octavia Combi 1.6 TDI CR ambició 81 kw.  81/110 03,2016 77.215 Plata Brillant Metal·litzat ,, Dab - Ràdio Digital Recepció, guantera Sistema de refrigeració, Dual-Zone Aire condicionat77.215 Plata Brillant Metal·litzat ,, Dab - Ràdio Digital Recepció, guantera Sistema de refrigeració, Dual-Zone Aire condicionat

"Climatronic" amb regulació electrònica, "control de creuer", clau per al sistema de tancament amb comandament a distància, sensors d'aparcament del darrere, sistema de 

navegació - Estàndard, davanter Recolzabraços "Jumbo Box", Pany Central allunyat amb 2 plegables Keys (sense sistema de seguretat), Porta del darrere / tapa del maleter 

Releaseckel Hinten (elèctricament), barres de sostre negres, 3 radis del volant multifunció de cuir, Apple Connectivitat, en pendents de control, control de veu, manual de 5 

velocitats de transmissió, rodes d'aliatge "tekton" 6,5j X 16 "4 uts., pintura metal·litzada

Audi.cat
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8 VOLKSWAGEN Passat Variant 1.6 TDI CR Comfortline 88 kw.  VOLKSWAGEN Passat Variant 1.6 TDI CR Comfortline 88 kw.  88/120 03,2015 96.139 Silber tungstè ,, sistema d'aire condicionat "Climatronic" amb 3-Zona de regulació de la temperatura i controls addicionals En96.139 Silber tungstè ,, sistema d'aire condicionat "Climatronic" amb 3-Zona de regulació de la temperatura i controls addicionals En

El darrere de múltiples funcions de visualització "premium" amb pantalla multi-color, la interfície del mòbil en combinació concar-Net, interfície USB també per a iPod / iPhone, incloent-hi 

entrada auxiliar Jack, funció de navegació "descobrir els mitjans de comunicació" (per "composició de Mitjans "), Creuer adaptatiu de control Acc fins a 160 km / h i el monitoratge ambiental 

de trànsit" Front Assist "Amb la ciutat en frenades d'emergència, càmera de visió del darrere" Vista posterior ", reposabraços davanter, per a l'aparcament del darrere, Front Park Distance 

control, de sostre per baca, pintura metal·litzada

9 SKODA Octavia Combi 1.6 TDI CR ambició 81 kw.  SKODA Octavia Combi 1.6 TDI CR ambició 81 kw.  81/110 03,2016 64633 Plata Brillant Metal·litzat ,, sistema de telèfon Confort, doble zona d'aire condicionat "Climatronic" amb regulació electrònica,64633 Plata Brillant Metal·litzat ,, sistema de telèfon Confort, doble zona d'aire condicionat "Climatronic" amb regulació electrònica,

"Cruise Control", Parabrises del sensor de pluja / eixugaparabrises intermitent de control de llum, durant el dia separada de la llum corrent amb control automàtic de fars i 

que ve de funcions d'inici, sensors d'aparcament del darrere, Sistema de Navegació - Standard, davanter Recolzabraços "Jumbo Box", Porta del darrere / tapa del maleter 

Releaseckel Hinten (elèctricament), Black rails de sostre, 3 Spoke Multi-Funció Volant de cuir, guantera Sistema de refrigeració, Apple Connectivitat, Dab - Ràdio digital de 

recepció, control de veu, manual de 5 velocitats de transmissió, pintura metal·litzada

10 VOLKSWAGEN SHARAN 2.0 TDI CR Trendline BMT 6V Boîte Manuelle 5P VOLKSWAGEN SHARAN 2.0 TDI CR Trendline BMT 6V Boîte Manuelle 5P 

Multi Purpose Vehicle 140CV 103 KW.  

103/140 01,2014 180.322 Deepblack Perle ,, gira sobre un eix enganxi de remolc, elèctrica amb el llançament, volant de cuir-embolicada de múltiples funcions180.322 Deepblack Perle ,, gira sobre un eix enganxi de remolc, elèctrica amb el llançament, volant de cuir-embolicada de múltiples funcions

(3-Spoke) W / Alu. Insercions desembre W / control Per MFD, ràdio i telèfon, Preparació del mòbil per "rns315", Multi-Function Display "plus", Control de Temperatura 

Climatronic sistema d'aire condicionat with3-Zone, Control de velocitat, sensor de pluja, Control de distància - Acústica Warningsignal dels obstacles a la part davantera i 

posterior, "RNS 315" sistema de navegació amb pantalla tàctil de TFT, lector de targetes SD, Cd Player, i el dispositiu mòbil d'interfície d'entrada auxiliar, sistema 

d'arrencada / aturada amb frenat regeneratiu, Recolzabraços de centre al front, Negre Sostre rails, Manual de 6 velocitats de transmissió, 7 seients, pintura efecte perla

11 SKODA Octavia Combi 1.6 TDI CR ambició 81 kw.  SKODA Octavia Combi 1.6 TDI CR ambició 81 kw.  81/110 03,2016 49417 Plata Brillant Metal·litzat, en pendents de control, reposabraços davanter "Jumbo Box", sistema de navegació - Estàndard, estacionament del darrere49417 Plata Brillant Metal·litzat, en pendents de control, reposabraços davanter "Jumbo Box", sistema de navegació - Estàndard, estacionament del darrere

Sensors, durant el dia separada de la llum corrent amb control automàtic de fars i que ve de característiques de la llar, "control de creuer", Dual-Zone Aire condicionat 

"Climatronic" amb regulació electrònica, controls per a la ràdio i telèfon, Porta del darrere / tapa del maleter Releaseckel Hinten (elèctricament), Negre Sostre rails, 3 

Spoke Multi-Funció Volant de cuir, Apple Connectivitat, Dab - Ràdio digital de recepció, control de veu, manual de 5 velocitats de transmissió, pintura metal·litzada

12 SKODA Octavia Combi 1.6 TDI CR GreenLine ambició 6V Boîte Manuelle 5P SKODA Octavia Combi 1.6 TDI CR GreenLine ambició 6V Boîte Manuelle 5P 

trencament 110CV 81 kw.  

81/110 03,2014 156.993 Blanca Lluna metàl·lic, de Doble Zona Aire condicionat "Climatronic" amb regulació electrònica, amb el CD Drive i dues Sd156.993 Blanca Lluna metàl·lic, de Doble Zona Aire condicionat "Climatronic" amb regulació electrònica, amb el CD Drive i dues Sd

Ranures de la targeta, de 6 velocitats de transmissió manual, control de velocitat, clau per al sistema de tancament amb comandament a distància, eixugaparabrises intermitent 

de control amb la llum / sensor de pluja, durant el dia separada de la llum corrent amb control automàtic de fars i que ve de funcions d'inici, sensors d'aparcament del darrere, 

sistema de navegació - estàndard, Recolzabraços davanter "jumbo Box", controls Per ràdio i telèfon, Porta del darrere / tapa del maleter Releaseckel Hinten (elèctricament), 

barres de sostre negres, Volant multifunció, MDI (interfície de dispositiu mòbil), Dab - ràdio digital de recepció, control de veu
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13 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDi SCR 4Motion Highline BMT DSG 110 kw.  VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDi SCR 4Motion Highline BMT DSG 110 kw.  110/150 02,2017 36.125 Oryx mare blanca de la perla EFF ,, barres de sostre, Plata anoditzat, Seients davanters calefactables, Privacy Glass Per darrere lateral del Windows36.125 Oryx mare blanca de la perla EFF ,, barres de sostre, Plata anoditzat, Seients davanters calefactables, Privacy Glass Per darrere lateral del Windows

I la finestra del darrere, el 65% absorbent de llum, advertència de col·lisió frontal Front Assist, Autònoma de frenada d'emergència (per Adapt.cruise control Acc fins a 210 km 

/ h), Ext. Miralls, d'ajust de potència., Plegable A. climatitzada, W / envoltant d'il·luminació, frontal Pass.exterior Mirall Baixant Func. + De memòria, Suport lumbar al front, 

amb ajust elèctric a del costat del conductor, dades de navegació per a Europa Occidental en targeta SD, navegació sistema de "descobrir els mitjans de comunicació" amb 

pantalla tàctil de TFT, Park Assist amb sensors per estacionar-se, de carril sistema de carrils, Front fars antiboira i llum de corba, interfície del telèfon mòbil en combinació 

amb sistema de Car-Net o la navegació, adaptable Cruise control ACC "stop & Go "Incl. Limitador de velocitat, posterior antiboira, 2 LED de lectura llums al front i 2 a la part 

del darrere, llums de combinació vermell fosc darrere en tecnologia LED, fars LED per llum d'encreuament i llum de carretera, amb diürna LED separat corrent de la llum i 

llum de corba dinàmica, inclinació i lliscant sostre solar panoràmic amb la part posterior del sostre solar panoràmic, Volant de múltiples funcions entapissat en pell il·luminada 

amb el canvi de paletes, climatitzada, espai i estalvi de pes roda de recanvi, de 18 polzades, interfície USB també per a iPod / iPhone, incloent-hi entrada auxiliar Jack, ràdio 

digital recepció DAB +, càmera multifunció, inclinació i panoràmic corredís sostre corredís amb la part posterior de sostre panoràmic, funció de navegació "descobrir els 

mitjans de comunicació" (per "composició dels mitjans de comunicació"), Volant de múltiples funcions de cuir amb desplaçament de paletes, climatitzada, inserits i reforça En 

cuir "Viena", va portar la il·luminació de la matrícula, sistema d'aire condicionat Climatronic with3-Zona de regulació de la temperatura, filtre d'al·lèrgens i ADD. Els controls a 

la part posterior

14 SKODA Octavia Combi 1.6 TDI CR ambició 81 kw.  SKODA Octavia Combi 1.6 TDI CR ambició 81 kw.  81/110 03,2016 62691 Plata Brillant Metal·litzat ,, Pujol Hold Control, Apple Connectivitat, Eixugaparabrisa intermitent de control amb la llum / pluja62691 Plata Brillant Metal·litzat ,, Pujol Hold Control, Apple Connectivitat, Eixugaparabrisa intermitent de control amb la llum / pluja

Sensor de Doble Zona Aire condicionat "Climatronic" amb regulació electrònica, "control de creuer", durant el dia separada de la llum corrent amb control automàtic de fars i 

que ve de funcions d'inici, sensors d'aparcament del darrere, sistema de navegació estàndard, Recolzabraços davanters "Jumbo Box", els comandaments per a la ràdio i 

telèfon, Porta del darrere / tapa del maleter Releaseckel Hinten (elèctricament), barres de sostre negres, 3 de ràdios múltiples funcions d'Interior de pell, Dab - Ràdio digital de 

recepció, control de veu, manual de 5 velocitats de transmissió, pintura metal·litzada

15 AUDI Q5 2.0 TDi S Tronic 140 kw.  AUDI Q5 2.0 TDi S Tronic 140 kw.  140/190 12.2016 29036 Mythos Negre, metàl·lic ,, el compartiment d'equipatge tapa, d'obertura i tancament elèctric, fosa d'alumini rodes d'aliatge, 529036 Mythos Negre, metàl·lic ,, el compartiment d'equipatge tapa, d'obertura i tancament elèctric, fosa d'alumini rodes d'aliatge, 5

Disseny de ràdios en V, Mida 8j X 18, Milano Cuir, fosa d'alumini rodes d'aliatge en disseny de 5 radis en V, Mida 8j X 18, amb 235/60 R 18 pneumàtics, "alt", els llums 

davanteres antiboira, sistema de control de creuer Ràdio , Led darrere de les llums, control d'abast de la llum, sensor de llum i pluja i assistent de llum de carretera, 

Xenon Plus, Aparcament d'ajuda més, la MMI Navigation Plus, Dvd, exterior Miralls, elèctrics ajustables, amb calefacció i plegables elèctricament, Recolzabraços de 

centre al davant , vidres fumats (privacy glass), escalfadors de seient de davant, Barres de sostre lluminós, sostre solar panoràmic de vidre, volant multifunció esportiu 

cobert de cuir, de 3 ràdios Q Disseny, Preparació enganxi de remolc, MMI Navigation Plus

16 AUDI A1 SPORTBACK 1.4 TDi 66 kw. S-Line exterior  AUDI A1 SPORTBACK 1.4 TDi 66 kw. S-Line exterior  66/90 10.2016 18232 Mythos Negre, metàl·lic / Florett de plata, metàl·lic ,, interfície Bluetooth, Sistema d'informació del conductor, aire automàtic18232 Mythos Negre, metàl·lic / Florett de plata, metàl·lic ,, interfície Bluetooth, Sistema d'informació del conductor, aire automàtic

Condicionat, control de creuer, Combinació Led llums posteriors, Sensor de pluja / llum, l'estacionament de l'ajuda, el sistema d'arrencada / aturada, Recolzabraços De 

centre al front, escalfadors de seient de davant, Seient posterior de banc 2 + 1, Direcció multifunció folrat en cuir Esports roda, de 3 ràdios, Audi Music Interface, 

reconeixement de veu, xenó plus inclòs Sistema limpiafaro, manual de 5 velocitats de transmissió, la fosa d'alumini rodes d'aliatge, 5 raigs V de disseny, mida 7.5 JX 17, 

215/40 R 17. Amb pneumàtics, sistema de navegació, pintura metal·litzada

17 AUDI Q5 2.0 TDi Quattro S línia DPF S Tronic 140 kw.  AUDI Q5 2.0 TDi Quattro S línia DPF S Tronic 140 kw.  140/190 12.2016 26.341 Mythos Negre, metàl·lic ,, Aire condicionat automàtic, interfície Bluetooth, Ràdio "alta", Rodes davanteres fars antiboira, control de creuer26.341 Mythos Negre, metàl·lic ,, Aire condicionat automàtic, interfície Bluetooth, Ràdio "alta", Rodes davanteres fars antiboira, control de creuer

Sistema, Combinació Led llums posteriors, sensor de llum i pluja i assistent de llum de carretera, Xenon Plus, Aparcament d'ajuda més, la MMI Navigation Plus, 

4-Way suport lumbar, Dvd, Exterior Miralls, elèctrics ajustables, amb calefacció i plegables elèctricament, Centre reposabraços al front, vidres fumats (privacy 

glass), el compartiment d'equipatge tapa, elèctricament obertura i tancament, escalfadors de seient de davant, Barres de sostre brillants, panoràmic de vidre del 

sostre solar, multifunció Volant esportiu de cuir-cobert, 3 ràdios Q Disseny, enganxament de remolc preparació, s Line paquet esportiu, Seients esportius al 

davant, MMI Navigation Plus, napa fina de cuir amb relleu "s Line" logotip al respatller del seient davanter, Audi Sport, alumini fos, Rines d'alumini, 5 radis, 8 Mida 

JX 19
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18 SKODA Superb Combi 2.0 TDI CR DSG Estil 110 kw.  SKODA Superb Combi 2.0 TDI CR DSG Estil 110 kw.  110/150 07,2017 8235 Magnètica Brown metàl·lic, "control de creuer" - Amb Speedlimiter, fars bi-xenó amb sistema AFS, amb LED "llum dia" +8235 Magnètica Brown metàl·lic, "control de creuer" - Amb Speedlimiter, fars bi-xenó amb sistema AFS, amb LED "llum dia" +

Amb control de l'angle dinàmic, control de pressió de Climatronic amb impacte, lliure de CFC, "Enllaç intel·ligent intel·ligent + Porta", Led darrere Llums - Top versió, 

"Assistent de llum" ( "comming Inici", "sortir de casa", "túnel de llum", "llum dia"), Park Assist, Navi Columbus, Start-Stop System Amb frenat regeneratiu, "front Assist" - 

radar d'escombrat de l'espai en el front del cotxe, Incl. Ciutat ANB, Wo. "Assistent de creuer adaptatiu", Recolzabraços De centre al davant, Porta del darrere / tapa del 

maleter (manual), Alliberament elèctricament de l'interior (la tapa posterior d'E / tronc d'accionament manual), amb calefacció seients davanters i del darrere, barres de 

sostre, anoditzat, Ajust dels seients elèctrics amb funció de memòria per seient esquerra, seient dret manualment en alçada, 3 de ràdios multifunció Volant de cuir, acer 

Roda de recanvi de, extern, entrada auxiliar Jack, USB tipus a, 2x USB sòcol, Dab - digital recepció de ràdio, amb la càmera multifunció, control de veu i veu Enhancer, 

Roda de recanvi d'acer, privat de trucada d'emergència Sistema de trucada d'emergència "la càmera de visió posterior Mid", de 6 velocitats de transmissió automàtica, 

Cura Connectar + informació i entreteniment en línia, Rines d'alumini "Stratos" 7jx17 ", pintura metal·litzada

19 AUDI A8 3.0 TDI V6 Quattro Tiptronic 155 kw.  AUDI A8 3.0 TDI V6 Quattro Tiptronic 155 kw.  155/211 07,2016 23395 Mythos Negre, metàl·lic ,, Audi connexió, com telèfon del cotxe, Audi Sport, alumini fos, Rines d'alumini, 10 de ràdios en I23395 Mythos Negre, metàl·lic ,, Audi connexió, com telèfon del cotxe, Audi Sport, alumini fos, Rines d'alumini, 10 de ràdios en I

Disseny, mida 9J x 20, amb 265/40 R 20 pneumàtics, volant multifunció de cuir, 4 radis, amb lleves de canvi, amb calefacció, fars LED, Sistema de so d'Audi, de 

quatre zones automàtic de luxe aire condicionat, control de creuer, llums del darrere LED amb indicador dinàmic, Matrix Led fars, Audi Active Lane Assist, sistema 

ajuda aparcament amb 360 ° Display, Audi Pre Sense bàsic, la MMI Navigation Plus, 4-Way suport lumbar, sol DVD Player, Miralls Exteriors, plegables elèctricament, 

anti automàtic acció -Glare amb funció de memòria, recolzabraços de centre davanter, posterior Bench Seat, tres seients, vidre doble / acústica amb Rear Window 

(privacy glass), Comfort Key, el compartiment d'equipatge tapa, elèctricament obertura i tancament, Seient Calefacció per als seients davanters i exterior del darrere 

seients, Sostre solar de vidre, suspensió pneumàtica adaptativa, Audi Music Interface, seients de confort al front, seients de confort amb funció de memòria, 

exportació, 360 ° Cambres

20 AUDI A3 SPORTBACK 1.6 TDi 81 kw.  AUDI A3 SPORTBACK 1.6 TDi 81 kw.  81/110 10.2016 14287 Nano gris, metàl·lic ,, interfície Bluetooth, Deluxe Aire condicionat automàtic, tempomat, Fars de Boira, Llum /14287 Nano gris, metàl·lic ,, interfície Bluetooth, Deluxe Aire condicionat automàtic, tempomat, Fars de Boira, Llum /

Sensor de pluja, Xenon Plus, Rear Ajuda Aparcament, Recepció Recolzabraços De centre, Seient Calefacció per als seients davanters, barres de sostre, anoditzat, volant 

multifunció esportiu de cuir, disseny de 3 ràdios, interfície elèctrica per a ús extern, entrada auxiliar i USB Jack , la MMI navegació, tapisseria de cuir Milano, fosa d'alumini 

Rines d'alumini, 15 ràdios I Design, mida 7J x 16, 205/55 R 16 pneumàtics, pintura metal·litzada

21 AUDI A3 SPORTBACK 1.6 TDi 81 kw.  AUDI A3 SPORTBACK 1.6 TDi 81 kw.  81/110 06,2017 5533 Mythos Negre, metàl·lics, Control de velocitat electrònic, Llums del darrere antiboira, control de rang automàtic dels fars-estàtica, sensor de llum / pluja,5533 Mythos Negre, metàl·lics, Control de velocitat electrònic, Llums del darrere antiboira, control de rang automàtic dels fars-estàtica, sensor de llum / pluja,

