Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk S edition |
Virtual cockpit | LED koplampen | LED dagrij
07/2020 - Benzine - Automaat

€ 33.900,Autogegevens
Merk, model:

Audi A3

Uitvoering:

Sportback 35 TFSI 150p...

Kenteken:

L-678-LD

Kilometerstand: 4.561 km
Bouwjaar:

07/2020

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.295 kg

Motor:

1.498 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur:

Donker Navarrablauw

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control,
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): 8,4 s
Topsnelheid: 224 km/u
Milieu
Energielabel: B
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zenna Velp | Tel: 026 320 0777 | lead@zijm.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 163 - 183 per kwartaal
Een Duitse auto biedt altijd iets meer: betere rijeigenschappen, meer comfort, meer bouwkwaliteit. Kijk
maar eens naar deze Audi A3 Sportback uit 2020 met zijn kilometerstand van 4561. Sportief, stoer en net
even anders dan anders, mede dankzij de S-Line styling. De aandrijving van deze Audi wordt verzorgd door
een viercilinder motor en een automatische transmissie. Laat die bochten maar komen! In de sportstoelen
zitten u en uw bijrijder altijd goed! Tot de voorzieningen van deze auto behoren sportonderstel, dakspoiler,
warmtewerend glas, led-achterlichten, 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? Het geluid aanpassen? Dat
kan allemaal moeiteloos door de audiobediening op het stuur. De kortste weg, de zuinigste weg, de snelste
weg... elke weg is te vinden met het MMI navigatiesysteem. Connected drive services verbindt uw
smartphone draadloos met het audiosysteem. Met electronic climate control hoeft u alleen de gewenste
temperatuur in te stellen. Het systeem doet de rest. 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. Op de plaats van bestemming
zijn het de parkeersensoren achter die u assisteren bij het inparkeren. Er is cruise control aan boord, voor
veilige en zuinige kilometers. Met sportstuur met schakelpaddels en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening is deze auto helemaal compleet.
U geniet nog meer van het rijden met uw Audi omdat u wordt beschermd door intelligente
veiligheidssystemen. Een belangrijke bijdrage aan de veiligheid onderweg levert de verkeersbord-detectie
in deze Audi. Een noodstop maken doet u liever niet. Maar áls het nodig is, geeft de Brake Assist maximale
ondersteuning. Deze Audi A3 Sportback is voorzien van lane assist: een slim en veiligheidverhogend
rijhulpsysteem, dat waarschuwt bij onwillekeurig van strook wisselen.
Interesse? Maak dan gauw een afspraak voor een proefrit.
= Bedrijfsinformatie =
We zijn weer open maar nog wel op gepaste afstand. Is het werken op afspraak jou ook goed bevallen?
Veel van onze klanten wel. Plan online je afspraak in en claim je verkoopadviseur zodat we alle tijd voor je
hebben. Overigens zijn we ook gewoon telefonisch en online bereikbaar. In onze online showroom ben je
van harte welkom voor bijvoorbeeld een offerte op maat, een taxatie van je huidige auto of een videocall.
Neem contact met ons op voor de diverse online contactmogelijkheden.
Voor aflevering worden alle vloeistoffen gecontroleerd en indien nodig aangevuld. Elke occasion krijgt een
controle op 130 punten en heeft de wettelijke garantie. Vraag naar de mogelijkheden van onze interessante
aanvullende garantiepakketten, die tegen meerprijs leverbaar zijn. Hoewel de informatie op deze
internetsite zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven zijn wijzigingen of fouten te allen tijde
voorbehouden. Aan de inhoud van de site kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Staat de auto van uw voorkeur niet bij ons op voorraad dan kunt u ons uw wensen mailen en gaan wij voor
u op zoek. U bent vanzelfsprekend van harte welkom in onze showroom te Velp, voor vragen kunt u ook
bellen naar 026-3840320 of stuur een e-mail naar: info@zenna.nl

Aanbieder
Zenna Velp
Florijnweg 35
6883 JN Velp
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Tel: 026 320 0777
E-mail: lead@zijm.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zenna Velp | Tel: 026 320 0777 | lead@zijm.nl

