Audi A3 Sportback 40 TFSI e | Hybride |
Optiekpakket | 19'' | Adaptive cruise control |
01/2022 - Hybride - Automaat

€ 44.900,Autogegevens
Merk, model:

Audi A3

Uitvoering:

Sportback 40 TFSI e | ...

Kenteken:

N-486-XB

Kilometerstand: 10.450 km
Bouwjaar:

01/2022

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Hybride

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.535 kg

Motor:

1.395 cc, 204 pk (150 kW)

Kleur:

Manhattangrijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

100%
Onderhouden:

Ja

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, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 250 Nm
Aandrijving
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Plug-in hybride: Ja
Tankinhoud: 40 liter
Actieradius: 59 km
Transmissie
Transmissie: 6 versnellingen, Automaat
Asconfiguratie
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Muntstad Zeist | Tel: 030 699 7700 | muntstad@leadnet.nl

Prestaties
Acceleratie (0-100): 7,6 s
Topsnelheid: 227 km/u
Accu
Accu: 13 kWh
Verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 13 kWh/100km
Historie
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 103 - € 116 per kwartaal
Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Audi ASP afleverpakket:
- Poetsen
- 130 punten controle
- Beurt volgens onderhoudsschema
- Volle tank brandstof
Dit afleverpakket bevat: Audi Selectie :plus; BOVAG garantie (12 maanden); Muntstad garantie 12 maand
(12 maanden garantie); Nieuwe APK
Let op: Betreft een rijdende demonstratieauto. Neem contact met ons op voor een proefrit/bezichtiging
Officiële merkdealer
Muntstad Zeist is jouw officiële dealer voor de merken Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA en Volkswagen
Bedrijfswagens.
Onze service en diensten
Onze dienstverlening gaat verder dan alleen de aanschaf van jouw auto. Wij zijn je ook graag van dienst
met financiering, verzekering, private- of zakelijk lease. In onze 9 werkplaatsen kunnen wij je uitstekend
helpen met onze diverse service- en reparatiewerkzaamheden. Daarnaast biedt onze service op locatie de
nodige extra comfort, we komen graag naar je toe! Daarnaast kan je ook bij ons terecht voor autoverhuur
en schadeherstel.
Kwaliteit en zekerheid
Bij Muntstad kies je voor kwaliteit en zekerheid.

- Al onze occasions zijn grondig geïnspecteerd op 130 punten voordat ze te koop worden aangeboden.
- Onze auto's worden afgeleverd met 12 maanden BOVAG-garantie.
- Muntstad geeft je ook als extra zekerheid een onderhoudsvrij garantie voor de eerste 6 maanden (Max.
10.000km).
- Minimaal 6 maanden geldige APK.
- Transparante all-in prijzen.

Persoonlijke hulp
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Muntstad Zeist | Tel: 030 699 7700 | muntstad@leadnet.nl

Onze verkoopadviseurs helpen je graag bij het maken van de keuze die het beste bij jou past. Dan helpen
wij je graag online of bij jou thuis. Wij zijn iedere dag van 9 tot 21 uur online bereikbaar via WhatsApp en
kunnen je zelfs een gegarandeerd inruilvoorstel doen. In de laatste afbeelding van deze auto vind je een
QR-code waarmee je rechtstreeks WhatsApp-contact legt met één van onze verkoopadviseurs.

Aanbieder
Muntstad Zeist
Blanckenhagenweg 8
3712 DE Zeist
Tel: 030 699 7700
E-mail: muntstad@leadnet.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Muntstad Zeist | Tel: 030 699 7700 | muntstad@leadnet.nl