Xenon Plus, Rear assistent d'aparcar, Ext. Miralls, Electe. Ajustar., Climatitzada, Fold., Incl. Encintat automàtic-Side Func. Per Mirall Exterior costat de l'acompanyant, 

davanter Recolzabraços De centre, interfície Bluetooth, Deluxe Automàtica Aire condicionat, multifunció Volant esportiu de cuir-cobert, disseny de 3 radis, interfície 

elèctrica per a ús extern, entrada auxiliar i USB Jack, MMI navegació, Rines d'alumini , 5 radis disseny de l'estrella, mida 7J x 16, amb pneumàtics 205/55 R16, 

pintura metal·litzada

22 AUDI A3 Sportback 1.6 TDI Sport 81 kw.  AUDI A3 Sportback 1.6 TDI Sport 81 kw.  81/110 08,2016 52.744 Nano gris, metàl·lic ,, interfície Bluetooth, Sistema d'informació del conductor amb pantalla a color, Confort Aire automàtica52.744 Nano gris, metàl·lic ,, interfície Bluetooth, Sistema d'informació del conductor amb pantalla a color, Confort Aire automàtica

Sistema condicionat, sistema de control de velocitat, sensor de llum / pluja, Xenon Plus, Rear assistent d'aparcar, el sistema d'arrencada / aturada, limitador de velocitat, 

Recolzabraços De centre al front, escalfadors de seient de davant, Barres de sostre, anoditzat, Direcció multifunció folrat en cuir Esports roda, de 3 ràdios, fosc-vidre tenyit 

(privacy glass), interfície elèctrica per a ús extern, entrada auxiliar i USB Jack, Seients esportius al davant, Manual de 6 velocitats de transmissió, Audi Connect, modelada 

Rines d'alumini, 5-braç Estil , 7.5J x 17 Amb 225/45 R17, pintura Metalitzada
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23 AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDi Ambition S Tronic 100 kw.  AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDi Ambition S Tronic 100 kw.  100/136 05,2016 82454 Mythos Negre, metàl·lic ,, interfície Bluetooth, Sistema d'informació del conductor amb pantalla a color, Confort Aire automàtica82454 Mythos Negre, metàl·lic ,, interfície Bluetooth, Sistema d'informació del conductor amb pantalla a color, Confort Aire automàtica

Sistema condicionat, control de creuer, llums posteriors combinació va donar lloc, sensor de llum / pluja, l'estacionament i d'ajuda, MMI mòdul de navegació, sistema 

d'arrencada / aturada, anti-robatori sistema d'alarma, limitador de velocitat, Recolzabraços De centre al front, escalfadors de seient de davant, sostre solar panoràmic 

de vidre, S Suspensió línia esportiva, multi-funció Volant esportiu de cuir-embolicada, de 3 ràdios, de fons pla, Audi Drive Select, fosc-vidre tenyit (privacy glass), Hold 

Assist, Audi Music Interface, napa fina amb el cuir a relleu "s Line" logotip al respatller del seient davanter, de 6 velocitats de transmissió automàtica, Rines d'alumini 

fos, 5 radis paral·lels estil, Parcialment polit, 7,5 J x 18 amb pneumàtics 225/40 R18, pintura metal·litzada

24 AUDI A4 2,0 TDIE 100 kw.  AUDI A4 2,0 TDIE 100 kw.  100/136 03,2013 98005 Montsó gris, metàl·lic, davanter, Recolzabraços De centre, Volant multifunció esportiu cobert de cuir, de 3 ràdios, Esports98005 Montsó gris, metàl·lic, davanter, Recolzabraços De centre, Volant multifunció esportiu cobert de cuir, de 3 ràdios, Esports

Suspensió, sistema de diàleg de veu, seients davanters esportius, fosa d'alumini Rines d'alumini, 20 ràdios "dinàmica" de disseny, mida 7,5 J x 17, amb 225/50 R17 

Pneumàtics, Manual de 6 velocitats de transmissió, interfície Bluetooth, Sistema de so d'Audi, el controlador de pantalla sistema d'Informació amb color, aire condicionat, 

automàtic, amb sol de sensor, control de velocitat, sensor de llum / pluja, Rear assistent d'aparcar, la MMI Navigation Plus, sistema d'arrencada / aturada, Dvd, alarma 

antirobatori, sistema de límits de control de velocitat de creuer , Milano Cuir, pintura metal·litzada

25 AUDI Q5 2.0 TDi Quattro S línia DPF S Tronic 125 kw.  AUDI Q5 2.0 TDi Quattro S línia DPF S Tronic 125 kw.  125/170 12.2016 32854 Montsó gris, metàl·lic ,, Seients esportius al davant, interfície Bluetooth, Automàtica Aire condicionat, Ràdio "alta", boira davantera32854 Montsó gris, metàl·lic ,, Seients esportius al davant, interfície Bluetooth, Automàtica Aire condicionat, Ràdio "alta", boira davantera

Llums, Sistema de Control de Velocitat, llums de combinació Led darrere, Control d'abast de la llum, sensor de llum i pluja i assistent de llum de carretera, Xenon 

Plus, Aparcament d'ajuda més, la MMI Navigation Plus, 4-Way suport lumbar, elèctric auxiliar d'aire Escalfador De Dvd, exterior Miralls, elèctrics ajustables, amb 

calefacció i plegables elèctricament, Recolzabraços de centre al front, vidres fumats (privacy glass), el compartiment d'equipatge tapa, elèctricament obertura i 

tancament, escalfadors de seient de davant, Barres de sostre brillants, panoràmic de vidre del sostre solar, amb coberta de cuir multifunció volant esportiu de 3 

ràdios Q Disseny, Preparació enganxament de remolc, suspensió s Line Esports, s Line paquet esportiu, MMI Navigation Plus, napa fina de cuir amb relleu "s Line" 

logotip al respatller del seient davanter, Audi Sport d'alumini fos rines d'alumini, disseny de 5 llamps, 8 Mida JX 19

26 AUDI Q5 2.0 TDi S Tronic 140 kw.  AUDI Q5 2.0 TDi S Tronic 140 kw.  140/190 01,2017 39328 Mythos Negre, metàl·lic ,, sensor de llum i pluja i assistent de llum de carretera, Xenon Plus, Aparcament d'ajuda més, MMI navigation39328 Mythos Negre, metàl·lic ,, sensor de llum i pluja i assistent de llum de carretera, Xenon Plus, Aparcament d'ajuda més, MMI navigation

A més, 4-suport lumbar, Exterior Miralls, elèctrics ajustables, amb calefacció i plegables elèctricament, vidres fumats (privacy glass), el compartiment d'equipatge 

Tapa, elèctricament obertura i tancament, escalfadors de seient de davant, Barres de sostre brillants, Audi Sport d'alumini fos rines d'alumini, 5 radis, mida 8 del 

JX 19, Seients esportius al davant, Audi Music Interface, multifunció Volant esportiu de cuir-cobert, 3 radis Q Disseny, Preparació per telèfon mòbil (Bluetooth), 

Dvd, combinat va produir posterior llums, aire condicionat automàtic, Ràdio "alta", sistema Rentador de fars, els llums davanteres antiboira, sistema de control de 

creuer, panoràmic de vidre del sostre solar, enganxament de remolc de preparació, Suspensió S Line Esports, S Line paquet esportiu, Telèfon mòbil preparació 

(bluetooth) Amb Recolzabraços de centre "Línia s" MMI navegació més, cuir napa fina amb relleu logotip al respatller del seient davanter

27 SEIENT ATECA 2,0 CR TDI 4Drive Estil 110 kw.  SEIENT ATECA 2,0 CR TDI 4Drive Estil 110 kw.  110/150 12.2016 32.159 negre màgic (perla) ,, Boîte juny Vitesses Mecànica Aboqui Véhiculetoutes roués Motrius, Hayon arrière Électrique, Vitres32.159 negre màgic (perla) ,, Boîte juny Vitesses Mecànica Aboqui Véhiculetoutes roués Motrius, Hayon arrière Électrique, Vitres

Arrière Assombries, Roue de Réserve Compacte de 16 ", Full LED, commande Vocale, Assistent Au Démarrage A Costa, Barres de toit En Metall Brillant, 

Preparació Abocar telèfon portàtil, affichage multifunció / ordinateur de Bord" color ", Climatronic un reglament un aire Dynamique , Sans Cfc, Régulateur de 

Vitesse Plus Limiteur de Vitesse, fonctionnement intermitent Des Essuie-Glace, Avec Détecteur de Lumière / pluie, Assistent Aux Maniobres de stationnement, 

système de Marques / arrêt Avec recuperació, Front Assist i compris Ciutat ANB Sans Acc, Accoudoir al centre de la l'Avant, Sistema Navi, Preparació 

Attelage, Jantes En Alliage Léger 7j X 17, Interface Électrique Pour Utilització Externe, Aux-In Et 2 USB X, Volant Cuir MULTIFONCTION Aboqui Système 

d'coixí de seguretat, Pearl efecte de la pintura
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28 SEIENT EIVISSA 1.0i Estil Start & Stop de 55 kw.  SEIENT EIVISSA 1.0i Estil Start & Stop de 55 kw.  55/75 04,2016 19585 Noir "mitjanit" ,, Interfície Électrique Pour Utilització Externe, Aux-In Et USB, Système D'ajudant Au Stationnement,19585 Noir "mitjanit" ,, Interfície Électrique Pour Utilització Externe, Aux-In Et USB, Système D'ajudant Au Stationnement,

Système de Marques / arrêt Avec recuperació, antidémarrage Électronique, Rétroviseur Intérieur de Sécurité Réglage Jour / Nuit Automatique, Volant 

multifunció, commande Vocale, navegació, Aire condicionat Climatronic Électronique, Boîte 5 Vitesses Mecànica

29 SEIENT LEON 1.0 TSI Ecomotive Style DSG 85 kw.  SEIENT LEON 1.0 TSI Ecomotive Style DSG 85 kw.  85/115 04,2017 21096 Blanc / Gris Pirineus ,, Climatronic un reglament un aire Dynamique, Sans Cfc, Régulateur De Vitesse (GRA) Électronique,21096 Blanc / Gris Pirineus ,, Climatronic un reglament un aire Dynamique, Sans Cfc, Régulateur De Vitesse (GRA) Électronique,

Appareil de navegació estàndard, système de Marques / arrêt Avec recuperació, Pommeau / Poignée de Levier de Vitesses Encuir, Accoudoir central à 

l'avant, Verrouillage central Avec Radiocommande commande intérieure Sans dispositif de Sécurité "segur", Interfície Électrique Pour Utilització Externe, 

aux-In Et 2 USB X, commande Vocale, Led complet, Aps - Aparcament Acoustic System Avant Et arrière, Connectivitat Box Aboqui Sistema Navi, Boîte 

Automatique A 7 Rapports, Jantes En Alliage Léger juny 1 / 2j X 16, metàl·lic Paint

30 SKODA FABIA 1.4 CR TDi Ambition 66 kw.  SKODA FABIA 1.4 CR TDi Ambition 66 kw.  66/90 03,2016 61036 Brillant Sistema de plata metàl·lica, amb comandament manual Aire Acondicionat, "limitador de velocitat", "Assistent d'alta Llum" (aut.light61036 Brillant Sistema de plata metàl·lica, amb comandament manual Aire Acondicionat, "limitador de velocitat", "Assistent d'alta Llum" (aut.light

Interruptor. + "Túnel Llum" + "comming / Leaving Home", per al Horari, Start-Stop System Amb Frenat regeneratiu, "Front Assist", de 3 ràdios volant de cuir amb 

crom, coberta "piano Negre", Ordinador de bord "MFA ", USB extern Connector mitjans amb Apple Connectivitat, Ràdio 'swing', manual de 5 velocitats de 

transmissió, pintura metal·litzada

31 SKODA Octavia Combi 1.6 TDI CR DSG ambició 7V Boîte séquentielle SKODA Octavia Combi 1.6 TDI CR DSG ambició 7V Boîte séquentielle 

Automatique 5P trencament 105CV 77 KW.  

77/105 12.2013 114.907 8E1Z ,, barra de remolc, desmuntable amb l'adaptador, Rines d'alumini "Ilias" 6,5j X 16 "- 4 PC, acer de la roda de recanvi, gat del cotxe, Roda114.907 8E1Z ,, barra de remolc, desmuntable amb l'adaptador, Rines d'alumini "Ilias" 6,5j X 16 "- 4 PC, acer de la roda de recanvi, gat del cotxe, Roda

Clau, per a l'aparcament del darrere, Front Park Distance Control, Sistema de Navegació, climatitzador automàtic, control de velocitat, volant multifuncional, calefacció 

de seients davanters, els seients davanters, pintura metal·litzada, sostre per baca

32 SKODA Octavia Combi 1.6 TDI CR DSG ambició 81 kw.  SKODA Octavia Combi 1.6 TDI CR DSG ambició 81 kw.  81/110 01,2017 32.179 Magic Negre Nacrat ,, Dab - recepció de ràdio digital, Apple Connectivitat, 3 va parlar de direcció multifunció de cuir32.179 Magic Negre Nacrat ,, Dab - recepció de ràdio digital, Apple Connectivitat, 3 va parlar de direcció multifunció de cuir

Rodes, comandaments de ràdio i telèfon, interfície del telèfon mòbil amb connexió sense cable (BT Interface), Dual-Zone Aire condicionat "Climatronic" amb regulació 

electrònica, "control de creuer", els llums LED posteriors, "Llum d'acte Assist" control automàtic de llum de carretera Llums "Park Distance control" Front PDC i Tornar (per 

Ràdio Bolero Andnavi Amb detecció de la direcció), Sistema de Navegació - Estàndard, davanter Recolzabraços "jumbo Box", Porta del darrere / tapa del maleter Releaseckel 

Hinten (elèctricament), escalfador de seient per als seients davanters separat Controlled, hill Hold control, control de veu, la preparació per barra de remolc, panoràmic elèctric 

sostre PSD, Barres de sostre, de plata, de set velocitats de transmissió automàtica, Llandes d'aliatge "Teron" 7J x 17 "4 PC., efecte perla pintura

33 SKODA OCTAVIA COMBI 1,6 CR TDi gtec Ambition DPF 77 kw.  SKODA OCTAVIA COMBI 1,6 CR TDi gtec Ambition DPF 77 kw.  77/105 02.2012 115.728 NEGRE MAGIC MICA ,, enganxi de remolc desmuntable, per a l'aparcament del darrere, Park Distance Control Frontal, multifuncional115.728 NEGRE MAGIC MICA ,, enganxi de remolc desmuntable, per a l'aparcament del darrere, Park Distance Control Frontal, multifuncional

En volant, Seients davanters calefactables, Recolzabraços davanters, Sistema de Navegació, Control de creuer, climatitzador automàtic, sostre per baca, Llum Rines d'alumini, pintura 

metal·litzada

34 SKODA OCTAVIA COMBI 1,6 CR TDi gtec Ambition DPF 77 kw.  SKODA OCTAVIA COMBI 1,6 CR TDi gtec Ambition DPF 77 kw.  77/105 02,2013 104.203 NEGRE MAGIC MICA ,, per a l'aparcament del darrere, distància d'aparcament davanter de control, volant multifuncional, calefacció104.203 NEGRE MAGIC MICA ,, per a l'aparcament del darrere, distància d'aparcament davanter de control, volant multifuncional, calefacció

Els seients davanters, Recolzabraços davanters, Sistema de Navegació, Control de creuer, climatitzador automàtic, sostre per baca, pintura metal·litzada, Llandes d'aliatge lleuger

35 SKODA Superb Combi 2.0 TDI CR Estil 110 kw.  SKODA Superb Combi 2.0 TDI CR Estil 110 kw.  110/150 03,2017 23883 Visita gris metal·litzat, "Smart Link", Climatronic Amb Impacte de control de pressió, lliure de CFC, control de creuer adaptatiu23883 Visita gris metal·litzat, "Smart Link", Climatronic Amb Impacte de control de pressió, lliure de CFC, control de creuer adaptatiu

(Sense "segueix-A-Stop") i limitador de velocitat, Led darrere del llum, "Assistent de llum" ( "comming Inici", "sortir de casa", "túnel de llum", "llum del dia"), Park 

Assist, sistema de navegació - Alt, Start-Stop System Amb frenat regeneratiu, advertència de col·lisió frontal Incl. Autònoma de frenada d'emergència, per Adaptive 

Cruise Control "baix", Recolzabraços De centre al front, amb calefacció seients davanters i del darrere, barres de sostre, anoditzat, 3 de ràdios multifunció Volant de 

cuir, Apple Connectivitat, Dab - Digital recepció de ràdio, amb la càmera multifunció, control de veu "Front Assist" - Creuer adaptatiu Controlto 160 quilòmetres / 

hora "Stratos" 7jx17 ", tren de rodatge esportiu, manual de 6 velocitats de transmissió, rodes d'aliatge, pintura metal·litzada
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36 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI CR Sport & Style BMT 6V Boîte Manuelle 5P VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI CR Sport & Style BMT 6V Boîte Manuelle 5P 

Tous terrenys 110CV 81 kw.  

81/110 04,2014 118.744 BEIX TITANI MET ,, Preparació del mòbil per Rns315, "prima" Display multifunció amb multicolor118.744 BEIX TITANI MET ,, Preparació del mòbil per Rns315, "prima" Display multifunció amb multicolor

Display, sistema d'aire condicionat Climatronic, Control de velocitat, Aut. L'activació dels fars amb els llums encesos durant el dia separats, "sortir de casa" i el manual "tornar a 

casa" Feature, Assistent paral·lel estacionament "Park Assist" incl. Control de distància, "RNS 315" Sistema de navegació amb pantalla TFT tàctil, lector de targetes SD, Cd 

Player, i el dispositiu mòbil d'interfície d'entrada auxiliar, sistema d'arrencada / aturada Amb Frenada regenerativa, davanter centre reposabraços amb caixa d'emmagatzematge, 

altura i longitudinalment ajustable, seients davanters calefactables, seients esportius davanters, plata anoditzat rails de sostre, panoràmic corredís / inclinable amb sostre corredís 

panoràmic de sostre darrere, volant de cuir-embolicada de múltiples funcions (3 radis) W / Alu. Insercions desembre W / control Per MFD, ràdio i telèfon, amb l'espai i estalvi de 

pes roda de recanvi, enganxament de remolc, manual plegable, tapisseria de cuir "Vienna" amb seients davanters esportius, Manual de 6 velocitats de transmissió, sistema 

d'alerta del conductor, 4 Aliatge rodes "Philadelphia" 7 JX 17, pintura metal·litzada

37 VOLKSWAGEN SHARAN 2.0 TDI CR Trendline BMT 6V Boîte Manuelle 5P VOLKSWAGEN SHARAN 2.0 TDI CR Trendline BMT 6V Boîte Manuelle 5P 

Multi Purpose Vehicle 115CV 85 kw.  

85/115 01,2014 80.506 GRIS indi, de múltiples funcions del volant entapissat en pell (3 ràdios), Direcció de múltiples funcions del cuir-embolicada80.506 GRIS indi, de múltiples funcions del volant entapissat en pell (3 ràdios), Direcció de múltiples funcions del cuir-embolicada

Roda (3-Spoke) W / Alu. Insercions desembre W / control Per MFD, ràdio i telèfon, sistema de tancament centralitzat Sense Safelock, amb comandament a distància i 2 claus 

plegables de control remot, mòbil Preparació Per "rns315", Multi-Function Display "plus", sensor de pluja, Parc Distance control - Acoustic Warningsignal dels obstacles a la part 

davantera i posterior, sistema de Navegació "RNS 315" amb pantalla tàctil de TFT, lector de targetes SD, Cd Player, i el dispositiu mòbil d'interfície d'entrada auxiliar, sistema 

d'arrencada / aturada amb frenat regeneratiu, Recolzabraços de centre en davanter, Seients davanters calefactables, barres de sostre negres, Sistema d'Aire condicionat, 

Manual de 6 velocitats de transmissió, posterior Portes corredisses esquerra i dreta, 5 Seients, pintura metal·litzada

38 VOLKSWAGEN POL 1.4 CR TDi Trendline BMT DSG 66 kw.  VOLKSWAGEN POL 1.4 CR TDi Trendline BMT DSG 66 kw.  66/90 11.2016 29934 Negre Profund Perlado ,, sistema d'aire condicionat Climatronic, davanter centre reposabraços amb compartiment d'emmagatzematge i29934 Negre Profund Perlado ,, sistema d'aire condicionat Climatronic, davanter centre reposabraços amb compartiment d'emmagatzematge i

Plegable Beverage Holder posterior, advertència de col·lisió frontal Front Assist Amb Autònoma de frenada d'emergència, Exterior Miralls elèctrics ajustables i s'escalfa, dades 

de navegació per a Europa Occidental en targeta SD, sistema de navegació "Descobrir Mitjans" Amb pantalla tàctil de TFT, Control d'abast de la llum, de múltiples funcions 

pantalla "plus", interfície USB també per a iPod / iPhone, incloent-hi entrada auxiliar Jack, funció de navegació "descobrir els mitjans de comunicació" (per "composició dels 

mitjans de comunicació"), sistema d'aire condicionat Climatronic, seient del darrere i el suport asimètric partit i abatible, amb equipatge doble / càrrega compartiment del pis

39 VOLKSWAGEN Passat Variant 1.6 TDI CR DSG Comfortline 88 VOLKSWAGEN Passat Variant 1.6 TDI CR DSG Comfortline 88 

kw.  

