Audi A3 Cabriolet 1.4 TFSI 150PK Ambiente Pro
Line
11/2014 - Benzine - Automaat

€ 23.900,Autogegevens
Merk, model:

Audi A3

Uitvoering:

Cabriolet 1.4 TFSI 150...

Kenteken:

R-471-KN

Kilometerstand: 75.129 km
Bouwjaar:

11/2014

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Cabriolet

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.355 kg

Motor:

1.395 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur:

Licht Gletsjerwit

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 250 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 50 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 8,9 s
Topsnelheid: 222 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6 l/100km (1 op 16,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,3 l/100km (1 op 23,3)
Energielabel: A
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Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 185 - € 208 per kwartaal
Beschikbare afleverpakketten:
- Standaardpakket (inbegrepen):
- Wettelijke garantie
- Geldige apk
- RDW-leges
Dit afleverpakket bevat: Geldige APK, RDW-leges, Wettelijke garantie
- Afleverpakket EXTRA M (€ 895 meerprijs):
- 12 maanden Vallei Auto Groep garantie
- 130 punten inspectie
- Reconditionering van het interieur en exterieur van de auto
- Volle brandstof tank
- Waardecheques Vallei Auto Groep
- Autohistorie bekend
- Inruilvoorstel op maat
- Mogelijkheid tot financiering, verzekering en/of leasing
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Standaardpakket"): Vallei Auto Groep garantie 12
mnd (12 maanden garantie)
- ViaBovag pakket (€ 895 meerprijs): - 12 maanden Bovag garantie
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Standaardpakket"): BOVAG garantie (12 maanden)
Zijn dynamische uiterlijk maakt al direct duidelijk wat voor rijervaring u van deze Audi A3 mag verwachten:
pure sportiviteit. Met zijn benzinemotor en automatische transmissie is dit een prima auto voor nog vele
kilometers. De stoelverwarming maakt het interieur snel behaaglijk op koude dagen. Met deze auto gaat
open rijden wel heel erg eenvoudig: het elektrische dak opent of sluit met een druk op de knop. In deze
Audi profiteert u onder andere ook van: 16 inch lichtmetalen velgen, windscherm, warmtewerend glas,
verstelbare lendensteunen, elektrisch bediende ramen en elektrisch verstelde en verwarmde
buitenspiegels.
Audiobediening op het stuur is aanwezig. Gemak en veiligheid voor alles, toch? U weet altijd waar u moet
zijn, dankzij het full map navigatiesysteem. Met de ingebouwde airconditioning zit u altijd ontspannen
achter het stuur. Geen parkeervak is te klein dankzij de assistentie van de parkeersensoren. Een heerlijke
egale snelheid? Even de cruise control inschakelen! U bent in deze Audi ook voorzien van multifunctioneel
lederen stuur en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
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. De Brake Assist haalt het
maximum uit de remkracht van deze Audi A3 als zich een noodsituatie voordoet.
Even bellen voor een afspraak en deze Audi staat voor u klaar!
Vallei Auto Groep is de officiële Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA en Volkswagen Bedrijfswagens dealer met
vestigingen in Arnhem, Duiven, Nijmegen, Velp, Huissen, Veenendaal, Ede, Wageningen. Vallei Auto Groep
Velp heeft een uitgebreid aanbod van Audi op voorraad. In onze fraaie showroom en op ons terrein treft u
een grote hoeveelheid perfect onderhouden occasions aan. Stuk voor stuk auto's die door ons geleverd
kunnen worden met een uitgebreid pakket aan zekerheden. De prijs voor deze auto is inclusief een geldige
APK van minimaal 6 maanden. De auto wordt op uw naam overgeschreven en tevens heeft de auto een pre
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inspectie en vloeistof controle gehad. Onderhoud en aanvullende garantiepakketten bieden wij u graag
tegen meerprijs aan. Zo kunt u zorgeloos op weg met de auto van uw keuze! Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met het verkoopteam in Velp via telefoonnummer (026) 3840 391.
Deze auto is geïmporteerd. Specificaties kunnen daardoor licht afwijken van vergelijkbare, in Nederland
geleverde uitvoeringen. Informeer bij onze verkoopadviseurs naar de details.

Aanbieder
Vallei Auto Groep Zenna Velp
Florijnweg 35
6883 JN Velp
Tel: 026 320 0777
E-mail: valleisales@leadnet.nl
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