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Audi A3 Sportback 1.6 TDI Adrenalin Sport S
Line Navi Cruise Clima Xenon 18''LM 2e Pinks
04/2016 - Diesel - Handgeschakeld

€ 14.900,-
Autogegevens

Merk, model: Audi A3

Uitvoering: Sportback 1.6 TDI Adre...

Kenteken: JL-475-J

Kilometerstand: 261.594 km

Bouwjaar: 04/2016

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Diesel

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.235 kg

Motor: 1.598 cc, 111 pk (82 kW)

Kleur: Donker zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/stof

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas,
Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Sportstoelen, Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 250 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 50 liter
Acceleratie (0-100): 10,7 s
Topsnelheid: 200 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 4,5 l/100km (1 op 22,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 3,4 l/100km (1 op 29,4)
Energielabel: D

Historie
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Aantal eigenaren: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 309 - € 327 per kwartaal
Leaseprijs: € 149 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

De Audi A3 Sportback combineert comfort met een uitstekende wegligging en dynamische rijkwaliteiten.
Het gaat hier om een auto uit 2016 die 261594 kilometer op de teller heeft staan. En heel aantrekkelijk is
de stoere, sportieve S-Line styling. Hij heeft een dieselmotor en een handgeschakelde versnellingsbak. Laat
die bochten maar komen! In de sportstoelen zitten u en uw bijrijder altijd goed! De gasontladingslampen
van de xenonverlichting zorgen voor een krachtige en heldere lichtbundel. Bij de zeer complete uitrusting
van deze auto behoren ook 18 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, warmtewerend glas, sportinterieur,
zwarte hemelbekleding, elektrisch bedienbare ramen, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en neerklapbare achterbank.

Harder en zachter met een druk op de knop: de audiobediening op het stuurwiel maakt het mogelijk. Er is
geen bestemming die het aanwezige full map navigatiesysteem niet kent. Dat rijdt lekker! In een auto als
deze kunt u niet zonder electronic climate control, zodat de temperatuur altijd goed is. Natuurlijk is een
complete auto als deze ook voorzien van sensoren die de omgeving in de gaten houden. Deze Audi heeft
niet alleen een automatisch inschakelbare verlichting aan boord, maar ook een regensensor. Cruise control
houdt automatisch de ingestelde snelheid vast. Zo kunt u zich volledig op het verkeer concentreren. Ook
lederen versnellingspook, lederen stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening zijn aan boord.

In de Audi A3 Sportback heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Een veilige extra is de Brake
Assist. Uit onderzoek blijkt dat bestuurders bij een noodstop niet het maximum uit hun remkracht halen.
Met deze automatische remondersteuning wel.

De kilometerstand van deze auto klopt, blijkt uit het meegeleverde tellerrapport van Nationale Autopas.
Bent u nieuwsgierig naar deze auto? Laat het ons dan snel weten.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