88/120 03,2015 64510 Negre Roure Brown metàl·lic, de múltiples funcions de visualització "premium" amb pantalla multi-color, vermell fosc de la llum del darrere assemblees en64510 Negre Roure Brown metàl·lic, de múltiples funcions de visualització "premium" amb pantalla multi-color, vermell fosc de la llum del darrere assemblees en

La tecnologia LED, Assistent paral·lel aparcament "Park Assist" que inclou sensors per estacionar-, rails de sostre de plata anoditzat, aliatge roda de recanvi amb pneumàtics 

d'equip original, tapisseria de cuir "Vienna" amb seients gran confort al front, Adaptive Cruise Control Acc fins a 160 km / h i monitoratge ambiental de trànsit "Front Assist" amb 

la ciutat en frenades d'emergència, sistema d'aire condicionat "Climatronic" amb 3-zona de regulació de la temperatura i controls addicionals en la part posterior, "àrea Veure" 

la inclusió de cambra de visió del darrere "Vista posterior", pintura metal·litzada

40 VOLKSWAGEN Golf Variant 1.6 TDI CR Trendline 5V Boîte Manuelle 5P VOLKSWAGEN Golf Variant 1.6 TDI CR Trendline 5V Boîte Manuelle 5P 

trencament 105CV 77 KW.  

77/105 03,2014 62685 PROFUND ambient vigilància del trànsit NEGRE Perle, "Front Assist" Amb la ciutat en frenades d'emergència de múltiples funcions de visualització62685 PROFUND ambient vigilància del trànsit NEGRE Perle, "Front Assist" Amb la ciutat en frenades d'emergència de múltiples funcions de visualització

"Plus", Adaptive Cruise Control Acc fins a 160 km / h, Incl. Limitador de velocitat, sistema de navegació "descobrir els mitjans de comunicació" amb pantalla tàctil TFT, d'arrencada / 

aturada del sistema de frenada Amb generatiu, Recolzabraços De centre davanter amb caixa d'emmagatzematge, 2 respiradors a la part posterior, barres de sostre negres, panoràmic 

corredís / inclinable amb sostre corredís panoràmic del darrere de sostre, cuir- embolicada volant multifunció (3 ràdios) W / Controls per a la funció Multi-Display, ràdio i telèfon, espai i 

estalvi de pes de la roda de recanvi

3.5J x 16, per a l'aparcament, interfície USB i Aux-In, Multi-funció de volant entapissat en pell, manual de 5 velocitats de transmissió, sistema d'alerta del 

conductor, Cd Drive i 2 ranures per a targetes Sd, pintura efecte perla
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41 VOLKSWAGEN GOLF 1.6 CR TDi Trendline 81 kw.  VOLKSWAGEN GOLF 1.6 CR TDi Trendline 81 kw.  81/110 01,2016 109.797 Nit blau metàl·lic ,, sensor de pluja, control de creuer adaptatiu Acc fins a 160 km / h, Incl. Limitador de velocitat, aire condicionat109.797 Nit blau metàl·lic ,, sensor de pluja, control de creuer adaptatiu Acc fins a 160 km / h, Incl. Limitador de velocitat, aire condicionat

Climatronic W / Control de clima de doble zona, costat esquerre i dret controlables per separat, multi-funció de visualització "plus", interfície del telèfon mòbil en combinació amb 

sistema de navegació del cotxe-Net o "descobrir Pro", sistema ajuda aparcament de control, incloent per a l'aparcament, navegació sistema de "descobrir els mitjans de comunicació" 

amb pantalla tàctil TFT, Start / sistema d'aturada amb frenada generatiu, advertència de col·lisió frontal Front Assist amb Autònoma sistema de frenada d'emergència, davanter centre 

reposabraços amb compartiment d'emmagatzematge, 2 respiradors a la part posterior, acer de la roda de recanvi amb equips originals de pneumàtics, Parc incloent ajudar a distància 

per a aparcament, interfície USB i entrada auxiliar Jack, Volant de múltiples funcions entapissat en pell, Perth 6.5J x 16 (5 raigs estil de superfície) Els pneumàtics 205/55 R16, Seients 

esportius en davanter, manual de 5 velocitats transmissió, sistema d'alerta del conductor, cotxe-Net "guia i Inform", pintura metal·litzada

42 VOLKSWAGEN GOLF 1.6 CR TDi Trendline 5V Boîte Manuelle 5P VOLKSWAGEN GOLF 1.6 CR TDi Trendline 5V Boîte Manuelle 5P 

Hatchback 105CV 77 kw.  

77/105 04,2014 68.832 Plata Reflex Metàl·lic ,, Interfície del mòbil de múltiples funcions de visualització "plus", Climatronic Sistema d'Aire Condicionat68.832 Plata Reflex Metàl·lic ,, Interfície del mòbil de múltiples funcions de visualització "plus", Climatronic Sistema d'Aire Condicionat

Withdual Mats, costat esquerre i dret controlables per separat, adaptable Control de Velocitat Acc fins a 160 km / h, Incl. Limitador de velocitat, sensor de pluja, sistema de 

navegació "descobrir mitjans de comunicació" amb pantalla tàctil TFT, Start / Stop System Amb generatiu de frenada, la vigilància del trànsit "Front Assist" ambient amb la ciutat 

de frenades d'emergència, davanter centre reposabraços amb caixa d'emmagatzematge, 2 respiradors a la part posterior, USB interface i AUX-In, Volant de múltiples funcions 

entapissat en pell, control de creuer adaptatiu Acc Incl. Ciutat de frens d'emergència i vigilància "Front Assist" ambient Trànsit, manual de 5 velocitats de transmissió, Cd Drive i 2 

ranures per a targetes Sd, Pintura Metal·litzada

43 VOLKSWAGEN GOLF 1.0 TSI BMT Trendline 81 kw.  VOLKSWAGEN GOLF 1.0 TSI BMT Trendline 81 kw.  81/110 01,2018 3259 Indi Gris Metàl·lic, Volant de múltiples funcions entapissat en pell, mòbil interfície del telèfon, App-Connect, multi-funció de visualització "plus", cura de l'aire Climatronic 

Amb 2 Zona de climatització automàtica amb filtre d'al·lèrgens, Led darrere de les llums, 8 altaveus , sensor de pluja, control de distància - els senyals d'advertència dels 

obstacles a la part davantera i posterior, sistema Start-Stop Amb generatiu de frenada, advertència de col·lisió frontal Front Assist Autònoma de frenada d'emergència (per 

Adapt.cruise control Acc fins a 210 km / h), Recepció recolzabraços central amb compartiment d'emmagatzematge, 2 respiradors a la part posterior, la interfície USB 

també per a iPod / iPhone, incloent-hi entrada auxiliar Jack, Ràdio digital recepció DAB +, Adapt. Control de Velocitat Acc fins a 210 kmh Incl. Notes de col·lisió frontal 

Front Assist W / Monitorització de vianants, Manual de 6 velocitats de transmissió, conductor Sistema d'Alerta, Pintura Metal·litzada

44 SKODA Superb Combi 2.0 TDI CR DSG Estil 110 kw.  SKODA Superb Combi 2.0 TDI CR DSG Estil 110 kw.  110/150 03,2017 21780 Gris quars metal·litzat ,, rodes d'aliatge "Triton" 6,5jx17 "," Enllaç intel·ligent "," control de creuer "- Amb Speedlimiter, Led darrere21780 Gris quars metal·litzat ,, rodes d'aliatge "Triton" 6,5jx17 "," Enllaç intel·ligent "," control de creuer "- Amb Speedlimiter, Led darrere

Combinació del llum, Eixugaparabrisa intermitent de control amb la llum / sensor de pluja, "Assistent de llum" ( "comming Inici", "sortir de casa", "túnel de llum", "llum del 

dia"), Park Assist, sistema de navegació - alta, Start-Stop amb el sistema de frenada regenerativa, "front Assist" - radar d'escombrat de l'espai en el front del cotxe, Incl. 

Ciutat ANB, Wo. "Assistent de creuer adaptatiu", Recolzabraços De centre al davant, Porta del darrere / tapa del maleter (manual), Alliberament elèctricament de l'interior (la 

tapa posterior d'E / tronc d'accionament manual), caixa d'emmagatzematge amb la tapa en el compartiment d'equipatge de la barra lateral (cobreix en ambdós costats) Plus 

Cargoelement, estalvi d'espai de la roda de recanvi, exterior, entrada auxiliar Jack, USB tipus A, 2x USB sòcol, amb la càmera multifunció, control de veu, Dab - digital 

recepció de ràdio, 3 raig roda multifunció de cuir de direcció, tapisseria de cuir, acer roda de recanvi de, panoràmica sostre elèctric PSD, "la càmera de visió posterior Mid", 

de 6 velocitats de transmissió automàtica, pintura metal·litzada
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45 SKODA Superb Combi 2.0 TDI CR DSG Estil 110 kw.  SKODA Superb Combi 2.0 TDI CR DSG Estil 110 kw.  110/150 07,2017 21044 Magnètica Brown metàl·lic ,, Seient regulable en potència amb funció de memòria per al seient Esquerra, Dreta Seient manualment21044 Magnètica Brown metàl·lic ,, Seient regulable en potència amb funció de memòria per al seient Esquerra, Dreta Seient manualment

Regulable en alçada, "Enllaç intel·ligent intel·ligent + Porta", control de pressió de Climatronic Amb Impact, sense CFC, "control de creuer" - Amb Speedlimiter, llums 

posteriors LED - Top versió, "Assistent de llum" ( "comming Inici", "sortir de casa "," túnel de llum "," llum del dia "), fars bi-xenó amb sistema AFS, amb LED" llum dia "+ amb 

control de l'angle dinàmic, Park Assist, Navi Columbus, Start-Stop System amb frenat regeneratiu," Front Assist " - radar d'escombrat de l'espai en el front del cotxe, Incl. 

Ciutat ANB, Wo. "Assistent de creuer adaptatiu", Recolzabraços De centre al davant, Porta del darrere / tapa del maleter (manual), Alliberament elèctricament de l'interior (la 

tapa posterior d'E / tronc d'accionament manual), amb calefacció seients davanters i del darrere, barres de sostre, anoditzat, 3 radis del volant multifunció de cuir, acer 

temporal roda de recanvi, exterior, entrada auxiliar Jack, USB tipus a, 2x USB sòcol, en pendents de control, Dab - digital recepció de ràdio, amb la càmera multifunció, 

control de veu i potenciador de veu, d'acer roda de recanvi de, emergència privada trucada d'emergència Sistema crida "la càmera de visió posterior Mid", de 6 velocitats de 

transmissió automàtica, Cura Connectar + informació i entreteniment en línia, Rines d'alumini "Stratos" 7jx17 ", pintura metal·litzada

46 SKODA FABIA 1.2 TSI Ambition 66 kw.  SKODA FABIA 1.2 TSI Ambition 66 kw.  66/90 05,2016 57067 Raça Blau Metàlic ,, Steel Wheels "dins" 6J x 15 "- 4pcs amb pes optimitzat, Front fars H7 + Led llum del dia57067 Raça Blau Metàlic ,, Steel Wheels "dins" 6J x 15 "- 4pcs amb pes optimitzat, Front fars H7 + Led llum del dia

Per volant a l'esquerra del vehicle, USB extern Mitjans connector amb Apple Connectivitat, 3 radis volant de cuir amb crom, coberta "piano Negre", Center Console, 

Recolzabraços De centre al front, amb comandament manual del sistema d'aire condicionat, posterior antiboira per a la conducció en la dreta, parabrisa 

eixugaparabrises intermitent del sensor de control amb la llum / pluja "d'alta llum Assistent" (Interruptor aut.light. + "túnel de llum" + "comming / Leaving Home", per al 

Horari, davanter Fars H7 + Led llum del dia, esquerra- impulsió del vehicle, sensors posteriors d'aparcament, sense dispositiu de navegació, exterior Miralls, amb ajust 

elèctric / climatitzada, "Front Assist", El. Recepció de Windows, Trim cobertes del seient en teixit, tapisseria tèxtil, pintura metal·litzada

47 IVA MITSUBISHI OUTLANDER 2.2 DI-D 4WD Instyle 110 kw.  IVA MITSUBISHI OUTLANDER 2.2 DI-D 4WD Instyle 110 kw.  IVA MITSUBISHI OUTLANDER 2.2 DI-D 4WD Instyle 110 kw.  110/150 10.2014 81.381 Gris ,, volant multifuncional, tapisseria de cuir, vidre corredís / inclinable Sostre solar Electe, climatitzador automàtic,81.381 Gris ,, volant multifuncional, tapisseria de cuir, vidre corredís / inclinable Sostre solar Electe, climatitzador automàtic,

Pintura metal·litzada, Llandes d'aliatge lleuger

48 SKODA OCTAVIA COMBI 1,6 CR TDi gtec Ambition DPF 77 kw.  SKODA OCTAVIA COMBI 1,6 CR TDi gtec Ambition DPF 77 kw.  77/105 04,2013 139.027 CAPUTXÍ BEIX ,, per a l'aparcament del darrere, Park Distance Control Frontal, Tèxtil Tapisseria, multifuncional139.027 CAPUTXÍ BEIX ,, per a l'aparcament del darrere, Park Distance Control Frontal, Tèxtil Tapisseria, multifuncional

Maneig de la roda, els seients davanters, sistema de navegació, Climatitzador automàtic, Sostre Baranda, pintura metal·litzada, Llandes d'aliatge lleuger

49 VOLKSWAGEN CRAFTER 35 MWB DSL - 2011 2.0 TDI CR de 80 kw.  VOLKSWAGEN CRAFTER 35 MWB DSL - 2011 2.0 TDI CR de 80 kw.  80/109 12.2012 147.654 Caramel blanc ,, enganxi de remolc (remolc d'enganxi de bola) Amb admissible capacitat de remolc de fins a 2,0 t (100 Kg nas Remolc147.654 Caramel blanc ,, enganxi de remolc (remolc d'enganxi de bola) Amb admissible capacitat de remolc de fins a 2,0 t (100 Kg nas Remolc

Pes), acer de la roda de recanvi Amb els pneumàtics d'equip original (pneumàtic de mobilitat previst Suprimit), Aire condicionat Sistema Climàtic (semi-automàtic) i 

de pols i filtre de pol·len, Ràdio Preparació amb altaveus davanters, Transpondedor

50 SKODA SUPERB COMBI 1,6 CR TDi GreenLine Ambition 77 kw.  SKODA SUPERB COMBI 1,6 CR TDi GreenLine Ambition 77 kw.  77/105 01,2015 127.800 Selva verd metàl·lic ,, rodes d'aliatge 7J x 16, Preparació per telèfon, Pantalla multifunció / on-Board computerwith127.800 Selva verd metàl·lic ,, rodes d'aliatge 7J x 16, Preparació per telèfon, Pantalla multifunció / on-Board computerwith

Check-Control, Climatronic Amb Impact control de pressió, lliure de CFC, Sistema de control de la velocitat (GRA) electrònic, dirigit darrere de llums, control automàtic dels fars 

Amb l'arribada de funcions d'inici, Park Distance Control A part del davant i del darrere, sistema de navegació (mitjà), Inici- sistema de parada amb frenat regeneratiu, 

Recolzabraços de centre al davant, Porta del darrere / tapa del maleter desbloqueig des de l'interior (elèctricament), barres de sostre negres, poder d'ajust del seient amb 

funció de memòria per al seient esquerre, seient dret manualment ajustable en alçada, Roda multifunció folrat en pell, l'enganxament de remolc, desmuntable i bloquejable, 

Manual de 6 velocitats de transmissió, pintura metal·litzada

51 SKODA SUPERB COMBI 1,6 CR TDi GreenLine Elegance DPF 77 kw.  SKODA SUPERB COMBI 1,6 CR TDi GreenLine Elegance DPF 77 kw.  77/105 08,2013 146.537 8E1Z ,, per a l'aparcament del darrere, Front Park Distance Control, els seients davanters, Seients davanters calefactables, multifuncionals146.537 8E1Z ,, per a l'aparcament del darrere, Front Park Distance Control, els seients davanters, Seients davanters calefactables, multifuncionals

Maneig de la roda, Sistema de Navegació, Control de velocitat, climatitzador automàtic, pintura metal·litzada, sostre per baca

52 VOLKSWAGEN Transporter T5 1400 FOU LWB DSLVOLKSWAGEN Transporter T5 1400 FOU LWB DSL

- 2010 2.0 CR Bi-TDi 132 kw.  

132/180 08,2013 250.887 PURE GRIS, o microxip, acer de la roda de recanvi Amb els pneumàtics d'equip original, Aire condicionat Sistema Climàtic250.887 PURE GRIS, o microxip, acer de la roda de recanvi Amb els pneumàtics d'equip original, Aire condicionat Sistema Climàtic

(Semi-automàtica) a la cabina, sistema de radionavegació "RNS 510", de múltiples funcions del cuir-embolicada volant amb ràdio i telèfon mòbil Controls, 

Tancament centralitzat Amb Mecanisme d'alliberament interior, Safelock i Ràdio Control Remot
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53 VOLKSWAGEN CRAFTER 35 FOURGON MWB HR DSLVOLKSWAGEN CRAFTER 35 FOURGON MWB HR DSL

2.5 TDi 100 kw.  

100/136 11.2010 291.670 WHITE ,, retros electriques, Volant reglable, Preparació Attelage, Roue De Secours, climàtics / termo Ext, Toit291.670 WHITE ,, retros electriques, Volant reglable, Preparació Attelage, Roue De Secours, climàtics / termo Ext, Toit

Surélevé, Transpondedor

54 VOLKSWAGEN CRAFTER 35 LWB DSL - 2011 2,0 CR Bi-TDi 120 kw.  VOLKSWAGEN CRAFTER 35 LWB DSL - 2011 2,0 CR Bi-TDi 120 kw.  120/163 11.2013 251.043 Blanc Candy ,, acer de la roda de recanvi Amb els pneumàtics d'equip original (pneumàtic Conjunt de Mobilitat s'omet), enganxament de remolc Preparació251.043 Blanc Candy ,, acer de la roda de recanvi Amb els pneumàtics d'equip original (pneumàtic Conjunt de Mobilitat s'omet), enganxament de remolc Preparació

(Cable) Amb admissible capacitat de remolc de fins a 2,0 t, acer de la roda de recanvi Amb els pneumàtics d'equip original (pneumàtic Conjunt de Mobilitat s'omet), 

Aire condicionat Sistema Climàtic (semi automàtica), de pols i filtre de pol·len, així com fora de la pantalla de temperatura , Ràdio "RCD 2001" (1-DIN) Amb Cd Drive i 

els altaveus frontals, Transpondedor

55 SKODA Octavia Combi 1.6 TDI CR ambició 81 kw.  SKODA Octavia Combi 1.6 TDI CR ambició 81 kw.  81/110 03,2016 72.649 Plata Brillant Metal·litzat ,, Recolzabraços davanter "Jumbo Box", sistema de navegació - Estàndard, sensors d'aparcament del darrere, doble zona d'aire72.649 Plata Brillant Metal·litzat ,, Recolzabraços davanter "Jumbo Box", sistema de navegació - Estàndard, sensors d'aparcament del darrere, doble zona d'aire

Condicionat "Climatronic" amb regulació electrònica, "control de creuer", durant el dia la llum corrent independent amb control automàtic de fars i Coming Home 

funcions, controls per a la ràdio i telèfon, Porta del darrere / tapa del maleter Releaseckel Hinten (elèctricament), barres de sostre negres, 3 Spoke Multi funció 

Volant de cuir, en pendents de control, Dab - Ràdio digital de recepció, control de veu, manual de 5 velocitats de transmissió, pintura metal·litzada

