Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk S-line
exterieur | LED koplampen | Cruise control |
Stoe
03/2021 - Benzine - Automaat

€ 37.995,Autogegevens
Merk, model:

Audi A3

Uitvoering:

Sportback 35 TFSI 150p...

Kenteken:

N-681-HX

Kilometerstand: 11.707 km
Bouwjaar:

03/2021

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.295 kg

Motor:

1.498 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur:

Mythos Black(donker zw...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control,
Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Een echt goede auto biedt meer dan alleen maar hoge prestaties en een comfortabele rit. Zo'n auto verrijkt
uw leven door een optimale combinatie van doordachte vormgeving en hoogstaande techniek. Deze Audi
A3 Sportback is daar een goed voorbeeld van. Bent u bestand tegen een beetje bekijks? Dan zal de S-Line
styling u zeker aanspreken. De benzinemotor geeft deze auto sportieve prestaties en zorgt voor een laag
brandstofverbruik. De sportstoelen geven het interieur een super strakke look. Ook sportonderstel,
warmtewerend glas, zwarte hemelbekleding, led-achterlichten, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch
verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank zijn aan
boord.
Kies de muziek waarvan u houdt, dankzij de dab-radio klinkt het altijd geweldig. Intussen bedient u het
audiosysteem en het full map navigatiesysteem met de knoppen op het stuur. In een auto als deze kunt u
niet zonder electronic climate control, zodat de temperatuur altijd goed is. Het hoort bij een intelligente
auto als deze dat hij zelf in staat is om zijn omgeving in de gaten te houden. Dat doet deze Audi met een
automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor. Zuinig en zeker zoeven? Dan is de cruise control
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ideaal! En deze auto heeft ook lederen stuur en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening als
standaard uitrusting.
Zoals u mag verwachten van deze Audi A3 Sportback is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. Onderweg zorgt verkeersborddetectie ervoor dat u geen waarschuwingsbord mist.
Een noodsituatie? Dan is remmen cruciaal. Daarom heeft deze Audi A3 Sportback Brake Assist als
remondersteuning. Deze Audi A3 Sportback is voorzien van lane assist. Daarmee wordt u tijdig
gewaarschuwd als u ongemerkt over de lijnen van uw rijstrook gaat.
Laat het ons meteen weten als u interesse heeft in deze auto, dan kunnen we een afspraak maken om u de
auto te demonstreren.
= 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 Nijmegen, voor vragen kunt u
ook bellen naar 024-3717100 of stuur een e-mail naar: info@zijm.nl.

Aanbieder
Zijm Nijmegen
Nieuwe Dukenburgseweg 13
6534 AD Nijmegen
Tel: 024 381 7100
E-mail: lead@zijm.nl
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