Audi A3 Sportback 1.6 Attraction Pro Line
automaat, Climate control,L.M.Velgen,Parkeerse
02/2005 - Benzine - Automaat

€ 4.650,Autogegevens
Merk, model:

Audi A3

Uitvoering:

Sportback 1.6 Attracti...

Kenteken:

88-TT-BS

Kilometerstand: 235.606 km
Bouwjaar:

02/2005

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.270 kg

Motor:

1.595 cc, 102 pk (75 kW)

Kleur:

Zwart

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

onbekend

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Parkeersensor,
Stuurbekrachtiging, Traction control

Bijzonderheden
Nette goede onderhouden Audi A3 automaat, dit is een originele Nederlandse auto.
Recent is de versnellingsbak gereviseerd, facturen aanwezig.
APK t/m 7 april 2023.
Deze auto heeft o.a. Climate control, In hoogte verstelbare voorstoelen en stuur,
Radio/cd-speler, Electr.ramen rondom, Electr.spiegels, Stuurbekrachtiging, Centr.deurvergrendeling op afstand, ABS, ESP, Achterbank neerklapbaar en Stoelverwarming.
Als u gaat voor kwaliteit zonder compromis, dan is deze Audi A3 Sportback een auto voor u. De aandrijving
van deze Audi wordt verzorgd door een viercilinder motor en een automatische transmissie. Tijdens koude
winterdagen verjaagt uw stoelverwarming de kou en maakt het rijden heerlijk comfortabel. In deze Audi
profiteert u onder andere ook van: warmtewerend glas, actieve hoofdsteunen, elektrisch bedienbare ramen
achter, elektrisch verstelbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
De automatische airconditioning zorgt voor een prettige binnentemperatuur. De parkeersensoren
registreren alles. Ook dat ene paaltje dat net buiten uw gezichtsveld valt. Cruise control houdt automatisch
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de ingestelde snelheid vast. Zo kunt u zich volledig op het verkeer concentreren. Wat u ook in deze auto
kunt vinden zijn verstelbaar stuur, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en bagage
afdekhoes.
De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Audi A3 Sportback samen. Als elke meter en elke seconde
telt, wilt u dat het remsysteem maximaal presteert. Met de Brake Assist bent u daar zeker van.
Heeft u interesse? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten, dan kunnen we deze Audi voor een proefrit
reserveren.

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude
Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl
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