56 AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDi Ambition S Tronic 110 kw.  AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDi Ambition S Tronic 110 kw.  110/150 04,2013 185.219 Un Beluga Brown, metàl·lic ,, MMI navegació més amb polsador MMI, automàtic de luxe Aire Acondicionat Amb sensor de sol,185.219 Un Beluga Brown, metàl·lic ,, MMI navegació més amb polsador MMI, automàtic de luxe Aire Acondicionat Amb sensor de sol,

Fosa d'alumini Rines d'alumini, disseny de 5 braços, mida 7,5 J x 17, amb pneumàtics 225/45 R17, MMI navegació més amb polsador MMI, retrovisor interior amb ajust 

automàtic Acció anti-reflex, amb llum i sensor de pluja, suspensió esportiva, davanter reposacaps, sistema Audi Sound, davanteres fars de Boira, control de creuer, llums 

posteriors LED, sensor de llum / pluja, descàrrega de gas de fars (d1 / sistema d3), posterior d'ajuda a l'aparcament, la MMI navegació més, exterior Miralls, regulables 

electrònicament i calefactables, davanter centre reposabraços, Sportsback, seients davanters amb calefacció, seients davanters, volant multifuncional, tapisseria de cuir, 

xenó-lleugers, la pintura metal·litzada, Llandes d'aliatge lleuger

57 SEIENT EIVISSA 1.0 TSI FR 70 kw.  SEIENT EIVISSA 1.0 TSI FR 70 kw.  70/95 10.2017 22309 Rouge Desire ,, Feu arrière en technique Led, Système De Marche / arrêt Avec Recuperation, Appareil De22309 Rouge Desire ,, Feu arrière en technique Led, Système De Marche / arrêt Avec Recuperation, Appareil De

Navegació estàndard, Système d'aide Au Stationnement à l'avant et à l'arrière, Preparació Abocar telèfon portàtil, mirall d'Enllaç, affichage multifunció / ordinateur 

de Bord "mig", Climatronic un reglament un aire Dynamique, Sans Cfc, fonctionnement intermitent des-Essuie Glace, Avec Détecteur de Lumière / pluie, Front 

Assist i compris Ciutat ANB Pour Acchigh, Rétroviseur Intérieur de Sécurité Réglage Jour / Nuit Automatique, els Miralls laterals en verre atèrmica, à partir du 

Montant central Et à l'arrièreteintées Sombre, Volant esport Cuir multifunció, Pare-chocs esport, Amortisseurs à l'arrière, l'esport, la interfície Électrique Abocar 

Utilització Externe, Aux-In Et 2 x USB, commande Vocale, Pommeau / poignée de Levier de Vitesses Encuir, Enllaç completa, Boîte 5 Vitesses Mecànica

58 VOLKSWAGEN SHARAN 2.0 CR TDi Comfortline BMT 100 kw.  VOLKSWAGEN SHARAN 2.0 CR TDi Comfortline BMT 100 kw.  100/136 09,2014 204.076 GRIS indi ,, "RNS 315" Sistema de navegació amb pantalla tàctil de TFT, lector de targetes SD, Cd Player, i Mobile Device204.076 GRIS indi ,, "RNS 315" Sistema de navegació amb pantalla tàctil de TFT, lector de targetes SD, Cd Player, i Mobile Device

Interfície d'entrada auxiliar, 4 rodes d'aliatge "Memphis" 6.5J x 16, sistema d'alerta del conductor, 7 Seients, Rear Portes corredisses esquerra i dreta, Manual de 6 

velocitats de transmissió, sensor de pluja, multi-funció de visualització "plus", Preparació del mòbil per "rns315", control de Temperatura Climatronic sistema d'aire 

condicionat with3-Zone, control de velocitat, Park Distance control - Acoustic Warningsignal dels obstacles a la part davantera i posterior, Start / stop System Amb 

frenat regeneratiu, Recolzabraços de centre al front, Seients Confort, davanter , plata anoditzat rails de sostre, Volant de cuir-embolicada de múltiples funcions (3 

radis) W / Alu. Insercions desembre W / control Per MFD, ràdio i telèfon, Pintura Metal·litzada

59 VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1.6 CR TDi Comfortline BMT VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1.6 CR TDi Comfortline BMT 

77 kw.  

77/105 10.2013 128.747 Deepblack Perle ,, sistema de tancament centralitzat Amb Safelock, Ràdio Remota Ctrl., 2 Ctrl remot. Claus, comoditat d'inici128.747 Deepblack Perle ,, sistema de tancament centralitzat Amb Safelock, Ràdio Remota Ctrl., 2 Ctrl remot. Claus, comoditat d'inici

Funció "de premsa i no condueix", davanter centre reposabraços amb caixa d'emmagatzematge, altura ajustable, 2 posterior Reixetes de Ventilació, sistema d'arrencada / 

aturada Amb generatiu de frenada, sistema de navegació "RNS 315" amb pantalla tàctil de TFT, lector de targetes SD, Cd Player, i Mobile dispositiu d'interfície d'entrada auxiliar, 

per a l'aparcament - Acoustic Warningsignal dels obstacles a la part davantera i posterior, mòbil Preparació per "rns315", "premium" Display multifunció amb pantalla multicolor, 

Climatronic sistema d'aire condicionat With2-Zona de Regulació de la Temperatura i la manera de ventilació indirecta, control de velocitat, 8 altaveus, barres de sostre negres, 

volant entapissat en cuir de múltiples funcions de direcció (3 radis) W / Alu. Insercions desembre W / control Per MFD, ràdio i telèfon, dispositiu mòbil Mitjana Interface-A amb 

l'iPod / iPhone Cable adaptador En caixa de guant, Manual de 6 velocitats de transmissió, sistema d'alerta del conductor, Pearl efecte Pintura
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60 VOLKSWAGEN GOLF 1.2 TSI Highline DSG 81 kw.  VOLKSWAGEN GOLF 1.2 TSI Highline DSG 81 kw.  81/110 09,2016 27.076 BLANC PUR ,, R-Line Multi-Funció Volant esportiu de cuir-embolicada, amb lleves de marxes, Telèfon mòbil27.076 BLANC PUR ,, R-Line Multi-Funció Volant esportiu de cuir-embolicada, amb lleves de marxes, Telèfon mòbil

Interfície En combinació amb el sistema Car-Net o la navegació, multi-funció de visualització "plus", cura de l'aire Climatronic Amb 2 Zona de climatització automàtica amb 

filtre d'al·lèrgens, adaptable Cruise Control ACC "Stop & Go" de fins a 160 km / h, Incl. Limitador de velocitat, 2 LED de lectura llums al front i 2 a la part posterior, la 

combinació vermell fosc darrere llums en la tecnologia LED, 8 altaveus, sensor de pluja, sistema ajuda aparcament amb sensors per estacionar-, Sistema de Navegació 

"descobrir els mitjans de comunicació" amb pantalla tàctil de TFT, Start-Stop sistema Amb generatiu de frenada, advertència de col·lisió frontal Front Assist Amb Autònoma de 

frenada d'emergència, R-Line para-xocs i extensió de llindar en estil "r", Park Assist incloent sensors per estacionar, interfície USB i entrada auxiliar Jack, Seients esportius, 

davant, recanvi 3.5J roda X 16, l'espai i estalvi de pes, Privacy Glass Per darrere finestres laterals i la finestra del darrere, el 65% absorbent de llum, davanter centre 

reposabraços amb compartiment d'emmagatzematge, 2 respiradors a la part posterior, Salvador 7J x 17, Volkswagen R (5-doble estil) Pneumàtics 225/45 R17 -Spoke, control 

de Velocitat adaptatiu Acc Incl. Autònoma frenat d'emergència i Front Assist, es va aturar el vehicle Característica, 7 velocitats o automàtica DSG Nota: Família Edf, sistema 

d'alerta del conductor, guia i Informar Car-Net, 4 rodes d'aliatge "salvador" 7J x 17, gris metal·litzat, pintura metal·litzada

61 VOLKSWAGEN CADDY VAN DIESEL - 2015 1.6 TDI CR de 75 kw.  VOLKSWAGEN CADDY VAN DIESEL - 2015 1.6 TDI CR de 75 kw.  75/102 12.2016 27887 Gris PUR ,, estacionament del darrere Control de distància, manual de 5 velocitats de transmissió, interfície del telèfon mòbil de múltiples funcions de visualització27887 Gris PUR ,, estacionament del darrere Control de distància, manual de 5 velocitats de transmissió, interfície del telèfon mòbil de múltiples funcions de visualització

"Plus", tempomat, Ala Portes Incl. Finestres del darrere, coberta amb la pel·lícula opaca Des de l'interior, dividit asimètricament, volant multifunció de 

cuir-embolicada (3 radis), acer de la roda de recanvi Amb els pneumàtics d'equip original, Incl. Jack, Ràdio "Composició del color" amb 2 altaveus, sistema 

d'aire condicionat Incl. Il·luminats i / tapa amb pany, interfície USB, sistema d'alerta del conductor Guant Compartmentw refrigerat

62 AUDI A5 Sportback 2.0 TDI Clean Diesel de 110 kw.  AUDI A5 Sportback 2.0 TDI Clean Diesel de 110 kw.  110/150 09,2015 201.557 Llum de la lluna blava, metàl·lic ,, interfície Bluetooth, control de creuer, llums posteriors combinació va donar lloc, sensor de llum / pluja,201.557 Llum de la lluna blava, metàl·lic ,, interfície Bluetooth, control de creuer, llums posteriors combinació va donar lloc, sensor de llum / pluja,

Xenon Plus, Rear assistent d'aparcar, Recolzabraços De centre al front, Seient Calefacció per als seients davanters, Volant esportiu multifunció amb coberta de cuir de 

direcció, disseny de 3 radis, estalvi d'espai roda de recanvi, MMI Navigation Plus, sistema d'alarma antirobatori, Milano cuir , 225/50 R17 94Y reduïda resistència al rodament 

pneumàtics, pintura metal·litzada

63 AUDI A3 1.6 TDI Berline atracció 81 kw.  AUDI A3 1.6 TDI Berline atracció 81 kw.  81/110 01,2016 162.161 Blanc glacera, metàl·lic ,, sistema d'arrencada / aturada, MMI mòdul de navegació, Rear assistent d'aparcar, sensor de llum / pluja, Cruise162.161 Blanc glacera, metàl·lic ,, sistema d'arrencada / aturada, MMI mòdul de navegació, Rear assistent d'aparcar, sensor de llum / pluja, Cruise

Sistema de control, Confort Sistema Automàtic d'Aire condicionat, interfície Bluetooth, Sistema d'informació per al conductor, limitador de velocitat, Recolzabraços De 

centre al front, Volant de múltiples funcions entapissat en pell, 4 ràdios, suspensió dinàmica, estalvi d'espai de la roda de recanvi, de 18 polzades, Audi Music Interface, 

Manual de 6 velocitats de transmissió, pintura metal·litzada

64 VOLKSWAGEN NEW BEETLE 2.0 TDI CR Disseny BMT 81 kw.  VOLKSWAGEN NEW BEETLE 2.0 TDI CR Disseny BMT 81 kw.  81/110 06,2015 156.181 Blanc pur ,, Recolzabraços De centre al davant, Exterior Miralls elèctrics ajustables, plegables i calefactables, 12 volts Socket A Centre156.181 Blanc pur ,, Recolzabraços De centre al davant, Exterior Miralls elèctrics ajustables, plegables i calefactables, 12 volts Socket A Centre

Consola, davantera i posterior, dades de navegació per a Europa a la targeta SD, sistema de navegació "descobrir els mitjans de comunicació" amb la pantalla tàctil de TFT, per a 

l'aparcament, avís acústic del senyal amb els obstacles en la part davantera i posterior, posterior antiboira per circular per la dreta, Control de velocitat , Sistema d'Aire condicionat, 

volant de múltiples funcions del cuir-embolicada (3 radis) W / controls per MFD, ràdio i telèfon, funció de navegació "descobrir els mitjans de comunicació" (per "composició dels 

mitjans de comunicació"), volant de cuir-embolicada de múltiples funcions , sensible a la velocitat direcció assistida electromecànica, Comfort seient de davant, esquerra, 4 rodes 

d'aliatge "remolí" 6.5J x 16

65 SKODA OCTAVIA COMBI 1,6 CR TDi Ambition DPF 77 kw.  SKODA OCTAVIA COMBI 1,6 CR TDi Ambition DPF 77 kw.  77/105 02,2013 124.743 NEGRE MAGIC MICA ,, climatitzador automàtic, seients davanters, Seients davanters calefactables, tapisseria tèxtil, multifuncional124.743 NEGRE MAGIC MICA ,, climatitzador automàtic, seients davanters, Seients davanters calefactables, tapisseria tèxtil, multifuncional

Maneig de la roda, sistema de navegació, barra de remolc desmuntable, pintura metal·litzada, Llandes d'aliatge lleuger

66 IVA SKODA OCTAVIA COMBI 1,6 CR TDi Ambient DPF 77 kw.  IVA SKODA OCTAVIA COMBI 1,6 CR TDi Ambient DPF 77 kw.  IVA SKODA OCTAVIA COMBI 1,6 CR TDi Ambient DPF 77 kw.  77/105 01.2012 259.373 GRIS ANTRACITA ,, per a l'aparcament del darrere, tapisseria tèxtil, reposabraços davanter, enganxament de remolc, Climatitzador automàtic259.373 GRIS ANTRACITA ,, per a l'aparcament del darrere, tapisseria tèxtil, reposabraços davanter, enganxament de remolc, Climatitzador automàtic

Control, sistema de navegació, Barana de sostre, pintura metal·litzada, Llandes d'aliatge lleuger
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67 VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1.6 CR TDi Comfortline BMT VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1.6 CR TDi Comfortline BMT 

77 kw.  

77/105 04,2013 108.793 P0, Control de velocitat electrònic, Park Distance Control - Acoustic Warningsignal dels obstacles a la part davantera i posterior, de navegació108.793 P0, Control de velocitat electrònic, Park Distance Control - Acoustic Warningsignal dels obstacles a la part davantera i posterior, de navegació

Les dades corresponents a Europa Occidental en la memòria interna, fars de xenó amb llum de corba i llums de circulació diürna LED separat, tapisseria de cuir 

"Vienna" Amb seients de confort, front, "RCD 310" per a la funció de navegació, panoràmic corredís / inclinable Sostre corredís amb sostre panoràmic del darrere, 

decoratiu insercions en "zebrano" Ornamentals de fusta com a "alumini raspallat", una funció de navegació "RNS 315" (per "RCD 310"), multi-funció Volant de cuir, 

sensor de qualitat Mode Climatronic sistema d'aire condicionat Withautomatic recirculació de l'aire activació a través de l'aire, l'ambient el paquet, Volant 

multifuncional, tapisseria de cuir, seients davanters, sistema de navegació, control de velocitat, climatitzador automàtic, xenó, llum, pintura metal·litzada, Llandes 

d'aliatge lleuger

68 VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 CR TDi Highline DSG 110 kw.  VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 CR TDi Highline DSG 110 kw.  110/150 06,2015 172.940 Negre Roure Marró metàl·lic, Sistema de so "Dynaudio Confidence", 10 + 1speakers, sortida de 700 W de potència total, digital172.940 Negre Roure Marró metàl·lic, Sistema de so "Dynaudio Confidence", 10 + 1speakers, sortida de 700 W de potència total, digital

16 canals de l'amplificador, subwoofer, Multi-Color actiu display d'informació, selecció d'informació diferents perfils possibles, Control de Velocitat Adaptatiu Acc "Stop & Go" 

Incl. Limitador de velocitat, d'assistència d'emergència, Embotellament Assist, Rear Alerta de Trànsit, I Side Assist Plus, Incl. Lane Assist, Dades de navegació per a Europa 

en la memòria interna, Assistent paral·lel aparcament "Park Assist" que inclou sensors per estacionar, Miralls Exteriors, Power-ajustable, plegable, i s'escalfa, amb atenuació 

automàtica en el costat del conductor, amb anell d'il·luminació, advertència de col·lisió frontal " Front Assist "frenada d'emergència de la ciutat (per a control de creuer 

adaptatiu Acc fins a 160 km / h), elèctricament Operat transferència ascendent del para-sol de la finestra a la part posterior d'accionament manual Roll- fins Sunshields en 

porta de Windows, Volant de múltiples funcions del cuir-embolicada (3 -Spoke), escalfa, per DSG, sistema de navegació "descobrir Pro", sistema de navegació "descobrir 

Pro", Led fars amb llum de corba i llums de circulació diürna LED separat, d'aïllament acústic finestres en vidre laminat de seguretat, el 65% d'absorció de llum de vidre a la 

finestra del darrere i posterior lateral de Windows, interfície USB també per a iPod / iPhone, incloent-hi entrada auxiliar Jack, paquet d'hivern, addicionalment amb seients 

Heatedouter del darrere, "Soho" 7J x 17, antracita, convertit en diamant de la superfície (5 raigs-i estil), Chas adaptatius sis de control DCC Incl. Conduir la selecció de perfils, 

"àrea Veure" La inclusió de cambra de visió del darrere "Vista posterior", volant multifuncional, reposabraços davanter, sistema de navegació, fars LED, Light Rines d'alumini, 

pintura metal·litzada

69 VOLKSWAGEN Passat Variant 1.6 TDI CR BlueMotion 6V Boîte Manuelle 5P VOLKSWAGEN Passat Variant 1.6 TDI CR BlueMotion 6V Boîte Manuelle 5P 

trencament 105CV 77 KW.  

77/105 03,2014 104416 Llum Brown metàl·lic ,, Preparació del mòbil per "rns315", Multi-Function Display "plus", Climatronic Aire condicionat104416 Llum Brown metàl·lic ,, Preparació del mòbil per "rns315", Multi-Function Display "plus", Climatronic Aire condicionat

Sistema With2-Zona de regulació de la temperatura i la manera de ventilació indirecta, Front fars antiboira i estàtica en corbes de llum, amb Chrome Motllures, Control de 

velocitat, llum interior, davant i darrera amb retard a la desconnexió i Dimmer, 2 llums de lectura, davanter, per a l'aparcament - acústica Warningsignal dels obstacles a la part 

davantera i posterior, sistema de navegació "RNS 315" amb pantalla tàctil de TFT, lector de targetes SD, Cd Player, i el dispositiu mòbil d'interfície d'entrada auxiliar, dades de 

navegació per a Europa occidental en la memòria interna, davanter centre reposabraços amb emmagatzematge caixa, altura ajustable, 2 sortides d'aire posteriors, barres de 

sostre negres, volant de cuir-embolicada de múltiples funcions (3 radis) W / Alu. Insercions desembre W / control Per MFD, ràdio i telèfon, Triangle de senyalització integrat a 

la porta posterior de la tapa / tronc, "RCD 310" per a la funció de navegació, una funció de navegació "RNS 315" (per "RCD 310"), sistema d'aire condicionat Climatronic 

Withautomatic Aire sensor de qualitat de la manera de recirculació d'activació a través de l'aire, llums del darrere License Plate en la tecnologia LED, 4 rodes d'aliatge 6.5J x 

16, volant multifuncional, Tèxtil tapisseria, seients davanters, sistema de navegació

70 VOLKSWAGEN JETTA 1.6 CR TDi Comfortline BMT DSG 77 kw.  VOLKSWAGEN JETTA 1.6 CR TDi Comfortline BMT DSG 77 kw.  77/105 10.2013 107.977 BLEU Tempete MET ,, "Navarra" - 4 rodes d'aliatge 6.5J x 16 - Pneumàtics 205/55 R16, folrat en cuir multifunció107.977 BLEU Tempete MET ,, "Navarra" - 4 rodes d'aliatge 6.5J x 16 - Pneumàtics 205/55 R16, folrat en cuir multifunció

Volant amb control de canvi de velocitats, seients de confort, davanter, control de velocitat, sensor de pluja, Aut. L'activació dels fars amb els llums encesos durant 

el dia separats, "sortir de casa" i el manual "tornar a casa" Funció, Ràdio "RCD 310" amb pantalla de dos colors, reproductor de mp3, CD i DVD, Park Distance 

Control - Acoustic Warningsignal dels obstacles al front i posterior, maleter Revestiment de compartiment d'emmagatzematge a la banda esquerra i la xarxa en el 

costat dret, Seients davanters calefactables, Volant de múltiples funcions del cuir-embolicada (3 radis) W / control per a canvi de velocitats, MFD, ràdio i telèfon, 

hivern paquet Park Distance control, multi-funció de volant en cuir amb control de canvi de velocitats, "Navarra" - 4 rodes d'aliatge 6.5J x 16 - Pneumàtics 205/55 

R16, de manera Climatronic aire condicionat Sistema de recirculació d'aire Withautomatic activació Qualitat de l'aire Via sensor, Trim cobertes del seient en teixit 

"nova terra de Siena", llums posteriors de la matrícula al l'Tecnologia, pintura metal·litzada
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71 AUDI A4 Avant 2.0 TDI Multitronic 7V automatitzar un fonct.continu, AUDI A4 Avant 2.0 TDI Multitronic 7V automatitzar un fonct.continu, 

seqüenciadors. 5P trencament 150CV 110 kw.  

