Audi A3 Sportback 45 TFSI e 245PK S-tronic S
edition Competition
05/2021 - Hybride - Automaat

€ 42.500,Autogegevens
Merk, model:

Audi A3

Uitvoering:

Sportback 45 TFSI e 24...

Kenteken:

P-903-NN

Kilometerstand: 11.689 km
Bouwjaar:

05/2021

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Hybride

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.560 kg

Motor:

1.395 cc, 245 pk (180 kW)

Kleur:

Ibiswit unilak

Laksoort:

Basis/uni

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, Parkeersensor, Sportstoelen, 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: Vallei Auto Groep Zenna Velp | Tel: 026 320 0777 | valleisales@leadnet.nl

Prestaties
Acceleratie (0-100): 6,8 s
Topsnelheid: 232 km/u
Accu
Accu: 13 kWh
Verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 13,1 kWh/100km
Historie
Aantal eigenaren: 1
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 114 - € 129 per kwartaal
Beschikbare afleverpakketten:
- Standaardpakket (inbegrepen):
- Wettelijke garantie
- Geldige apk
- RDW-leges
Dit afleverpakket bevat: Geldige APK, RDW-leges, Wettelijke garantie
- ViaBovag pakket (€ 895 meerprijs): - 12 maanden Bovag garantie
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Standaardpakket"): BOVAG garantie (12 maanden)
Vallei Auto Groep helpt je graag om veilig met een elektrische auto thuis te komen. Dit doen wij door
middel van onze eigen laadoplossingen van e-asy op weg. Onze verkoopadviseurs informeren je graag over
de mogelijkheden.
Het zijn juist de Duitse autofabrikanten die steeds opnieuw grenzen verleggen, nieuwe technieken
ontwikkelen en auto?s nog beter maken. Deze Audi A3 is daar een goed voorbeeld van, een auto die is
ontwikkeld om op hoog niveau, veilig en comfortabel te rijden onder alle omstandigheden. Exclusiviteit en
sportiviteit komen samen in de S-Line styling. Deze auto heeft maar weinig kilometers gemaakt, de teller
staat op slechts 5125 kilometer. Rijden op brandstof én elektriciteit? Dat kan, met de hybride motor van
deze Audi A3. De elektromotor ondersteunt of neemt het deels over van de brandstofmotor als dat uitkomt.
Scheelt lekker in de kosten! Tijdens de koude maanden is stoelverwarming een voorziening die u niet wilt
missen. Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook 18 inch lichtmetalen velgen, matrix LED
koplampen, Audi virtual cockpit, extra getint glas, keyless entry/start systeem, het optiekpakket zwart en
een in delen neerklapbare achterbank.
In deze A3 vindt u schakelaars op het stuur om het audiosysteem met dab-ontvangst te bedienen. Tot de
standaard uitrusting van deze auto hoort ook electronic climate control. De automatisch inschakelbare
verlichting en regensensor zorgen dat onderweg automatisch de verlichting en de ruitenwissers worden
ingeschakeld. Daarmee nemen ze u veel werk uit handen. U bedient de cruise control eenvoudig zonder uw
handen van het stuur te halen.
Geavanceerde technische systemen houden tijdens elke rit het verkeer in de gaten en reageren op
potentieel gevaarlijke situaties. Verkeersborddetectie herkent tijdelijke en permanente verkeersborden
langs en boven de weg. De Brake Assist vergroot de veiligheid door bij een noodsituatie extra power te
leveren op het remsysteem. De lane assist dirigeert u weer naar het midden van uw rijstrook als u buiten
de lijnen dreigt te gaan.
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Vallei Auto Groep Zenna Velp | Tel: 026 320 0777 | valleisales@leadnet.nl

Nieuwsgierig geworden? Kom deze auto dan snel bij ons bekijken. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het verkoopteam in Velp via telefoonnummer (026) 3840 391.
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
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!
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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