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Audi A3 Sportback 1.2 TFSI Attraction Advance
Climate Cruise Navi Xenon Trekhaak 2e Pink
01/2013 - Benzine - Handgeschakeld

€ 11.745,-
Autogegevens

Merk, model: Audi A3

Uitvoering: Sportback 1.2 TFSI Att...

Kenteken: 05-ZSX-6

Kilometerstand: 107.074 km

Bouwjaar: 01/2013

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.220 kg

Motor: 1.197 cc, 105 pk (77 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Automatic climate control, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 175 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 55 liter
Acceleratie (0-100): 11,3 s
Topsnelheid: 192 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,7 l/100km (1 op 14,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,7 l/100km (1 op 21,3)
Energielabel: B

Onderhoud, historie en staat
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Aantal eigenaren: 3
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 142 - € 160 per kwartaal

* Getoonde licht metalen velgen tegen meerprijs leverbaar.

Onverminderd in de hoogste regionen van favoriete auto?s: de Duitse merken. Want hoeveel keus er ook
is, ze hebben allemaal die ijzersterke kwaliteit. Met zijn benzinemotor en handgeschakelde
zesversnellingsbak is dit een prima auto voor nog vele kilometers. Met de krachtige xenonverlichting rijdt u
ontspannen in het donker. Bij de uitrusting van deze auto horen onder meer 16 inch lichtmetalen velgen,
warmtewerend glas, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch bedienbare en verwarmde
buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.

Het spreekt voor zich dat een auto als deze ook van electronic climate control is voorzien. Parkeersensoren
helpen u tijdens het in- en uitparkeren. De voordelen van de aanwezige cruise control hoeven we niet uit te
leggen. Een mooie, constante snelheid - niet te snel, niet te langzaam. Precies goed. De uitrusting van deze
auto is met verstelbaar stuur, bestuurders-informatie-systeem en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening behoorlijk compleet.

Er is ook een tellerrapport van Nationale Autopas, dat geeft u zekerheid over de kilometerstand van deze
auto. Als u nieuwsgierig bent naar deze auto, neem dan snel contact met ons op.

= Bedrijfsinformatie =

De door ons genoemde communicatieadviesprijzen zijn inclusief onvermijdbare kosten nodig voor levering
van de auto. Optionele pakketten of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen
desgewenst tegen meerprijs geleverd worden.

Bij Autobedrijf Boks heeft u keuze uit meer dan 250 occasions. Heeft u een auto in te ruilen? Ga dan naar
onze website: http://www.autobedrijfboks/occasions en vindt uw nieuwe auto. Binnen 1 werkdag krijgt u
een offerte op maat.

Heeft u een eigen bedrijf? Weleens over financial lease nagedacht? Voor meer informatie hierover ga naar
http://www.financialleaseapeldoorn.nl Ook voor ZZP zeer aantrekkelijke tarieven en acceptatie
voorwaarden.

Aanbieder
Autobedrijf Boks
Laan van de Dierenriem 51
7324 AB Apeldoorn

Tel: 055 360 3050
E-mail: info@autobedrijfboks.nl