110/150 04,2014 159.282 Plata gel metal·litzat ,, sistema de control de creuer, llum / sensor de pluja, cobertes de cuir recolzabraços de les portes dels panells de porta, Recolzabraços De 

centre al front, Comfort Key, escalfadors de seient de davant, Barres de sostre, Volant de múltiples funcions entapissat en pell, 4 ràdios, enganxament de remolc, tren 

de rodatge esportiu, xenó plus inclòs el sistema limpiafaro, Seients esportius al davant, alumini forjat rodes d'aliatge, disseny de 10 radis, 7,5 J x 16 Grandària, la 

225/55 R 16tyres, MMI navegació, fina napa, tapisseria de cuir, volant multifuncional, sistema de navegació, control de velocitat, climatitzador automàtic, sostre per 

baca, Xenon-lleugers, la pintura metal·litzada, Llandes d'aliatge lleuger

72 VOLKSWAGEN GOLF 1.6 CR TDi Trendline 5V Boîte Manuelle 5P VOLKSWAGEN GOLF 1.6 CR TDi Trendline 5V Boîte Manuelle 5P 

Hatchback 105CV 77 kw.  

77/105 04,2014 105.600 Plata Reflex Metàl·lic, Volant de múltiples funcions entapissat en pell, assistent d'aparcament en paral·lel "Park Assist" que inclou105.600 Plata Reflex Metàl·lic, Volant de múltiples funcions entapissat en pell, assistent d'aparcament en paral·lel "Park Assist" que inclou

Park Distance Control, Pantalla multifunció "Plus", Climatronic sistema d'aire condicionat Withdual Mats, costat esquerre i dret controlables per separat, adaptable Control 

de Velocitat Acc fins a 160 km / h, Incl. Limitador de velocitat, sensor de pluja, Aut. Fars d'activació amb les llums separades maneig de dia, "sortir de casa" i el manual 

"tornar a casa", assistent d'aparcament en paral·lel "Park Assist" que inclou sensors per estacionar-, Sistema de Navegació "descobrir els mitjans de comunicació" amb 

pantalla tàctil de TFT, Ambiental vigilància del trànsit "Front Assist" Amb ciutat de frenades d'emergència, Volant de múltiples funcions del cuir-embolicada (3 ràdios), 

peces de 3.5J x 16 de la roda, l'espai i estalvi de pes, Assistent paral·lel estacionament "park Assist", incloent per a l'aparcament, seients de sèrie, davanter, folrat en cuir 

roda de múltiples funcions de direcció, funció de navegació "descobrir els mitjans de comunicació" (per "composició dels mitjans de comunicació"), sistema d'aire 

condicionat Climatronic, control de Velocitat adaptatiu Acc Incl. Ciutat de frens d'emergència i vigilància ambiental de trànsit "Front Assist", Trim cobertes del seient A 

"pebre" Tela, 4 Rodes de Acer 6J x 15, Sistema de Navegació, reposabraços davanter, Tela de tapisseria, volant multifuncional, Llandes d'aliatge lleuger

73 VOLKSWAGEN Golf Variant 1.6 TDI CR Highline 5V Boîte Manuelle 5P VOLKSWAGEN Golf Variant 1.6 TDI CR Highline 5V Boîte Manuelle 5P 

trencament 105CV 77 KW.  

77/105 05,2014 142.166 PROFUNDAMENT NEGRE Perle, de múltiples funcions de visualització "plus", Creuer Adaptatiu de Control de Trànsit Acc I Ambient Monitoring "davant142.166 PROFUNDAMENT NEGRE Perle, de múltiples funcions de visualització "plus", Creuer Adaptatiu de Control de Trànsit Acc I Ambient Monitoring "davant

Ajudar "Amb la ciutat en frenades d'emergència, funció de navegació 'descobrir els mitjans de comunicació' (per 'composició dels mitjans de comunicació'), volant de 

cuir-embolicada de múltiples funcions, assistent d'aparcament en paral·lel 'Park Assist' que inclou sensors per estacionar-, Sistema de Navegació 'descobrir els mitjans de 

comunicació' amb Monitor TFT pantalla tàctil, Assistent paral·lel aparcament "park Assist" que inclou sensors per estacionar, 2 LED de lectura llums al front i 2 a la part 

posterior, control de creuer adaptatiu Acc fins a 160 km / h, Incl. limitador de velocitat, Climatronic sistema d'aire condicionat Withdual-Zona Clima control, costat esquerre i 

dret controlables per separat, Volant de múltiples funcions del cuir-embolicada (3 radis) W / Controls per a la funció multi-Display, ràdio i telèfon, seients esportius davanters, 

calaixos sota els seients davanters, multi-funció cuir- embolicada volant, sistema d'aire condicionat Climatronic, Trim cobertes del seient en teixit "global", insercions a 

Alcántara, 4 rodes d'aliatge "Dover" 6.5J x

16, sistema de navegació, tapisseria tèxtil, Volant multifuncional, enganxament de remolc desmuntable, control de velocitat, climatitzador automàtic, sostre per baca, 

Pintura Metal·litzada

74 VOLKSWAGEN GOLF 1.6 CR TDi BlueMotion DPF 77 kw.VOLKSWAGEN GOLF 1.6 CR TDi BlueMotion DPF 77 kw. 77/105 10.2012 102.852 PROFUNDAMENT NEGRE Perle ,, de funció "RNS 310" Navegació (per "RCD 310"), sistema d'aire condicionat Climatronic, navegació102.852 PROFUNDAMENT NEGRE Perle ,, de funció "RNS 310" Navegació (per "RCD 310"), sistema d'aire condicionat Climatronic, navegació

"RNS 310" d'opció ( "RCD 310"), per a l'aparcament, "Wellington" - 4 rodes d'aliatge 6.5J x 15, sistema d'aire condicionat Climatronic, Climatització Automàtica, 

Tela de tapisseria, Sistema de Navegació, Pintura Metal·litzada

75 SKODA SUPERB COMBI 2,0 CR TDi Elegance 6V Boîte Manuelle 5P SKODA SUPERB COMBI 2,0 CR TDi Elegance 6V Boîte Manuelle 5P 

trencament 140CV 103 kw.  

103/140 05,2014 172.819 Magnètica metàl·lica Brown ,, Climatronic Amb Impacte de control de pressió, lliure de CFC, multi-funció de visualització / on-Board172.819 Magnètica metàl·lica Brown ,, Climatronic Amb Impacte de control de pressió, lliure de CFC, multi-funció de visualització / on-Board

Computerwith revisió de control, fars bi-funcional W / Gas Dischargelamp, llum de corba, Led Set Fars diürns, Conduir a la dreta, el sistema de 

radionavegació, Park Assist, sistema de navegació "Columbus", l'elegància Columbus, Interior "glamour" (cuir / cuir artificial), Cupholder en recolzabraços 

del darrere, llums de combinació Led darrere, sistema de control de la velocitat (GRA) Seients electrònics, comoditat en davanter, rodes d'aliatge 

"espectre" 7J x 16 "4 peces, climatitzador automàtic, volant multifuncional, tapisseria de cuir, seients davanters amb calefacció, seients davanters, sistema 

de navegació, Barana de sostre, pintura metal·litzada, Llandes d'aliatge lleuger
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76 VOLKSWAGEN PASSAT 1.6 CR TDi Comfortline BMT 6V Boîte Manuelle 4P VOLKSWAGEN PASSAT 1.6 CR TDi Comfortline BMT 6V Boîte Manuelle 4P 

Berline 105CV 77 kw.  

77/105 05,2014 179.775 Deepblack Perle ,, tapisseria de cuir "Vienna" Amb seients de confort, frontal, de múltiples funcions folrat en pell179.775 Deepblack Perle ,, tapisseria de cuir "Vienna" Amb seients de confort, frontal, de múltiples funcions folrat en pell

Roda, de funció "RNS 315" Navegació (per "RCD 310"), "prima" Pantalla multifunció amb pantalla multi-color, Climatronic sistema d'aire condicionat With2-Zona de regulació 

de la temperatura i la manera de ventilació indirecta, Control de velocitat, 8 altaveus, Aut . L'activació dels fars amb els llums encesos durant el dia separats, "sortir de casa" i 

el manual "tornar a casa" Funció, per a l'aparcament - Acoustic Warningsignal dels obstacles a la part davantera i posterior, Sistema de Navegació "RNS 315" Amb pantalla 

TFT tàctil, lector de targetes SD, Cd jugador, i el dispositiu mòbil d'interfície d'entrada auxiliar, Recolzabraços de centre davanter amb caixa d'emmagatzematge, altura 

ajustable, 2 posteriors sortides d'aire, sistema de bloqueig central W / O Safelock, W / Ràdio remota Ctrl., 2 Ctrl remot. Claus, funció de confort Inici "de premsa i no condueix", 

calefacció de seients davanters, Càrrega-Mitjançant la portella Al seient del darrere de referència que inclogui recolzabraços del darrere amb caixa d'emmagatzematge i 2 

portavasos, seients de confort, front, Vista inclinada / portaobjectes de vidre del sostre solar, folrat en cuir roda de múltiples funcions de direcció (3 radis) W / Alu. Els inserits 

de desembre W / control Per MFD, ràdio i telèfon, Fre Elèctric Amb estacionament Acte Hold, Mobile Device Interface Mitjana-A amb l'iPod / iPhone Cable adaptador En caixa 

de guant, "RCD 310" per a la funció de navegació, una funció de navegació "RNS 315" (per "RCD 310"), multi-funció de volant entapissat en pell, sensor de qualitat d'aire 

Tipus Climatronic aire condicionat Sistema de recirculació d'aire Withautomatic activació a través de, llums posteriors de la matrícula a la tecnologia LED, 4-Cil. Turbo mor. 

Eng. 1,6 l / 77 kW (4v) TDI Common Rail Base cerca és TF3 / tn1 / TJ1 / TI7, 4 rodes d'aliatge "Perugia" 7J x 16, volant multifuncional, calefacció de seients davanters, 

tapisseria de cuir, sistema de navegació, Control de velocitat automàtics control del clima, pintura metal·litzada, Llandes d'aliatge lleuger

77 VOLKSWAGEN GOLF VARIANT 1.6 CR TDi Trendline 77 kw.  VOLKSWAGEN GOLF VARIANT 1.6 CR TDi Trendline 77 kw.  77/105 09,2014 161.596 PROFUNDAMENT NEGRE Perle ,, Recolzabraços De centre davanter amb caixa d'emmagatzematge, 2 respiradors a la part posterior, Ràdio "composició dels mitjans de comunicació",161.596 PROFUNDAMENT NEGRE Perle ,, Recolzabraços De centre davanter amb caixa d'emmagatzematge, 2 respiradors a la part posterior, Ràdio "composició dels mitjans de comunicació",

Climatronic sistema d'aire condicionat Withdual Mats, costat esquerre i dret controlables per separat, adaptable Control de Velocitat Acc fins a 160 km / h, Incl. 

Limitador de velocitat, sensor de pluja, Aut. Fars d'activació amb les llums separades maneig de dia, "sortir de casa" i el manual "Coming Home", assistent 

d'aparcament en paral·lel "Park Assist" que inclou sensors per estacionar-, Sistema de Navegació "descobrir els mitjans de comunicació" amb pantalla tàctil de 

TFT, advertència de col·lisió frontal "Front Assist" amb ciutat de frenada d'emergència, volant multifunció de cuir-embolicada (3 radis) W / controls Per a una 

pantalla multifunció, ràdio i telèfon, volant multifunció de cuir-embolicada, Aire condicionat Climatronic, control de Velocitat adaptatiu Acc ambient i de trànsit 

monitoratge "Front Assist" Amb la ciutat en frenades d'emergència, llums del darrere License Plate en la tecnologia LED, 4 Rodes d'acer 6J x 15, Climatització 

automàtica, Tela de tapisseria, volant multifuncional, reposabraços davanter, sistema de navegació, pintura metal·litzada

78 AUDI A6 Avant 2.0 TDI Multitronic 7V automatitzar un fonct.continu, AUDI A6 Avant 2.0 TDI Multitronic 7V automatitzar un fonct.continu, 

seqüenciadors. 5P trencament 136cv 100 kw.  

100/136 06,2014 119.484 Plata gel metal·litzat ,, interfície Bluetooth, xenó plus, Audi Music Interface, Aparcament d'ajuda més, el sistema de control de velocitat, sistema de so Audi, de quatre zones 

automàtic de luxe Aire condicionat, 4-Way suport lumbar, Exterior Miralls, plegables elèctricament, tintat fosc vidre (vidre de privacitat), escalfadors de seient de davant, 

Sostre solar panoràmic de vidre, enganxament de remolc, Xenon Plus, Valcona Cuir, càmera de visió posterior

79 AUDI A6 Avant 2.0 TDI Multitronic 7V automatitzar un fonct.continu, AUDI A6 Avant 2.0 TDI Multitronic 7V automatitzar un fonct.continu, 

seqüenciadors. 5P trencament 163cv 120 kw.  

120/163 07,2014 184.231 Negre Phantom efecte perla ,, de quatre zones automàtic de luxe Aire condicionat, MMI navegació més amb MMI Touch®,184.231 Negre Phantom efecte perla ,, de quatre zones automàtic de luxe Aire condicionat, MMI navegació més amb MMI Touch®,

Seients esportius al front, Exterior Miralls, plegables elèctricament, interfície Bluetooth, Sistema de so d'Audi, Aparcament d'ajuda més, vidres fumats (privacy 

glass), calefacció de seients al front, Enganxall de remolc, la fosa d'alumini Rines d'alumini, disseny de 10 radis, Mida 8j X 17, amb 225/55 R 17 pneumàtics, "s 

Line" paquet exterior, control de creuer adaptatiu amb funció Stop & Go Incloent Audi Pre Sense davanter, Milano Cuir, càmera de visió posterior

80 VOLKSWAGEN GOLF 1.6 CR TDi BlueMotion DPF 77 kw.VOLKSWAGEN GOLF 1.6 CR TDi BlueMotion DPF 77 kw. 77/105 09,2012 149.416 BLEU GRAFIT Perl. ,, Per l'aparcament, sistema d'aire condicionat Climatronic, una funció de navegació "RNS 310" (per149.416 BLEU GRAFIT Perl. ,, Per l'aparcament, sistema d'aire condicionat Climatronic, una funció de navegació "RNS 310" (per

"RCD 310"), de funció "RNS 310" Navegació (per "RCD 310"), "Wellington" - 4 rodes d'aliatge 6.5J x 15, sistema d'aire condicionat Climatronic, sistema de navegació, 

tapisseria tèxtil, reposabraços davanter, pintura metal·litzada, Llum Llantes d'aliatge
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81 AUDI A4 AVANT 2.0 TDIE 100 kw.  AUDI A4 AVANT 2.0 TDIE 100 kw.  100/136 03,2013 126.139 Cuvee Argent ,, llums de boira de davant, aire condicionat, automàtic, amb sensor de sol, MMI navegació, informació per al conductor126.139 Cuvee Argent ,, llums de boira de davant, aire condicionat, automàtic, amb sensor de sol, MMI navegació, informació per al conductor

Sistema amb pantalla en color, interfície Bluetooth, control de velocitat, sensor de llum / pluja, Rear assistent d'aparcar, navegació DVD (Europa, Si digitalitzat), 4-Way suport lumbar, 

sistema de límit de velocitat Control de velocitat electrònic, Front Recolzabraços De centre, Porta del darrere / tapa del maleter Desbloqueig des de l'exterior, Barres de sostre, Negre, 

Volant multifunció amb coberta de cuir, 4 radis, seients davanters esportius

82 SKODA OCTAVIA COMBI 1,6 CR TDi gtec Ambition DPF 77 kw.  SKODA OCTAVIA COMBI 1,6 CR TDi gtec Ambition DPF 77 kw.  77/105 02,2013 121.320 2G ,, per a l'aparcament del darrere, Front Park Distance Control, seients davanters amb calefacció, volant multifuncional,121.320 2G ,, per a l'aparcament del darrere, Front Park Distance Control, seients davanters amb calefacció, volant multifuncional,

Els seients davanters, sistema de navegació, control de velocitat, climatitzador automàtic, sostre per baca, pintura metal·litzada, Llandes d'aliatge lleuger

83 AUDI A6 Avant 2.0 TDi 120 kw.  AUDI A6 Avant 2.0 TDi 120 kw.  120/163 06,2014 207.396 Negre Phantom efecte perla ,, MMI navegació més amb MMI Touch®, la fosa d'alumini Rines d'alumini, 10 radis de disseny,207.396 Negre Phantom efecte perla ,, MMI navegació més amb MMI Touch®, la fosa d'alumini Rines d'alumini, 10 radis de disseny,

Mida 8j X 17, amb 225/55 R17 Pneumàtics, interfície Bluetooth, Sistema de so d'Audi, de quatre zones automàtic de luxe Aire condicionat, Sistema de Control de 

Velocitat, Ajuda d'Aparcament Plus, 4-Way suport lumbar, Exterior Miralls, plegables elèctricament, tintat fosc vidre (vidre de privacitat), escalfadors de seient de davant, 

enganxament de remolc, Xenon Plus, Cuir Milano, càmera de vista del darrere

84 AUDI A3 Sportback 2.0 TDI Ambition Start / Stop DPF 100 kw.  AUDI A3 Sportback 2.0 TDI Ambition Start / Stop DPF 100 kw.  100/136 09,2012 121.728 Dakota gris, metàl·lic ,, automàtic de luxe d'aire condicionat, que no conté CFC, Ajuda d'Aparcament a la part davantera i posterior, Exterior121.728 Dakota gris, metàl·lic ,, automàtic de luxe d'aire condicionat, que no conté CFC, Ajuda d'Aparcament a la part davantera i posterior, Exterior

Miralls, elèctricament ajustable, Climatitzada i plegables elèctricament, davanter Recolzabraços De centre, panoràmic sostre de vidre, càrrega-Mitjançant la portella 

incloent Centrearmrest posterior amb el sostenidor de la Copa i removibles borsa d'esquí, Xenon Plus, seient per a nens ISOFIX amb l'interruptor per al front-Passenger 

Airbag Desactivació, Viena cuir, vidre / inclinable Sostre solar Electe, control de velocitat, Volant multifuncional, tapisseria de cuir, seients davanters, sistema de 

navegació, pintura metal·litzada, Llandes d'aliatge lleuger

85 SKODA Octavia Combi 1.6 TDI CR ambició 5V Boîte Manuelle 5P SKODA Octavia Combi 1.6 TDI CR ambició 5V Boîte Manuelle 5P 

trencament 105CV 77 KW.  

