Audi A3 Sportback 35 TFSI 150 pk S edition |
Automaat | S-Line exterieur | Verlengde gar
07/2020 - Hybride - Automaat

€ 34.800,Autogegevens
Merk, model:

Audi A3

Uitvoering:

Sportback 35 TFSI 150 ...

Kenteken:

L-851-KF

Kilometerstand: 23.281 km
Bouwjaar:

07/2020

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Hybride

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.295 kg

Motor:

1.498 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur:

Daytonagrau Perleffekt...

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

100%
Onderhouden:

Ja

Opties en accessoires
ABS, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate control, Centrale deurvergrendeling,
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel,
Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 250 Nm
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Tankinhoud: 50 liter
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 8,4 s
Topsnelheid: 224 km/u
Verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,1 l/100km (1 op 16,4)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,1 l/100km (1 op 24,4)
Historie
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Muntstad Audi Zeist | Tel: 030 242 9050 | muntstad@leadnet.nl

100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal eigenaren: 1
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 161 - 180 per kwartaal
Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Audi ASP afleverpakket:
- Poetsen
- 130 punten controle
- Beurt volgens onderhoudsschema
- Volle tank brandstof
Dit afleverpakket bevat: Audi Selectie :plus; BOVAG garantie (6 maanden); Muntstad garantie 6 maand (6
maanden garantie); Nieuwe APK
De nieuwwaarde van deze auto bedraagt €48.656,89,Prestaties op hoog niveau, een onderscheidende, stijlvolle carrosserie en een ruim en comfortabel interieur,
het zijn de eigenschappen waarmee auto?s als deze Audi A3 Sportback hun reputatie hebben gevestigd.
Met de S-Line styling mag deze auto zeker gezien worden. De auto is van het bouwjaar 2020 en is van de
eerste eigenaar. Een solide hybride: zowel een elektromotor als een verbrandingsmotor voor maximaal
rijplezier en minimale milieubelasting. Last van de vorst? Door de stoelverwarming zit u in ieder geval
vorstelijk! De bagageruimte is toegankelijk via een comfortverhogende elektrische achterklep. Bij de zeer
complete uitrusting van deze auto behoren ook 17 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, warmtewerend
glas, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch verstelde en
verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Met de dab-ontvanger luistert u naar glasheldere digitale radio. Andere zender, andere muziek, meer
volume? Met de audiobediening op het stuur is het makkelijk en veilig geregeld. U weet altijd waar u moet
zijn, dankzij het full map navigatiesysteem. Connected drive services verbindt uw smartphone draadloos
met het audiosysteem. Dankzij electronic climate control is het interieur behaaglijk warm of verfrissend
koel. De elektronische systemen in deze Audi helpen u actief om comfortabeler te rijden. Een automatisch
inschakelbare verlichting en een regensensor houden de omstandigheden onderweg in de gaten, de
adaptive cruise control past uw snelheid aan ten opzichte van uw voorligger. En bij het parkeren zijn het de
parkeersensoren achter die voorkomen dat u andere voertuigen raakt.
Deze Audi biedt u niet alleen comfort en rijplezier, maar ook veiligheid. Actieve veiligheidssystemen houden
voor u de weg in de gaten en reageren op onvoorziene situaties voordat u dat kunt. Onderweg fungeert de
verkeersbord-detectie als het ware als uw bijrijder en attendeert u op de verkeersborden langs de weg.
Wanneer u hard moet remmen, is elke decimeter verkorting van de remweg essentieel. Voor extra
remkracht zorgt dan de Brake Assist. Veiligheid voorop: sensoren van de lane assist scannen de
rijstrookstrepen en waarschuwen als u onbedoeld over de lijn gaat.
Even bellen voor een afspraak en deze Audi staat voor u klaar!

Aanbieder
Muntstad Audi Zeist
Blanckenhagenweg 10
3712 DE Zeist
Tel: 030 242 9050
E-mail: muntstad@leadnet.nl
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Muntstad Audi Zeist | Tel: 030 242 9050 | muntstad@leadnet.nl

