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Audi A3 Cabriolet 1.2 TFSI Ambition Pro Line S
Geen import/ Ledere S-line interieur/
09/2011 - Benzine - Handgeschakeld

€ 9.600,-
Autogegevens

Merk, model: Audi A3

Uitvoering: Cabriolet 1.2 TFSI Amb...

Kenteken: 82-SHF-1

Kilometerstand: 195.273 km

Bouwjaar: 09/2011

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Cabriolet

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.335 kg

Motor: 1.197 cc, 105 pk (77 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/stof

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,
Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging,
Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 175 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 55 liter
Acceleratie (0-100): 12,2 s
Topsnelheid: 190 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7 l/100km (1 op 14,3)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5 l/100km (1 op 20,0)
Energielabel: B
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Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Garantie
Garantielabel: Autotrust garantie (3 maanden)

Het echte buitengevoel beleeft u alleen maar achter het stuur van een cabriolet. Stevig, robuust en
vooruitstrevend in kwaliteit en prestaties. Dat is in een paar woorden de onverwoestbare reputatie van
Duitse automerken. En terecht, ook in dit geval. Een aantrekkelijke en fraaie optie is de expressieve S-Line
styling. Hij heeft een benzinemotor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. In deze sportstoelen voel
je je één met je auto. Genieten van de vrijheid van cabriorijden is gemakkelijker dan ooit dankzij het
elektrisch bedienbare dak. De gasontladingslampen van de xenonverlichting zorgen voor een krachtige en
heldere lichtbundel. Bij de uitrusting van deze Audi horen onder meer 17 inch lichtmetalen velgen,
sportonderstel, windscherm, dakspoiler, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor en elektrisch
verstelbare buitenspiegels.

Alle audiofuncties zitten onder uw vingertoppen door de audiobediening op het stuur. Van A naar B zonder
omwegen: altijd uw eigen navigatiesysteem aan boord! Nooit meer te warm of te koud. De electronic
climate control zorgt altijd voor de temperatuur die u kiest. Kom-maar-kom-maar...ho! Zo eenvoudig is het
voordeel van parkeersensoren. En zo behulpzaam! Relaxt rijden is meegeleverd in de vorm van cruise
control. En dan is deze auto ook nog eens voorzien van lederen versnellingspook, verstelbaar stuur,
boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

De kilometerstand van deze auto klopt, blijkt uit het meegeleverde tellerrapport van Nationale Autopas. Zin
om dakloos te rijden? Neem contact op en we zetten 'm klaar voor een proefrit!

= Bedrijfsinformatie =

Fortis Automotive is een BOVAG-dealer met een zorgvuldig geselecteerde voorraad scherp geprijsde
kwaliteitsoccasions, met gegarandeerde kilometerstanden. Wij bieden onze auto's aan exclusief
afleverpakket. Vanzelfsprekend ruilen wij uw huidige auto ook graag in. Staat de gewenste auto er niet
tussen, dan kunnen wij u ook adviseren over de aanschaf van een importauto. Voor zowel particuliere als
zakelijke klanten hebben wij diverse lease- en financieringsmogelijkheden.

Aanbieder
Fortis Automotive
Watergoorweg 90-92
3861 MA Nijkerk

Tel: 033 303 0264
E-mail: info@fortisautomotive.nl