77/105 02,2014 151.974 NEGRE MAGIC MICA ,, sistema de navegació - Standard, "intel·ligent per a l'aparcament Assistent" PDC frontal i posterior (per151.974 NEGRE MAGIC MICA ,, sistema de navegació - Standard, "intel·ligent per a l'aparcament Assistent" PDC frontal i posterior (per

Ràdio Bolero I Navi Amb detecció de la direcció), llums posteriors LED, control de velocitat, doble zona d'aire condicionat "Climatronic" amb regulació electrònica, davanter 

Recolzabraços "Jumbo Box", Porta del darrere / tapa del maleter Releaseckel Hinten (elèctricament), Black rails de sostre, Remolc l'enganxament, desmuntable i bloquejable, 

MDI (interfície de dispositiu mòbil), Dab - Ràdio digital de recepció, control de veu, manual de 5 velocitats de transmissió, amb el CD Drive i dos ranures per a targetes SD, Rines 

d'alumini "Ilias" 6,5j X 16 "- 4 uts., per a l'aparcament del darrere, Park Distance control frontal, pintura metal·litzada

86 SKODA OCTAVIA COMBI 1,6 CR TDi gtec Ambition DPF 77 kw.  SKODA OCTAVIA COMBI 1,6 CR TDi gtec Ambition DPF 77 kw.  77/105 07,2013 170.190 NEGRE MAGIC MICA ,, Tèxtil tapisseria, volant multifuncional, reposabraços davanter, sistema de navegació, barra de remolc170.190 NEGRE MAGIC MICA ,, Tèxtil tapisseria, volant multifuncional, reposabraços davanter, sistema de navegació, barra de remolc

Extraïble, climatitzador automàtic, sostre per baca, Pintura Metal·litzada

87 IVA VOLKSWAGEN JETTA 2.0 CR TDi Comfortline DSG 103 kw.  IVA VOLKSWAGEN JETTA 2.0 CR TDi Comfortline DSG 103 kw.  IVA VOLKSWAGEN JETTA 2.0 CR TDi Comfortline DSG 103 kw.  103/140 01.2012 86.147 Negre perla ,, per a l'aparcament de múltiples funcions de visualització "plus", davanter Fars de Boira Amb fixa Llum de duplicitat, Creuer86.147 Negre perla ,, per a l'aparcament de múltiples funcions de visualització "plus", davanter Fars de Boira Amb fixa Llum de duplicitat, Creuer

Control, dispositius mòbils Mitjana Interface-in amb cable adaptador USB En guantera, multi-funció de volant de cuir amb control de canvi de velocitats, una funció de 

navegació "RNS 310" (per "RCD 310"), "Navarra" - 4 Rines d'alumini 6.5 J x 16 - Pneumàtics 205/55 R16, sensor de qualitat de l'aire a través de la manera Climatronic 

aire condicionat Sistema de recirculació d'aire Withautomatic activació

88 Skoda Superb 1.4 TSI de 125 PK  Skoda Superb 1.4 TSI de 125 PK  Cap / Cap 03.2012 69535 , , Els llums automàtiques, sensor de pluja, per a l'aparcament del darrere, Front Park Distance Control, els seients davanters, sistema de navegació, Climatitzador 

automàtic, Llum rodes d'aliatge, pintura metal·litzada

89 IVA Audi Q3 2.0 TDI 136 PK  IVA Audi Q3 2.0 TDI 136 PK  IVA Audi Q3 2.0 TDI 136 PK  Cap / Cap 01.2012 99.494 , , Els llums automàtiques, sensor de pluja, per a l'aparcament del darrere, volant multifuncional, calefacció de seients davanters, els seients davanters, climatitzador 

automàtic, control de velocitat, sostre per baca, Llum rodes d'aliatge, pintura metal·litzada, sistema de navegació, tapisseria de cuir, xenó-Llum

90 IVA Skoda Octavia 1.6 TDI 105 PK  IVA Skoda Octavia 1.6 TDI 105 PK  IVA Skoda Octavia 1.6 TDI 105 PK  Cap / Cap 05,2015 73848 , , Els llums automàtiques, sensor de pluja, Front Park Distance Control, per a l'aparcament del darrere, volant multifuncional, calefacció de seients davanters, els 

seients davanters, sistema de navegació, control de velocitat, climatitzador automàtic, Llum rodes d'aliatge, pintura metal·litzada
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91 SKODA OCTAVIA COMBI 1,6 CR TDi gtec Ambition DPF 77 kw.  SKODA OCTAVIA COMBI 1,6 CR TDi gtec Ambition DPF 77 kw.  77/105 02,2013 104.515 2G ,, per a l'aparcament del darrere, Front Park Distance Control, els seients davanters, climatitzador automàtic, control de velocitat,104.515 2G ,, per a l'aparcament del darrere, Front Park Distance Control, els seients davanters, climatitzador automàtic, control de velocitat,

Sistema de navegació, volant multifuncional, seients davanters calefactables, sostre per baca, pintura metal·litzada, Llandes d'aliatge lleuger

92 AUDI A6 2.0 TDi 6V Boîte Manuelle 4P Berline 163cv 120 kw.  AUDI A6 2.0 TDi 6V Boîte Manuelle 4P Berline 163cv 120 kw.  120/163 06,2014 96.254 Oolong gris, metàl·lic ,, interfície Bluetooth, Sistema de so d'Audi, de quatre zones automàtic de luxe Aire condicionat, Creuer96.254 Oolong gris, metàl·lic ,, interfície Bluetooth, Sistema de so d'Audi, de quatre zones automàtic de luxe Aire condicionat, Creuer

Sistema de control, Aparcament d'ajuda més, vidres fumats (privacy glass), escalfadors de seient de davant, Audi Music Interface, xenó plus, MMI navegació més amb 

MMI Touch®, Milano Cuir, Cambra de visió del darrere, Llum rodes d'aliatge, pintura metal·litzada

93 AUDI A4 Avant 2.0 TDi d'ultra S Tronic 110 kw.  AUDI A4 Avant 2.0 TDi d'ultra S Tronic 110 kw.  110/150 06,2017 38309 Manhattan gris, metàl·lic ,, interfície Bluetooth, enganxament de remolc de preparació, conductor Sistema d'Informació, Aire automàtica38309 Manhattan gris, metàl·lic ,, interfície Bluetooth, enganxament de remolc de preparació, conductor Sistema d'Informació, Aire automàtica

Sistema condicionat, Sistema de Control de Velocitat, Sensor de llum / pluja, Xenon Plus, Ajuda d'Aparcament En part davantera i posterior, MMI mòdul de 

navegació, Exterior Miralls elèctrics ajustables i s'escalfa, Audi Pre Sense City, Comfort Recolzabraços De centre al front, el compartiment d'equipatge Tapa, 

obertura i tancament elèctric, calefacció de seients al front, rails negres al sostre, Volant de múltiples funcions entapissat en pell, de 3 ràdios, suspensió dinàmica, 

Audi telèfon intel·ligent interfície, amb la càmera multifunció, MMI Navegació, Rines d'alumini fos, 5-braç Estil , 7j X 16, amb pneumàtics 205/60 R16

94 VOLKSWAGEN POL 1.4 CR TDi Trendline BMT 55 kw.  VOLKSWAGEN POL 1.4 CR TDi Trendline BMT 55 kw.  55/75 11.2016 25532 Negre Profund Perlado ,, acer de la roda de recanvi Amb els pneumàtics d'equip original de múltiples funcions de visualització "més", "guia de la cabina-Net25532 Negre Profund Perlado ,, acer de la roda de recanvi Amb els pneumàtics d'equip original de múltiples funcions de visualització "més", "guia de la cabina-Net

I Inform ", sistema d'alerta del conductor, interfície del telèfon mòbil en combinació amb cotxe-Net, sistema d'aire condicionat Climatronic, Sistema de Navegació 'descobrir els 

mitjans de comunicació' amb pantalla tàctil de TFT, start-stop sistema amb generatiu de frenada, advertència de col·lisió frontal Front Assist Amb Emergència Autònoma de 

frenada, davanter centre reposabraços amb compartiment d'emmagatzematge i plegat posterior Beverage Holder, interfície USB també per a iPod / iPhone, incloent-hi entrada 

auxiliar Jack, Hill Start Assist, manual de 5 velocitats de transmissió, pintura efecte perla

95 VOLKSWAGEN GOLF 1.0 TSI BMT Comfortline DSG 81 kw.  VOLKSWAGEN GOLF 1.0 TSI BMT Comfortline DSG 81 kw.  81/110 04,2017 22.040 Tungstè metàl·lic de plata ,, Exterior Miralls, d'ajust de potència., Foldingand climatitzada, W / Surround d'il·luminació, frontal Pass. exterior22.040 Tungstè metàl·lic de plata ,, Exterior Miralls, d'ajust de potència., Foldingand climatitzada, W / Surround d'il·luminació, frontal Pass. exterior

La reducció de la funció de mirall, 4 rodes d'aliatge 6.5J "Toronto" X 16, convertit en diamant de superfície, "Volkswagen de control de mitjans" i d'App-Connect, Multi-Color actiu 

display d'informació, selecció d'informació diferents perfils possibles, interfície del telèfon mòbil en combinació amb Car System-Net o la navegació, cura de l'aire Climatronic amb 

2 Zona de climatització automàtica amb filtre d'al·lèrgens, control de Velocitat adaptatiu Acc "Stop & Go" Incl. Limitador de velocitat, darrere antiboira llum, llums de combinació 

Led darrere, sensor de pluja, sensors per estacionar-- Warningsignals acústiques dels obstacles a la part davantera i posterior, sistema de navegació "Descobrir Mitjans" amb 

pantalla tàctil TFT, dades de navegació per a Europa Occidental en targeta SD, lumbar dóna suport al front, advertència de col·lisió frontal front Assist Autònoma de frenada 

d'emergència (per Adapt.cruise control Acc fins a 210 km / h), davanter centre reposabraços amb compartiment d'emmagatzematge, 2 respiradors a la part posterior, calefacció de 

seients davanters, Direcció de múltiples funcions del cuir-embolicada roda, interfície USB també per a iPod / iPhone, incloent-hi entrada auxiliar Jack, Ràdio digital recepció DAB 

+, funcions de navegació "descobrir els mitjans de comunicació" (per "composició de mitjans")

96 AUDI Q2 1,4 TFSI bacallà Sport S Tronic 110 kw.  AUDI Q2 1,4 TFSI bacallà Sport S Tronic 110 kw.  110/150 02,2017 17520 Mythos Negre, metàl·lic ,, Sistema de Control de Velocitat, la MMI Navegació, Seients esportius al davant, interfície elèctrica per a aplicacions externes17520 Mythos Negre, metàl·lic ,, Sistema de Control de Velocitat, la MMI Navegació, Seients esportius al davant, interfície elèctrica per a aplicacions externes

L'ús, l'entrada auxiliar i USB Jack, Rines d'alumini fos, estil de l'estrella de 5 braços, 7J x 17 amb 215/55 R17, enganxament de remolc de preparació, Volant de múltiples funcions 

entapissat en pell, de 3 ràdios, darrere plegable respatller del seient , escalfadors de seient de davant, Porta del darrere / tapa del maleter desbloqueig des de l'exterior, Recolzabraços 

de centre al front, Audi Pre Sense davanter, Ext. Miralls, elèctrics ajustables, Climatitzada i Electr. Plegable, Incl. Pas davant. Mirall Exterior La reducció de la funció, el sistema de 

control de creuer i limitador de velocitat, interfície Bluetooth, Confort automàtic del sistema d'aire condicionat, sensor de pluja / llum, d'aparcament del darrere

97 SEIENT ARONA 1.0 TSI Xcellence DSG 85 kw.  SEIENT ARONA 1.0 TSI Xcellence DSG 85 kw.  85/115 11.2017 7885 Pirineus Gris / Negre mitjanit ,, Banquette arrière no divisée, Dossier vaig veure Et rabattable, Climatronic un reglament 01:007885 Pirineus Gris / Negre mitjanit ,, Banquette arrière no divisée, Dossier vaig veure Et rabattable, Climatronic un reglament 01:00

Dynamique aire, Sans Cfc, Régulateur De Vitesse Plus Limiteur De Vitesse, Feu arrière En la tecnologia LED, fonctionnement intermitent Des Essuie-Glace, 

Avec Détecteur De Lumière / pluie, Phares principaux A Del, APPAREIL de navegació estàndard, Front Assist i compris City anb Sans Acc, Accoudoir central 

L'Avant, Jantes En Alliage Léger juny 1 / 2j X 17, Interface Électrique Aboqui Utilització Externe, Aux-In Et 2 x USB, paquet Chrome, Led complet, Vitres 

Assombries À partir du Montant B, park Assist Avec Camera de Recul, Avec système de Camera de Recul (version1)

98 VOLKSWAGEN POL 1.2 TDI CR DPF Trendline 55 KW.  VOLKSWAGEN POL 1.2 TDI CR DPF Trendline 55 KW.  55/75 03,2013 78.587 ARGENT REFLEX METAL ,, dades de navegació per a Europa Occidental en la memòria interna, "RCD 310" per a la funció de navegació78.587 ARGENT REFLEX METAL ,, dades de navegació per a Europa Occidental en la memòria interna, "RCD 310" per a la funció de navegació

"RNS 315", aire condicionat
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99 VOLKSWAGEN POL 1.2 TDI CR DPF Trendline 55 KW.  VOLKSWAGEN POL 1.2 TDI CR DPF Trendline 55 KW.  55/75 11.2011 135.757 "Candy" blanca ,, Exterior Miralls, regulables electrònicament i climatitzada, Jantes Syenit 16 ", Aire condicionat

100 VOLKSWAGEN POL 1.2 TDI CR DPF Trendline 55 KW.  100 VOLKSWAGEN POL 1.2 TDI CR DPF Trendline 55 KW.  100 VOLKSWAGEN POL 1.2 TDI CR DPF Trendline 55 KW.  55/75 03,2013 85.724 ARGENT REFLEX METAL, Aire Acondicionat, "RCD 310" per a la funció "RNS 315" de navegació, aire condicionat, seients davanters85.724 ARGENT REFLEX METAL, Aire Acondicionat, "RCD 310" per a la funció "RNS 315" de navegació, aire condicionat, seients davanters

101 VOLKSWAGEN POL 1.2 TDI CR DPF Trendline 55 KW.  101 VOLKSWAGEN POL 1.2 TDI CR DPF Trendline 55 KW.  101 VOLKSWAGEN POL 1.2 TDI CR DPF Trendline 55 KW.  55/75 11.2013 97883 PROFUNDAMENT NEGRE Perle ,, Sistema d'Aire condicionat, Sistema d'Aire condicionat, Volant de cuir amb adorns (split97883 PROFUNDAMENT NEGRE Perle ,, Sistema d'Aire condicionat, Sistema d'Aire condicionat, Volant de cuir amb adorns (split

Cuir, de 3 ràdios) Amb crom mat insercions decoratives, Sistema d'Aire condicionat, Ràdio "RCD 210" amb pantalla de dos colors, reproductor MP3, CD i DVD, davanter 

centre reposabraços amb caixa d'emmagatzematge i plegable del sostenidor de tassa del darrere, fundes de seients de tela " mètrica ", 4 Rodes d'acer maig JX 14, Folres

102 VOLKSWAGEN POL 1.2 TDI CR DPF Trendline 55 KW.  102 VOLKSWAGEN POL 1.2 TDI CR DPF Trendline 55 KW.  102 VOLKSWAGEN POL 1.2 TDI CR DPF Trendline 55 KW.  55/75 03,2013 81.610 ARGENT REFLEX METAL, aire condicionat, dades de navegació per a Europa Occidental en la memòria interna, "RCD 310" Per81.610 ARGENT REFLEX METAL, aire condicionat, dades de navegació per a Europa Occidental en la memòria interna, "RCD 310" Per

Funció de navegació "RNS 315", tèxtils de tapisseria

103 VOLKSWAGEN POL 1.2 CR TDi Trendline DPF 5V Boîte103 VOLKSWAGEN POL 1.2 CR TDi Trendline DPF 5V Boîte103 VOLKSWAGEN POL 1.2 CR TDi Trendline DPF 5V Boîte

Manuelle 5P Hatchback 75CV 55 kw.  

55/75 04,2014 73.923 Plata Reflex Metàl·lic ,, "RNS 315" Sistema de navegació amb pantalla tàctil TFT, lector de targetes SD, Cd Player, i Mobile73.923 Plata Reflex Metàl·lic ,, "RNS 315" Sistema de navegació amb pantalla tàctil TFT, lector de targetes SD, Cd Player, i Mobile

Dispositiu d'interfície Aux-In, una funció de navegació "RNS 315" (per "RCD 310"), Control de velocitat, sensor de pluja, sistema de navegació en Ràdio 

integrada, per a l'aparcament acústica Senyal d'atenció als obstacles en la posterior, dades de navegació Per a Europa occidental En Interna memòria, Assistent 

d'arrencada, Volant de cuir amb adorns (serratge, de 3 ràdios) amb crom mat decoratiu insercions, Sistema d'Aire condicionat

104 VOLKSWAGEN POL 1.2 TDI CR DPF Trendline 55 KW.  104 VOLKSWAGEN POL 1.2 TDI CR DPF Trendline 55 KW.  104 VOLKSWAGEN POL 1.2 TDI CR DPF Trendline 55 KW.  55/75 12.2012 115.975 BLEU pénombre METAL ,, Aire condicionat, Volant de cuir amb adorns (serratge, de 3 ràdios) Amb Mate115.975 BLEU pénombre METAL ,, Aire condicionat, Volant de cuir amb adorns (serratge, de 3 ràdios) Amb Mate

Cromat decoratiu insercions, "RCD 310" per a la navegació de funcions, Volant de cuir amb adorns (serratge, de 3 ràdios) Amb Crom mat decoratiu insercions, una 

funció de navegació "RNS 310" (per "RCD 310"), aire condicionat, Sistema de Navegació , Tèxtil tapisseria, seients davanters, pintura metal·litzada

105 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDi SCR Comfortline BMT105 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDi SCR Comfortline BMT105 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDi SCR Comfortline BMT

DSG 110 kw.  

110/150 04,2017 30066 Indi Gris Metal·litzat ,, funció de navegació "descobrir els mitjans de comunicació" (per "composició dels mitjans de comunicació"), fars LED, Volant de múltiples funcions de 

cuir amb desplaçament de paletes, multi-funció de visualització "premium" amb pantalla multi-color, control de creuer adaptatiu Acc "Stop & Go" Incl. Limitador de velocitat, 

combinat va produir llums posteriors, Sensor de pluja, Aut. Control dels fars W / O durant el dia separada de la llum corrent, sortir de casa i Manual Coming característica 

principal, fars LED per llum d'encreuament i llum de carretera, durant el dia separada de la llum corrent, Sistema de Navegació "descobrir els mitjans de comunicació" amb 

pantalla tàctil de TFT, dades de navegació per a Europa Occidental en targetes SD targeta, advertència de col·lisió frontal front Assist, Autònoma de frenada d'emergència 

(per Adapt.cruise control Acc fins a 210 km / h), Recolzabraços de centre al front, calefacció de seients davanters, barres de sostre, plata anoditzat, interfície USB també per 

a iPod / iPhone, hi entrada auxiliar Jack, seients de confort al front, calaixos sota els seients davanters, càmera multifunció, 4 rodes d'aliatge "Tulsa" 7J x 17, fosc grafit, 

convertit en diamant de superfície, paquet de tecnologia Acc 210 km / h, paquet d'hivern Fila, Cuir roda -Wrapped multi-funció de direcció amb lleves de marxes, LED de la 

matrícula d'il·luminació, sistema d'aire condicionat Climatronic with3-Zona de regulació de la temperatura, d'al·lèrgens Filtrar i ADD. Els controls a la part posterior, sistema de 

navegació amb disc dur, per a l'aparcament del darrere, volant multifuncional, Tèxtil tapisseria, pintura metal·litzada, Llandes d'aliatge lleuger

106 VOLKSWAGEN POL 1.2 CR TDi Comfortline DPF 5V106 VOLKSWAGEN POL 1.2 CR TDi Comfortline DPF 5V106 VOLKSWAGEN POL 1.2 CR TDi Comfortline DPF 5V

Boîte Manuelle 5P Hatchback 75CV 55 kw.  

55/75 04,2014 114792 GRIS Poivre, de múltiples funcions de visualització, sistema d'aire condicionat Climatronic, Control de velocitat, sistema de navegació "RNS114792 GRIS Poivre, de múltiples funcions de visualització, sistema d'aire condicionat Climatronic, Control de velocitat, sistema de navegació "RNS

315 "amb pantalla tàctil de TFT, lector de targetes SD, Cd Player, i el dispositiu mòbil d'interfície d'entrada auxiliar, Exterior Miralls, amb ajust elèctric / climatitzada, 

dispositius mòbils Mitjana Interface preparat amb cable adaptador USB

107 VOLKSWAGEN CRAFTER 35 FOURGON LWB HR DSL -107 VOLKSWAGEN CRAFTER 35 FOURGON LWB HR DSL -107 VOLKSWAGEN CRAFTER 35 FOURGON LWB HR DSL -

2017 2.0 CR TDi L4H3 103 kw.  

