Audi A3 1.0 TFSi 115 PK S-Tronic Sportback
Sport Edition
03/2017 - Benzine - Automaat

€ 21.400,Autogegevens
Merk, model:

Audi A3

Uitvoering:

1.0 TFSi 115 PK S-Tron...

Kenteken:

NN-834-K

Kilometerstand: 58.709 km
Bouwjaar:

03/2017

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.175 kg

Motor:

999 cc, 116 pk (85 kW)

Kleur:

Mythos (zwart)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, 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: 200 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 50 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 9,9 s
Topsnelheid: 206 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,6 l/100km (1 op 17,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,2 l/100km (1 op 23,8)
Energielabel: A

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf A. van Rijswijk | Tel: 0416 319 900 | verkoop@vanrijswijkautos.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 141 - 158 per kwartaal
Leaseprijs: € 241 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)
Garantie
Garantielabel: Autotrust garantie (6 maanden)
Prijs incl. verkooppakket III (BOVAG-garantie) is € 22.395,-.
Gebouwd voor liefhebbers van autorijden, deze Audi A3 levert sportieve prestaties en onafgebroken
rijplezier. Deze dealeronderhouden auto is van de eerste eigenaar. De aandrijving van deze Audi wordt
verzorgd door een driecilinder benzinemotor en een automatische transmissie. Pittig rijden wordt nog
comfortabeler dankzij de fraaie sportstoelen. Ook 18 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel,
warmtewerend glas, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels
en in delen neerklapbare achterbank horen tot de voorzieningen op deze auto.
De audiobediening op het stuur zorgt dat muziek en informatie kunnen worden aangepast zonder het zicht
op de weg te verliezen. Het full map navigatiesysteem is uw vertrouwde gids, waarheen de reis ook gaat.
Met connected drive services kunt u muziek draadloos afspelen. Het maakt niet uit hoe warm het buiten is,
want met de airconditioning bepaalt u zelf de binnentemperatuur. Aan boord van deze Audi A3 is een
achteropkomend verkeer waarschuwing voor extra veiligheid. Ervaar het comfort van inparkeren met
parkeersensoren. Deze auto laat zich moeiteloos in elk parkeervak manoeuvreren. Zuinig zoeven, dat kan
deze auto dankzij de aanwezige cruise control. De uitrusting van deze auto is met verstelbaar stuur,
boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening behoorlijk compleet.
Geavanceerde systemen kunnen tijdens de rit bepaalde taken van u overnemen. Zo kijken er als het ware
steeds extra ogen met u mee, zodat u tijdig kunt reageren op noodsituaties.
Wilt u met deze Audi A3 een proefrit maken? Bel of mail ons dan nu voor een afspraak.
= Bedrijfsinformatie =
Stuur de foto's van uw inruilauto naar ons WhatsApp nummer 06-22055070. (alleen WhatsApp)
Kijk op www.vanrijswijkautos.nl voor een volledige omschrijving + 360 graden foto's of download onze
APP!
Wij zijn een BOVAG autobedrijf en leveren uitsluitend auto's van dealerkwaliteit. Onze auto's zijn voorzien
van een onderhoudshistorie zodat alles is te verifiëren.
Voor Financial Lease en financiering, www.vra-lease.nl.
Bovenstaande informatie is met zorg opgesteld, maar daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Type-, zet- en spelfouten zijn dan ook voorbehouden.

Aanbieder
Autobedrijf A. van Rijswijk
Zoutendijk 2
4264 KH Veen
Tel: 0416 319 900
E-mail: verkoop@vanrijswijkautos.nl
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf A. van Rijswijk | Tel: 0416 319 900 | verkoop@vanrijswijkautos.nl

