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Audi A3 Sportback 1.2 TFSI Ambition Advance
Navigatie Cruise Control Climate Control Xen
09/2012 - Benzine - Handgeschakeld

€ 7.900,-
Autogegevens

Merk, model: Audi A3

Uitvoering: Sportback 1.2 TFSI Amb...

Kenteken: 77-XXK-1

Kilometerstand: 267.218 km

Bouwjaar: 09/2012

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.220 kg

Motor: 1.197 cc, 105 pk (77 kW)

Kleur: Licht wit

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control,
Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak,
Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, 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
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Historie
Aantal eigenaren: 5

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 79 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

Hij zorgt voor een ontspannen rijervaring, deze Audi A3 Sportback. Het is een auto uit 2012, op de teller
staat een kilometerstand van 261396. De aandrijving komt voor rekening van een benzinemotor en een
handgeschakelde versnellingsbak. De sportstoelen houden u en uw bijrijder goed op z'n plek tijdens het
accelereren en bij het nemen van scherpe bochten. Xenonverlichting staat borg voor helderwit licht en een
krachtige lichtbundel. Tot de voorzieningen van deze auto behoren 17 inch lichtmetalen velgen,
sportonderstel, warmtewerend glas, elektrisch bedienbare ramen , elektrisch bedienbare en verwarmde
buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.

U kunt het audio-installatiesysteem en het navigatiesysteem bedienen met de knoppen op het stuur.
Dankzij electronic climate control is het interieur behaaglijk warm of verfrissend koel. Parkeersensoren zijn
een waardevolle toevoeging aan deze auto. De sensoren waarschuwen tijdens het parkeren en voorkomen
schade aan de auto. Ook fijn als u op de voorgeschreven snelheid wilt blijven: de cruise control. U bent in
deze Audi ook voorzien van verstelbaar stuur, bestuurders-informatie-systeem en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening.

De kilometerstand van deze auto klopt, blijkt uit het meegeleverde tellerrapport van Nationale Autopas. We
laten u deze auto graag helemaal zien. Belt u ons voor een afspraak?

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


