Audi A3 Sportback 1.0 TFSI Sport Lease Edition
Navigatie Cruise
01/2018 - Benzine - Handgeschakeld

€ 18.640,Autogegevens
Merk, model:

Audi A3

Uitvoering:

Sportback 1.0 TFSI Spo...

Kenteken:

RJ-812-P

Kilometerstand: 63.009 km
Bouwjaar:

01/2018

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.155 kg

Motor:

999 cc, 116 pk (85 kW)

Kleur:

Donker zwart

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Prachtige en zeer sportieve A3 van de 1e eigenaar! BTW auto, bedrijven kunnen de BTW nog terug
vorderen. Dit is een origineel Nederlands geleverde auto met kilometergarantie bij aankoop d.m.v. een
logische Nationale Auto Pas (NAP)! In de toekomst dus geen hoge afschrijving of discussies over de
kilometerstand bij inruil of verkoop zoals wel het geval met een geïmporteerde auto! Meer weten? Kijk op
https://www.rdw.nl/overrdw/Paginas/Tellerrapport-in-strijd-tegen-terugdraaien-tellerstanden.aspx
= Bedrijfsinformatie =
Kijkt u voor onze aanvullende aflever en/of garantie mogelijkheden op
https://www.autohofman.nl/voorraad/personenwagens. Uiteraard leveren wij onze auto's af met een
Nationale Auto Pas. Inruil van uw auto, motor, caravan, boot of camper is bij ons ook mogelijk. Ook inkoop
auto's gezocht. Foreign buyers welcome, we handle export document's and insurance. Alle moeite is
genomen om de informatie van deze advertentie zo actueel en accuraat mogelijk te weer te geven, fouten
zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie maar controleert u ook zelf
de zaken die uw aankoopbeslissing zouden kunnen beïnvloeden.
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Wim Hofman Auto's | Tel: 010 521 9482 | info@autohofman.nl

Aanbieder
Wim Hofman Auto's
Rottebandreef 38
2661 JK Bergschenhoek
Tel: 010 521 9482
E-mail: info@autohofman.nl
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