Audi A3 Sportback TFSI 150 pk S Line Edition |
Panoramadak | Sportstoelen | LED |
11/2018 - Benzine - Automaat

€ 31.900,Autogegevens
Merk, model:

Audi A3

Uitvoering:

Sportback TFSI 150 pk ...

Kenteken:

TV-277-N

Kilometerstand: 47.490 km
Bouwjaar:

11/2018

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.245 kg

Motor:

1.498 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur:

Gletsjerwit

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/stof

Garantie:

BOVAG

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, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 250 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 50 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 8,2 s
Topsnelheid: 220 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,4 l/100km (1 op 15,6)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,4 l/100km (1 op 22,7)
Energielabel: C

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Muntstad Occasion Center Nieuwegein | Tel: 030 634 4000 | muntstad@leadnet.nl

Historie
Aantal eigenaren: 1
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 139 - 156 per kwartaal
Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Muntstad occasion afleverpakket:
- Gratis 130 puntencheck
- Gratis poetsbeurt
- De eerste 6 maanden of 10.000km onderhoudsvrij
- Muntstad garantie 6 maanden + Bovag garantie
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (6 maanden); Muntstad garantie 6 maand (6 maanden garantie);
Nieuwe APK
Het is een mooie auto, deze Audi A3 Sportback uit 2018, hij heeft 47490 kilometer gelopen. Met de
kenmerkende S-Line styling toont deze Audi zich van zijn sportieve kant. De aandrijving komt voor
rekening van een sterke 150 pk benzinemotor en een automatische transmissie. Sportief rijden stelt eisen
aan een stevige zitpositie voor rijder en bijrijder. Vandaar de strakke sportstoelen! Voor extra lichtinval en
een frisse luchtstroom zorgt het elektrisch bediende panoramadak. Bij de zeer complete uitrusting van deze
auto behoren ook 18 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, aluminium dakrailing, warmtewerend glas,
elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en in delen
neerklapbare achterbank.
In deze A3 Sportback vindt u schakelaars op het stuur om het audio-installatiesysteem te bedienen en het
full map navigatiesysteem. Bij de luxe van deze auto hoort ook automatische airconditioning. Achter het
stuur van deze Audi bent u niet alleen. De auto kijkt als het ware met u mee tijdens de rit. De regensensor
schakelt de ruitenwissers in als het nodig is en de automatisch inschakelbare verlichting doet de lichten
voor u aan. De cruise control houdt de snelheid constant. Dat is relaxt reizen! Deze auto is voorzien van
verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Tijdens de rit wordt u als bestuurder ondersteund door verschillende systemen die de weg en uw omgeving
in de gaten houden. Het bandenspanningscontrolesysteem waakt over de hoeveelheid lucht in de banden.
Bij drukverlies in een band krijgt u automatisch een waarschuwing.
Natuurlijk kunt u de kwaliteiten van deze auto pas echt beoordelen na een proefrit. Neem nu contact met
ons op, dan zetten wij hem voor u klaar.
Muntstad is uw officiële dealer van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Volkswagen Bedrijfswagens. Onze
dienstverlening stopt niet met de aanschaf van uw auto. Wij zijn u ook graag van dienst met financiering,
verzekering, private- of zakelijk lease. In onze 9 werkplaatsen kunt u terecht voor service- en
reparatiewerkzaamheden, maar met onze service op locatie komen we ook graag naar u toe. Daarnaast
kunt u ook bij ons terecht voor autoverhuur, schadeherstel of om gebruik te maken van onze moderne
wasstraat.
Bij Muntstad kiest u voor kwaliteit en zekerheid. Al onze occasions zijn grondig geïnspecteerd voordat ze te
koop aangeboden worden. Omdat we staan voor onze kwaliteitsproducten, worden al onze auto's
afgeleverd met minimaal 6 maanden garantie.
Onze verkoopadviseurs helpen u graag bij het maken van de keuze die het beste bij u past. Kunt of wilt u
liever niet naar onze showroom komen? Dan helpen wij u graag online of bij u thuis. Wij zijn iedere dag van
9 tot 21 uur online bereikbaar via WhatsApp en kunnen u zelfs een gegarandeerd inruilvoorstel doen. Op
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www.muntstad.nl/digitale-bereikbaarheid leest u alles over onze online dienstverlening. Tussen de
afbeeldingen van deze auto vindt u een QR code waarmee u rechtstreeks WhatsApp-contact legt met onze
één van onze verkoopadviseurs.

Aanbieder
Muntstad Occasion Center Nieuwegein
Nijverheidsweg 11
3433 NP Nieuwegein
Tel: 030 634 4000
E-mail: muntstad@leadnet.nl
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