103/140 04,2017 26001 Negre Profund Perlado, de múltiples funcions de visualització "plus", Hill Start Assist, 1 interfície USB (capaç per a iPod / Iphone / iPad),26001 Negre Profund Perlado, de múltiples funcions de visualització "plus", Hill Start Assist, 1 interfície USB (capaç per a iPod / Iphone / iPad),

Aux-IN i la interfície elèctrica, sistema d'aire condicionat Climatic, Park Distance Control A part del davant i del darrere, 12-V presa de corrent i 4 suports de begudes al quadre de 

comandament, interfície del telèfon mòbil amb W-Lan (BT Interface), Compartiment de càrrega d'il·luminació: 4 focus LED, sistema de navegació "descobrir mitjans de comunicació" amb 

8-polzades de pantalla tàctil, targeta SD (Europa occidental), frontisses per aleró posterior portes amb un major angle d'obertura (màx. 270 °), dreta porta corredissa en el compartiment 

de càrrega / passatgers, sistema de navegació "descobrir els mitjans de comunicació" amb 8-polzades de pantalla tàctil, 4 altaveus i mòbil interfície del telèfon, App-Connect, sistema 

d'aire condicionat amb control electrònic a la cabina, Ràdio "composició dels mitjans de comunicació" amb 8-polzades de pantalla tàctil i sistema de control per veu
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108 VOLKSWAGEN POL 1.2 CR TDi Comfortline DPF 5V108 VOLKSWAGEN POL 1.2 CR TDi Comfortline DPF 5V108 VOLKSWAGEN POL 1.2 CR TDi Comfortline DPF 5V

Boîte Manuelle 5P Hatchback 75CV 55 kw.  

55/75 12.2013 105.327 Ombra blau metàl·lic, de funció "RNS 315" Navegació (per "RCD 310"), Multi-Function Display, sistema d'aire condicionat105.327 Ombra blau metàl·lic, de funció "RNS 315" Navegació (per "RCD 310"), Multi-Function Display, sistema d'aire condicionat

Climatronic, Control de velocitat, sensor de pluja, Control de distància acústica Senyal d'atenció als obstacles En la del darrere, sistema de navegació "RNS 315" amb pantalla 

tàctil de TFT, lector de targetes SD, Cd Player, i el dispositiu mòbil d'interfície d'entrada auxiliar, Exterior Miralls, power ajustable / climatitzada, Recolzabraços de centre davanter 

amb caixa d'emmagatzematge i suport plegable Copa del darrere, seients davanters amb calefacció, dispositius mòbils Mitjana Interface-in amb cable adaptador USB de múltiples 

funcions del volant entapissat en pell (3 ràdios) amb decoratius en crom mat insercions

109 VOLKSWAGEN Passat Variant 1.6 TDI CR109 VOLKSWAGEN Passat Variant 1.6 TDI CR109 VOLKSWAGEN Passat Variant 1.6 TDI CR

Comfortline 88 kw.  

88/120 03,2015 94.354 Negre Roure Brown metàl·lic, de múltiples funcions de visualització "premium" amb pantalla multi-color, dades de navegació per a Europa94.354 Negre Roure Brown metàl·lic, de múltiples funcions de visualització "premium" amb pantalla multi-color, dades de navegació per a Europa

Targeta SD, Exterior Miralls, Power-ajustable, plegable, i s'escalfa, amb atenuació automàtica en el costat del conductor, amb anell d'il·luminació, interfície USB també per a iPod / 

iPhone, incloent-hi entrada auxiliar Jack, funció de navegació "descobrir els mitjans de comunicació" (per "composició mitjans de Comunicació "), Adaptive Cruise control Acc fins a 160 

km / h i el monitoratge ambiental de trànsit 'Front Assist' amb la ciutat en frenades d'emergència, Sistema d'aire condicionat 'Climatronic' amb 3-Zona de regulació de la temperatura i 

controls addicionals en la part del darrere, càmera de visió posterior" vista del darrere ", Rines d'alumini lleuger

110 VOLKSWAGEN GOLF VARIANT 1.6 CR TDi Trendline 81110 VOLKSWAGEN GOLF VARIANT 1.6 CR TDi Trendline 81110 VOLKSWAGEN GOLF VARIANT 1.6 CR TDi Trendline 81

kw.  

81/110 04,2016 68770 Profund Perlado Negre, Negre Roof Rails, davanter centre reposabraços amb compartiment d'emmagatzematge, 2 respiradors a la part posterior, Endavant68770 Profund Perlado Negre, Negre Roof Rails, davanter centre reposabraços amb compartiment d'emmagatzematge, 2 respiradors a la part posterior, Endavant

Notes de col·lisió "Front Assist" amb la Ciutat de frenada d'emergència, Ext. Miralls, d'ajust de potència., Plegable A. climatitzada, w / envoltar la llum., Front Pass. 

Ext.rearview Mirall Lower.func. + De memòria, dades de navegació per a Europa a la targeta SD, sistema de navegació "descobrir els mitjans de comunicació" amb 

pantalla tàctil de TFT, Park Assist Incloent Park Distance Control, sensor de pluja, control de creuer adaptatiu Acc fins a 160 km / h , Incl. Limitador de velocitat, sistema 

d'aire condicionat Climatronic W / Control de clima de doble zona, costat esquerre i dret controlables per separat, interfície del telèfon mòbil en combinació amb el 

sistema de navegació del cotxe-Net o "descobrir Pro", volant multifunció de cuir-embolicada (3 ràdios) W / Controls per a la funció Multi-Display, ràdio i telèfon, interfície 

USB i entrada auxiliar Jack, Volant de múltiples funcions entapissat en pell, sistema d'aire condicionat Climatronic, control de Velocitat adaptatiu CAC i advertència de 

col·lisió frontal Front Assist Amb Autònoma sistema de frenada d'emergència , Tèxtil tapisseria, volant multifuncional, reposabraços davanter, sistema de navegació, 

pintura metal·litzada

111 SKODA Octavia Combi 1.6 TDI CR ambició 81 kw.  111 SKODA Octavia Combi 1.6 TDI CR ambició 81 kw.  111 SKODA Octavia Combi 1.6 TDI CR ambició 81 kw.  81/110 01,2017 22.490 Magic Negre nacrat, blanc, negre rails de sostre, Steel Wheels "tekton" 6,5j X 16 "4 PC., Control de veu, estacionament del darrere22.490 Magic Negre nacrat, blanc, negre rails de sostre, Steel Wheels "tekton" 6,5j X 16 "4 PC., Control de veu, estacionament del darrere

Sensors, 3 Spoke Multi-Funció Volant de cuir, seients de sèrie en el front, doble zona d'aire condicionat "Climatronic" amb regulació electrònica, "control de 

creuer", Eixugaparabrisa intermitent de control amb la llum / sensor de pluja, halogen Doble fars, sistema de navegació - estàndard, Climatització automàtica, 

Tela de tapisseria, volant multifuncional, reposabraços davanter, sostre per baca, pintura metal·litzada

112 SKODA OCTAVIA 1.6 CR TDi Ambition 77 kw.  112 SKODA OCTAVIA 1.6 CR TDi Ambition 77 kw.  112 SKODA OCTAVIA 1.6 CR TDi Ambition 77 kw.  77/105 11.2013 25456 Deepblue (perla), reglatge elèctric, calefacció i plegable de retrovisors amb atenuació automàtica i embarcament-Spots,25456 Deepblue (perla), reglatge elèctric, calefacció i plegable de retrovisors amb atenuació automàtica i embarcament-Spots,

Aire condicionat, climatitzador automàtic, seients davanters, tapisseria tèxtil, volant multifuncional, sistema de navegació, pintura metal·litzada

113 AUDI línia A6 2.0 TDi S 100 kw.  113 AUDI línia A6 2.0 TDi S 100 kw.  113 AUDI línia A6 2.0 TDi S 100 kw.  100/136 05,2013 86.284 Oolong gris, metàl·lic ,, MMI navegació, Aparcament d'ajuda més, Control de velocitat, automàtic de luxe Aire condicionat, Audi86.284 Oolong gris, metàl·lic ,, MMI navegació, Aparcament d'ajuda més, Control de velocitat, automàtic de luxe Aire condicionat, Audi

Sistema de so, davanter centre reposabraços, suspensió dinàmica, paquet de cuir per Bèlgica, seients de sèrie en la part davantera, Volant multifunció de cuir, 

4 ràdios, seient per a nens ISOFIX, Center Console, Seient Calefacció per als seients davanters, Cuir Milano, alumini fos rines d'alumini, 7-braç disseny, mida 

7,5 J x 16, reposabraços davanter, volant multifuncional, tapisseria de cuir, sistema de navegació, control de velocitat, climatitzador automàtic, Llum rodes 

d'aliatge, pintura metal·litzada

114 SEIENT Ibiza ST 1.2 TDI CR Estil 5V Boîte Manuelle 5P114 SEIENT Ibiza ST 1.2 TDI CR Estil 5V Boîte Manuelle 5P114 SEIENT Ibiza ST 1.2 TDI CR Estil 5V Boîte Manuelle 5P

Trencar 75CV 55 kw.  

55/75 03,2014 49.723 pirineus gris es van reunir, amb comandament manual Sistema d'Aire condicionat, sense enganxament de remolc, sistema de control electrònic de creuer49.723 pirineus gris es van reunir, amb comandament manual Sistema d'Aire condicionat, sense enganxament de remolc, sistema de control electrònic de creuer

(CCS), brillants rails de sostre, Reposacaps regulable en alçada per als seients davanters, volant de cuir-embolicada, zones climàtiques estàndard, Seients esportius al 

davant, Chrome Package, Seient cobreix l'ajust en tela, Sportsback, Rines d'alumini 7J x 16, Llum rines d'alumini, tèxtils de tapisseria, seients davanters, control de 

creuer, pintura metal·litzada
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115 IVA VOLKSWAGEN T6 TRANSPORTER 1200115 IVA VOLKSWAGEN T6 TRANSPORTER 1200115 IVA VOLKSWAGEN T6 TRANSPORTER 1200115 IVA VOLKSWAGEN T6 TRANSPORTER 1200

CARAVELLE LWB DSL-15 2,0 TDi SCR BMT Trendline 75 kw.  

75/102 05,2016 40315 Negre perla ,, paquet elèctric I: alçavidres i elèctricament ajustable i climatitzada exterior Miralls, Mobile40315 Negre perla ,, paquet elèctric I: alçavidres i elèctricament ajustable i climatitzada exterior Miralls, Mobile

Telèfon d'interfície, sistema d'aire condicionat Climatronic W / segon evaporador, segon escalfador, A / C Headlinera. Afegeix. Control A Pass. Comp., Del darrere antiboira, 

suport lumbar per a l'esquerra del seient individual a la primera fila de seients (ajustable manualment), Start-Stop System Amb Frenat regeneratiu, Exterior Miralls, amb ajust 

elèctric i s'escalfa, frontisses per a posterior Portes / porta del darrere En Design Standard , porta corredissa a la dreta en el compartiment de càrrega / passatgers, banc de 3 

places, plegable i el dipòsit, en tercera fila de seients (no es pot utilitzar en quarta fila per al seient modular de sistemes de fixació), de 2 seients Banc en seient esquerre i 

simple Amb característica facilitar l'entrada a la dreta, a la segona fila de seients, tanc de combustible amb un volum de 70 l, control electrònic d'estabilitat, ABS, ASR, 

bloqueig electrònic del diferencial, fre Sistema d'assistència, 3-Zona Clima Sys control. Climatronic, segon evaporador, El. Escalfador auxiliar, A / C Headliner, add.control En 

Pass. Comp., De 8 places Paquet = 2-3-3

116 IVA VOLKSWAGEN CADDY 1.6 TDI CR de línia de base a 75 kw.116 IVA VOLKSWAGEN CADDY 1.6 TDI CR de línia de base a 75 kw.116 IVA VOLKSWAGEN CADDY 1.6 TDI CR de línia de base a 75 kw.116 IVA VOLKSWAGEN CADDY 1.6 TDI CR de línia de base a 75 kw. 75/102 02,2014 92.975 Toffee Brown metàl·lic, de múltiples funcions de visualització "plus", control de creuer, Control de distància, el senyal de perill acústica.92.975 Toffee Brown metàl·lic, de múltiples funcions de visualització "plus", control de creuer, Control de distància, el senyal de perill acústica.

F.obstacles a la rereguarda (com del RCD 310 Senyals d'advertència en Incl.visual Add., Black rails de sostre, de 3 places de banc (plegable per separat, 

plegable / inflexió, i removibles), en 2ª fila de seients, marxa costa amunt control, característica de navegació RNS 315 amb 6 altaveus (RCD 310) Incl. interfície 

de dispositiu mòbil (Aux-in), de vidre tintat fosc en la càrrega / habitacle (privacitat), a la calor de vidre aïllant (verd) en el front, Sistema d'Aire condicionat

117 VOLKSWAGEN SHARAN 2.0 CR TDi Comfortline BMT117 VOLKSWAGEN SHARAN 2.0 CR TDi Comfortline BMT117 VOLKSWAGEN SHARAN 2.0 CR TDi Comfortline BMT

DSG 130 kw.  

130/177 03,2013 247.426 BLEU NUIT ,, Preparació del mòbil per "rns315", independent del dispositiu mòbil Sense Interfaceaux-In A Consola central247.426 BLEU NUIT ,, Preparació del mòbil per "rns315", independent del dispositiu mòbil Sense Interfaceaux-In A Consola central

Incl. 12-V sòcol de múltiples funcions de visualització "plus", per a l'aparcament - Acoustic Warningsignal dels obstacles a la part davantera i posterior, dades de 

navegació per a Europa Occidental en la memòria interna, el 65% d'absorció de llum de vidre a la part posterior finestres laterals i la finestra del darrere, elèctrica del 

maleter d'obertura Andclosing, enrotllables de protecció solar a la part posterior de la porta de finestra Ulleres, plata rails de sostre, una funció de navegació "RNS 

315" (per "RCD 310"), Volant multifunció de cuir (3 ràdios), "Jarama" - 4 rodes d'aliatge 7J x 17 - Pneumàtics 225/50 R17, girant enganxi de remolc, elèctrica amb el 

llançament

118 VOLKSWAGEN TOUAREG 3.0 TDI V6 Tiptronic 193 BMT118 VOLKSWAGEN TOUAREG 3.0 TDI V6 Tiptronic 193 BMT118 VOLKSWAGEN TOUAREG 3.0 TDI V6 Tiptronic 193 BMT

kw.  

193/262 07,2015 182.225 Canó gris metàl·lic, i 230 V Socket A Consola central, darrere, Led Assemblees llum posterior, per a l'aparcament, el 65%182.225 Canó gris metàl·lic, i 230 V Socket A Consola central, darrere, Led Assemblees llum posterior, per a l'aparcament, el 65%

Absorbents de llum de vidre a la part posterior finestres laterals i la finestra del darrere, barres de sostre de plata anoditzat, panoràmic corredís / inclinable Sostre corredís 

amb sostre panoràmic del darrere, Bi-Xenon amb llum de corba i Led separats llums Daytimerunning, tapisseria de cuir "napa" Amb seients de confort, davant, mitjans-A 

Jack amb el cable adaptador de iPod / iPhone Per a "RNS 850", "Karakum" 8j X 18 (estil 5 radis dobles) Pneumàtics 255/55 R18, control de Velocitat adaptatiu Acc i 

control automàtic Distància "davant Scan" "àrea Veure" La inclusió de cambra de visió del darrere "assistent darrere"

119 VOLKSWAGEN TOURAN 1.6 TDI CR Highline BMT St./St.119 VOLKSWAGEN TOURAN 1.6 TDI CR Highline BMT St./St.119 VOLKSWAGEN TOURAN 1.6 TDI CR Highline BMT St./St.

7pl. DSG 77 kw.  

77/105 03,2015 162.291 Wild Cherry Xarxa Metallic ,, Preparació del mòbil per "rns315", Mitjans-A Jack amb l'iPod / iPhone cable adaptador,162.291 Wild Cherry Xarxa Metallic ,, Preparació del mòbil per "rns315", Mitjans-A Jack amb l'iPod / iPhone cable adaptador,

Característica de navegació "RNS 315" (per "RCD 310"), 2 seients individuals en tercera fila de seients retràctil àrea a la carretera, tapisseria Alcantara, seients 

davanters amb calefacció, llum Rines d'alumini, sensor de pluja, seients davanters, volant multifuncional

120 VOLKSWAGEN TOURAN 1.6 TDI CR Trendline BMT120 VOLKSWAGEN TOURAN 1.6 TDI CR Trendline BMT120 VOLKSWAGEN TOURAN 1.6 TDI CR Trendline BMT

Start & Stop 7pl. 77 kw.  

77/105 06,2015 161.637 ARGENT REFLEX MET. ,, 4 rodes d'aliatge "Sedona", convertit en Diamant Negre, de superfície, 6.5J x 16, multi-funció de visualització161.637 ARGENT REFLEX MET. ,, 4 rodes d'aliatge "Sedona", convertit en Diamant Negre, de superfície, 6.5J x 16, multi-funció de visualització

"Plus", Climatronic aire condicionat, control de creuer, fars antiboira del darrere, sistema de navegació a Ràdio integrada, Park Distance Control, Sistema de 

Navegació "RNS 315" amb pantalla tàctil TFT, lector de targetes SD, Cd Player, i el dispositiu mòbil d'interfície AUX a, exterior Miralls, amb ajust elèctric i 

calefacció, mirall exterior habitatges en color de cos i Negre manetes de les portes, central davanter Recolzabraços amb caixa d'emmagatzematge, altura i 

longitudinalment ajustable, 3 seients individuals en la segona fila de seients i 2 en tercera fila de seients, negre Roof Rails, multi-funció de la roda folrat en pell (3 

radis) W / Controls per a la funció multi-Display, ràdio i telèfon, Volant de múltiples funcions del cuir-embolicada (3 ràdios), Sedona 6.5J x 16 ( 5-V-Spoke estil) 

Pneumàtics 205/55 R16

121 IVA RENAULT CLIO 1.5 dCi Authentique 48 kw.  121 IVA RENAULT CLIO 1.5 dCi Authentique 48 kw.  121 IVA RENAULT CLIO 1.5 dCi Authentique 48 kw.  121 IVA RENAULT CLIO 1.5 dCi Authentique 48 kw.  48/65 01.2005 173.236 Blanc Candy,173.236 Blanc Candy,
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122 VOLKSWAGEN SHARAN 2.0 CR TDi Highline BMT 103122 VOLKSWAGEN SHARAN 2.0 CR TDi Highline BMT 103122 VOLKSWAGEN SHARAN 2.0 CR TDi Highline BMT 103

kw.  

103/140 06,2015 153.923 GRIS indi ,, Recolzabraços De centre al front, darrere antiboira per circular per la dreta, 4 rodes d'aliatge "Sydney" 7J x 17,153.923 GRIS indi ,, Recolzabraços De centre al front, darrere antiboira per circular per la dreta, 4 rodes d'aliatge "Sydney" 7J x 17,

Cambra de visió del darrere "Vista posterior", seients a Alcantara, Cambra de múltiples funcions, volant entapissat en cuir de múltiples funcions de direcció (3 radis) W / Alu. 

Insercions desembre W / control Per MFD, ràdio i telèfon, panoràmic corredís / inclinable amb sostre corredís panoràmic del darrere de sostre, Esports comoditat dels seients, 

davanter, dret, rails de sostre de plata anoditzat, Seients Confort, davanter, elèctric del maleter d'obertura Andclosing, 65 % d'absorció de llum de vidre a la part posterior 

finestres laterals i la finestra del darrere, 1 Compartiment d'emmagatzematge esquerra i dreta en l'espai reposapeus de segona fila de seients, 3 seients individuals amb Isofix els 

ancoratges de la segona fila i 2 a la tercera fila, amb el plegat "es plega fàcilment" funció, Ext. Miralls, d'ajust de potència., Plegable Andheated, Característica W / memòria i la 

part davantera del pas. La reducció de Ext.rearview Mirall Func., Suport lumbar en la part posterior, del costat del conductor amb ajustament elèctric, dades de navegació per a 

Europa Occidental en la memòria interna, sistema de navegació "RNS 510" amb pantalla tàctil de TFT, 30 Gb de disc dur, lector de targetes SD, I unitat de DVD, Assistent 

paral·lel estacionament "park Assist" incl. Park Distance Control, Aut. L'activació dels fars amb els llums encesos durant el dia separats, "sortir de casa" i funció manual "tornar a 

casa", sensor de pluja, control de velocitat, control de temperatura Climatronic sistema d'aire condicionat with3-Zona de múltiples funcions de visualització "plus", 230-V Socket A 

Centre consola, posterior, Preparació del mòbil, un dispositiu mòbil d'interfície Aux-In

123 SKODA SUPERB 1.6 TDI CR GreenLine Elegance 6V123 SKODA SUPERB 1.6 TDI CR GreenLine Elegance 6V123 SKODA SUPERB 1.6 TDI CR GreenLine Elegance 6V

Boîte Manuelle 5P Hatchback 105CV 77 kw.  

