Audi A3 Limousine 1.4 TFSI Pro Line S aut|nav
02/2014 - Benzine - Automaat

€ 21.450,Autogegevens
Merk, model:

Audi A3

Uitvoering:

Limousine 1.4 TFSI Pro...

Kenteken:

2-XDZ-21

Kilometerstand: 61.416 km
Bouwjaar:

02/2014

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.225 kg

Motor:

1.395 cc, 141 pk (104 kW)

Kleur:

Grijs parelmoer

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

onbekend

Garantie:

BOVAG

100%
Onderhouden:

Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Automatic climate control,
Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen,
Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Dit betreft een grijze Audi A3 occasion met fijne benzinemotor. Verder o.a. uitgerust met automaat,
navigatie, parkeersensoren, S Line exterieur, stoelverwarming en cruise control. Deze auto ziet eruit als om
door een ringetje te halen en staat voor u klaar in onze showroom. U bent uiteraard van harte welkom voor
een bezichtiging en / of proefrit. We zijn van maandag tot en met zaterdag voor u open. De informatie op
onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Fouten zijn echter nooit volledig uit
te sluiten. Het is daarom verstandig om niet alleen op de hier weergegeven informatie te vertrouwen, maar
zaken die uw aankoopbeslissing zouden kunnen beinvloeden ook bij aankoop te controleren.
Persoonlijke aandacht en een laagdrempelige sfeer is de rode draad. U bent verzekerd van topkwaliteit
tegen een scherpe prijs. Wij doen wat er is afgesproken en voorkomen verrassingen.
Degelijkheid is de overeenkomst. Een eigen identiteit is het verschil. Bent u prive of zakelijk op zoek naar
een Duitse top occasion? Wij adviseren u graag, zodat u de juiste keuze maakt. Daarbij helpen wij u bij een
juiste vergelijking, het kiezen van passende zekerheid en de financiering van uw mobiliteitswens.

Aanbieder
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autocentrum Douwe de Beer | Tel: 0321 320 202 | info@douwedebeer.nl
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