77/105 03,2014 147.963 Magnètica Brown metàl·lic ,, Finition intérieure "alu Brossé", Volant multifunció 3 Branques de múltiples funcions147.963 Magnètica Brown metàl·lic ,, Finition intérieure "alu Brossé", Volant multifunció 3 Branques de múltiples funcions

Mostra / on-Board computerwith Check-Control, Control de Pressió Climatronic Amb Impact, sense CFC, sistema de control de la velocitat (GRA) Electrònic, la 

combinació va donar llums posteriors, control de dinàmica de l'abast lluminós, amb dinàmica en corbes de llum i llum de corba (AFS 2), Parabrises sensor de pluja / 

eixugaparabrises intermitent amb control de llum, fars bi-funcional W / Gas Dischargelamp, llum de corba, Led Set fars diürns, Conduir a la dreta, Mapes - Europa 

occidental, amb ajust elèctric Suport lumbar en Frontseats, retrovisors exteriors amb funció de memòria , atenuació automàtica, elèctrics plegables / / calefacció, 

finestres laterals en termoaislantes de vidre, de Pilar B i posterior finestra tintat fosc, Seient posterior de banc sola peça, respatller plegable dividit Amb 

Recolzabraços de centre, Consola central, multifunció entapissat en pell ajustable volant, enganxament de remolc, desmuntable i bloquejable, 3 radis 

Multifunc.leather Steeringwheel per a la ràdio i tel., petit paquet de cuir, de 3 ràdios Multifunc.leather Steeringwheel per a la ràdio i tel., petit paquet de cuir , Els 

titulars de begudes, Sistema de Navegació "Columbus", ajuda aparcament, Kessy - sense clau tancament centralitzat amb motor d'arrencada / Funció -Stop, Esc 

Incl. ABS + ASR Msr + + + Eds HBA interior "glamour" (cuir / cuir artificial Incl. Els seients davanters ventilats, Cup Holder En recolzabraços del darrere, rodes 

d'aliatge 7J x 16 "hèlix"

124 VOLKSWAGEN AMAROK DOBLE CAB DSL 2.0 CR124 VOLKSWAGEN AMAROK DOBLE CAB DSL 2.0 CR124 VOLKSWAGEN AMAROK DOBLE CAB DSL 2.0 CR

Bi-TDi 4Motion Highline 8V Boîte séquentielle automatique 4P cabine Pick-up 

doble 180cv 132 kw.  

132/180 02,2014 147825 Starlight blau metàl·lic ,, Amarok Highline, doble cabina, "llums i Visió" Assistent de llum d'encreuament amb "tornar a casa" I147825 Starlight blau metàl·lic ,, Amarok Highline, doble cabina, "llums i Visió" Assistent de llum d'encreuament amb "tornar a casa" I

"Sortir de casa", entrada auxiliar d'entrada de la caixa d'emmagatzematge, per connectar una font d'àudio externa, multi-funció de visualització "plus", sistema d'aire 

condicionat Climatronic (automàtic), Control de velocitat, antiboira posterior per circular per la dreta, Eixugaparabrisa control intermitent amb sensor de pluja de netejadors 

de vidres (incl. atenuació automàtica mirall interior), per a l'aparcament, els senyals d'advertència obstacles a la part davantera i posterior, W / càmera de visió posterior 

"assistent darrere", sistema de Navegació (mitjà), DVD (Europa occidental) Sense V CA Assistent virtual Car "virtual Guia de Referència ràpida Carla", exterior Miralls: 

plegables elèctricament i elèctricament ajustable / climatitzada, Barres de sostre per a la preparació amb la coberta de canal de sostre, Volant de múltiples funcions del 

cuir-embolicada (3 ràdios) W / control per a la ràdio, multi-funció de visualització, i el telèfon mòbil, enganxament de remolc rígid (incl. estabilització de remolc), Rear 

finestres laterals i posterior de la finestra de tintat fosc (privacitat), a la calor de vidre aïllant (verd) En davantera, el seient cobreix l'ajust en Leather "Vienn a "(inserir i 

interiors dels collars), 8-velocitat de transmissió automàtica Per a les quatre rodes del vehicle, 4 rodes d'aliatge 'pedrera' 8j X 19

125 VOLKSWAGEN Transporter T5 800 FOU SWB DSL -125 VOLKSWAGEN Transporter T5 800 FOU SWB DSL -125 VOLKSWAGEN Transporter T5 800 FOU SWB DSL -

2010 2.0 TDI CR de 75 kw.  

75/102 11.2013 136.892 blanc caramel ,, suport lumbar per al seient individual a la primera fila de seients, Esquerra (ajustable manualment), de 2 Seients davanter136.892 blanc caramel ,, suport lumbar per al seient individual a la primera fila de seients, Esquerra (ajustable manualment), de 2 Seients davanter

Banc de passatgers a la cabina, dreta, Park Distance Control, avisador acústic del senyal dels obstacles a la part posterior, fars antiboira del davant Incl. Estàtica en 

corbes de llum, sistema d'aire condicionat Climatic (semiautomàtic) a la cabina de múltiples funcions del cuir-embolicada volant amb ràdio i telèfon mòbil, controls de 

navegació de funció "RNS 315" (per "RCD 310")
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126 VOLKSWAGEN SHARAN 2.0 CR TDi Comfortline BMT126 VOLKSWAGEN SHARAN 2.0 CR TDi Comfortline BMT126 VOLKSWAGEN SHARAN 2.0 CR TDi Comfortline BMT

100 kw.  

100/136 09,2012 135.693 Deepblack Perle, de múltiples funcions Volant de cuir (3 ràdios), Control de distància - Acústica135.693 Deepblack Perle, de múltiples funcions Volant de cuir (3 ràdios), Control de distància - Acústica

Warningsignal dels obstacles a la part davantera i posterior, multi-funció de visualització "plus", Preparació del mòbil per "rns315", dades de navegació per a Europa 

Occidental en la memòria interna, Exterior Miralls, elèctric. Ajustable, plegable i s'escalfa, amb funció de memòria i frenar Vista, el 65% d'absorció de llum de vidre a la 

part posterior finestres laterals i la finestra del darrere, 7 places paquet, dispositius mòbils Mitjana Interface-in amb cable adaptador USB, una funció de navegació "RNS 

315" ( per "RCD 310"), corredizo elèctric d'obertura i tancament de portes, Rear

127 VOLKSWAGEN TOURAN 1.6 TDI CR Trendline BMT127 VOLKSWAGEN TOURAN 1.6 TDI CR Trendline BMT127 VOLKSWAGEN TOURAN 1.6 TDI CR Trendline BMT

Start & Stop 77 KW.  

77/105 08,2012 130.023 blanc caramel ,, per a l'aparcament, enganxament de remolc desmuntable, Be: Climatronic, climatitzador automàtic, Creuer130.023 blanc caramel ,, per a l'aparcament, enganxament de remolc desmuntable, Be: Climatronic, climatitzador automàtic, Creuer

control

128 IVA VOLKSWAGEN CADDY 1.6 TDI CR fosc i fred 75128 IVA VOLKSWAGEN CADDY 1.6 TDI CR fosc i fred 75128 IVA VOLKSWAGEN CADDY 1.6 TDI CR fosc i fred 75128 IVA VOLKSWAGEN CADDY 1.6 TDI CR fosc i fred 75

kw.  

75/102 04,2015 47155 Toffee Brown metàl·lic, rígid enganxament de remolc (incl. Estabilització de remolc), Preparació del mòbil (sense control per veu),47155 Toffee Brown metàl·lic, rígid enganxament de remolc (incl. Estabilització de remolc), Preparació del mòbil (sense control per veu),

Aux-in jack En guantera, per connectar externes fonts d'àudio, sistema d'aire condicionat Climatronic, els llums davanteres antiboira, Park Distance Control, avís 

acústic del senyal dels obstacles a la part posterior (com del RCD 310 Incl. D'alarma visuals En Add.), Centre consola amb l'altura i ajust longitudinal del centre 

de recolzabraços i portavasos 3 (2 Fr./1 Rr).

129 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI CR 4Motion Trend & Fun129 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI CR 4Motion Trend & Fun129 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI CR 4Motion Trend & Fun

100 kw.  

100/136 04,2013 128.105 GRIS Poivre, Control de velocitat electrònic, "pòrtland" - 4 rodes d'aliatge 6.5J x 16 - Pneumàtics 215/65 R16, multi-funció de direcció de cuir128.105 GRIS Poivre, Control de velocitat electrònic, "pòrtland" - 4 rodes d'aliatge 6.5J x 16 - Pneumàtics 215/65 R16, multi-funció de direcció de cuir

Roda (3 ràdios), panoràmic corredís / inclinable amb sostre corredís panoràmic del darrere de sostre, mirall paquet, anti-robatori sistema d'alarma "més", dades de navegació 

per a Europa Occidental en la memòria interna, Assistent paral·lel estacionament "Park Assist" incl. Park Distance Control, davanteres Fars de Boira i l'estàtica en corbes de 

llum, sistema d'aire condicionat Climatronic, Recolzabraços De centre davanter, Sistema de Navegació

130 AUDI A3 1.6 TDi Ambition 77 kw.  130 AUDI A3 1.6 TDi Ambition 77 kw.  130 AUDI A3 1.6 TDi Ambition 77 kw.  77/105 05,2014 105.699 NOIR Fantôme MET ,, sistema de control de creuer, miralls amb calefacció i exterior Electricallyfolding, escalfadors de seient de davant,105.699 NOIR Fantôme MET ,, sistema de control de creuer, miralls amb calefacció i exterior Electricallyfolding, escalfadors de seient de davant,

"Línia s" panoràmic de vidre del sostre solar, volant multifunció esportiu cobert de cuir, de 3 ràdios, de fons pla, paquet exterior, Paquet de Navegació

131 AUDI A3 Sportback 1.6 TDI d'atracció Boîte 6V131 AUDI A3 Sportback 1.6 TDI d'atracció Boîte 6V131 AUDI A3 Sportback 1.6 TDI d'atracció Boîte 6V

Manuelle 5P Hatchback 105CV 77 kw.  

77/105 01,2014 81.870 GRIS Mousson ,, Sistema de Control de Velocitat, Rines d'alumini fos, Style 10 radis, pneumàtics 6.5J x 16 amb 205/55 R16,81.870 GRIS Mousson ,, Sistema de Control de Velocitat, Rines d'alumini fos, Style 10 radis, pneumàtics 6.5J x 16 amb 205/55 R16,

Interfície Bluetooth, sensor de llum / pluja, Aparcament d'ajuda més amb l'exhibició del selectiu, MMI mòdul de navegació, Exterior miralls amb calefacció i 

Electricallyfolding, atenuació automàtica Mirall Retrovisor Interior, Ancoratges ISOFIX al seient davanter de passatger

132 AUDI A4 Avant 2.0 Ruptura TDIE 6V Boîte Manuelle 5P132 AUDI A4 Avant 2.0 Ruptura TDIE 6V Boîte Manuelle 5P132 AUDI A4 Avant 2.0 Ruptura TDIE 6V Boîte Manuelle 5P

136cv 100 kw.  

100/136 04,2014 73115 Montsó gris, metàl·lic ,, Sistema de control de velocitat, sensor de pluja / llum, darrere d'ajuda per aparcar, Recolzabraços De centre al front, Seient73115 Montsó gris, metàl·lic ,, Sistema de control de velocitat, sensor de pluja / llum, darrere d'ajuda per aparcar, Recolzabraços De centre al front, Seient

Escalfadors al front, volant entapissat en cuir de múltiples funcions de direcció, de 4 ràdios, paquet de cuir per Bèlgica, MMI Navigation Plus, Milano tapisseria de cuir, 

sistema de navegació, control de velocitat, climatitzador automàtic, pintura metal·litzada, Llandes d'aliatge lleuger

133 IVA AUDI A6 Avant 2.0 TDi 130 kw.  133 IVA AUDI A6 Avant 2.0 TDi 130 kw.  133 IVA AUDI A6 Avant 2.0 TDi 130 kw.  133 IVA AUDI A6 Avant 2.0 TDi 130 kw.  130/177 01,2014 105223 FANTASMA NEGRE (P), MMI navegació més amb MMI Touch®, la fosa d'alumini rodes d'aliatge, 8jx17, 10 radis105223 FANTASMA NEGRE (P), MMI navegació més amb MMI Touch®, la fosa d'alumini rodes d'aliatge, 8jx17, 10 radis

Disseny, la càmera de visió posterior, Milano Cuir, Audi Side Assist Incl. Pre Sense posterior i Audi activi lane assist, MMI navegació més amb MMI Touch®, Llum 

adaptativa incloent el control variable del far Rang, interfície Bluetooth, Sistema de so d'Audi, de quatre zones automàtic de luxe Aire condicionat, visualització de 

límit de velocitat de la càmera basada en, càmera i / o la distància del sensor (sistema d'assistència al conductor)

134 IVA AUDI A6 Avant 3.0 TDi V6 Quattro S Tronic 180 kw.134 IVA AUDI A6 Avant 3.0 TDi V6 Quattro S Tronic 180 kw.134 IVA AUDI A6 Avant 3.0 TDi V6 Quattro S Tronic 180 kw.134 IVA AUDI A6 Avant 3.0 TDi V6 Quattro S Tronic 180 kw. 180/245 06.2012 115.707 Oolong gris, metàl·lic ,, volant multifuncional, tapisseria de cuir, seients davanters amb calefacció, control de creuer,115.707 Oolong gris, metàl·lic ,, volant multifuncional, tapisseria de cuir, seients davanters amb calefacció, control de creuer,

Climatitzador automàtic, sensor de pluja, encesa automàtica de llums, per a l'aparcament del darrere, Front Park Distance Control, Sistema de Navegació, Rines 

d'alumini lleuger, Xenon-Llum
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135 AUDI A7 SPORTBACK 3.0 V6 TFSI Quattro S Tronic 220135 AUDI A7 SPORTBACK 3.0 V6 TFSI Quattro S Tronic 220135 AUDI A7 SPORTBACK 3.0 V6 TFSI Quattro S Tronic 220

kw.  

220/300 09.2011 59645 Llum de la lluna blava, metàl·lic ,, vista frontal i càmera de marxa enrere, tapisseria de cuir Milano, MMI navegació més amb MMI59645 Llum de la lluna blava, metàl·lic ,, vista frontal i càmera de marxa enrere, tapisseria de cuir Milano, MMI navegació més amb MMI

Seients touch ®, S Line paquet exterior, Confort a la part davantera amb funció de memòria, Preparació per telèfon mòbil (Bluetooth) amb el Centre d'reposabraços, 

seients de confort, Audi Music Interface, Volant multifunció esportiu cobert de cuir, de 3 ràdios, amb lleves de canvi, vidre del sostre solar, seient de calefacció per als 

seients davanters, sistema de so Audi, control de velocitat, automàtic Far-Rang d'ajust dinàmic (d'ajust automàtic durant la conducció), la llum / sensor de pluja, 

Xenon Plus, Aparcament d'ajuda més, alarma antirobatori amb antirremolcado protecció, exterior Miralls, plegables elèctricament, amb funció de memòria, alumini 

forjat rodes d'aliatge, 6-braç disseny, mida 8j X 17

136 IVA AUDI Q3 2.0 TDi Quattro 103 kw.  136 IVA AUDI Q3 2.0 TDi Quattro 103 kw.  136 IVA AUDI Q3 2.0 TDi Quattro 103 kw.  136 IVA AUDI Q3 2.0 TDi Quattro 103 kw.  103/140 06,2013 95.761 Plata gel metal·litzat ,, xenó Sistema de Control de Velocitat Plus, Sistema d'informació del conductor, sensor de llum / pluja, Rear Ajuda d'Aparcament, Exterior Miralls, 

regulables electrònicament, calefactables i escamotejables, Negre rails de sostre, volant entapissat en pell, 4 radis, xenó Plus incloent Sistema limpiafaro, la fosa 

d'alumini Rines d'alumini, 10 radis de disseny, mida 7J x 17, amb 235/55 R 17 Pneumàtics

137 VOLKSWAGEN CADDY VAN DIESEL - 2015 1.6 TDI CR137 VOLKSWAGEN CADDY VAN DIESEL - 2015 1.6 TDI CR137 VOLKSWAGEN CADDY VAN DIESEL - 2015 1.6 TDI CR

75 kw.  

75/102 12.2016 23336 Caramel blanc ,, llums i visió paquet, volant multifunció de cuir-embolicada (3 ràdios), posterior per a l'aparcament23336 Caramel blanc ,, llums i visió paquet, volant multifunció de cuir-embolicada (3 ràdios), posterior per a l'aparcament

Control, Car-Net App-Connect, interfície del telèfon mòbil, control de creuer, sistema de navegació "Descobrir Mitjans" Amb

6.33-polzades de pantalla tàctil, Norma d'emissió EU5 Plus (amb filtre de partícules dièsel TDI), Finestres elèctriques amb l'operació comoditat i Circuit 

Breaker, Aire condicionat Sistema Incl. Il·luminada i es va refredar Guant Compartmentw / tapa amb pany, aleró posterior Portes, Finestres Cobertes Per 

opac de la pel·lícula de l'inrevés (enganxat); W / O Rear Window Wiper / Sistema rentadora / calefacció, paquet elèctric I

138 VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TSI BMT Highline 92 kw.  138 VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TSI BMT Highline 92 kw.  138 VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TSI BMT Highline 92 kw.  92/125 03,2018 18 Indi Gris Metàl·lic, "Volkswagen de control de mitjans" i d'App-Connect, interfície del telèfon mòbil en combinació amb el sistema de navegació o un cotxe-Net, cura 

de l'aire Climatronic Amb 2 Zona de climatització automàtica amb filtre d'al·lèrgens, Diversitat d'antenes per a la recepció de FM, Adaptive Cruise Control Acc Incl. 

Limitador de velocitat, 8 altaveus, sensor de pluja, Aut. Control dels fars W / O durant el dia separada de la llum corrent, sortir de casa i manual de funcions Coming 

Home, per a l'aparcament

- Warningsignals acústiques dels obstacles a la part davantera i posterior, sistema de navegació "descobrir mitjans de comunicació" amb pantalla tàctil TFT, dades de 

navegació per a Europa Occidental en targeta SD, Exterior Miralls, d'ajust de potència., Foldingand climatitzada, W / Surround d'il·luminació, frontal Pass. La reducció dels 

retrovisors exteriors Funció, advertència de col·lisió frontal Front Assist Autònoma de frenada d'emergència (per al Control de Adapt.cruise Acc fins a 210 km / h), atenuació 

automàtica Mirall Retrovisor Interior, Volant de múltiples funcions entapissat en pell, Filtre de partícules amb Activat part en carboni , joc d'eines i Jack, d'acer de la roda de 

recanvi Amb els pneumàtics d'equip original, Ràdio "composició dels mitjans de comunicació", guia i Inform Durada del contracte: 3 anys, Bèlgica: Comfort Package Forces 

Ph2,7x2, pla / 4kf, Bèlgica: viatges combinats Forces PND, KA1 , 6XQ, Monitorització de vianants, interfície USB també per a iPod / iPhone, incloent-hi entrada auxiliar Jack, 

Volant de múltiples funcions entapissat en pell, funció de navegació "descobrir els mitjans de comunicació" (per "composició dels mitjans de comunicació"), els llums i Visió 

paquet, Aire condicionat Climatronic, Adapt. Control de Velocitat Acc fins a 210 kmh Incl. Notes de col·lisió frontal Front Assist Monitorització W / vianants, Vista posterior 

Sistema de la càmera, Ràdio "composició dels mitjans de comunicació", guia de la cabina-Net i Inform, autorització d'explotació, alteració d'homologació País Bèlgica


