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Audi A3 Sportback 30 TFSI S edition | Apple
CarPlay/Android Auto | Navigatie | Adaptive
11/2022 - Benzine - Handgeschakeld

€ 37.900,-
Autogegevens

Merk, model: Audi A3

Uitvoering: Sportback 30 TFSI S ed...

Kenteken: R-841-RZ

Kilometerstand: 9.500 km

Bouwjaar: 11/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.195 kg

Motor: 999 cc, 110 pk (81 kW)

Kleur: Mythoszwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Garantie: Fabrieksgarantie

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control,
Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 200 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 45 liter
Acceleratie (0-100): 10,6 s
Topsnelheid: 204 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,1 l/100km (1 op 16,4)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,1 l/100km (1 op 24,4)
Energielabel: B

Historie
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 148 - € 167 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Audi ASP afleverpakket:
- Poetsen
- 130 punten controle
- Beurt volgens onderhoudsschema
- Volle tank brandstof
- Bovag 40-puntencheck
Dit afleverpakket bevat: Audi Selectie :plus; BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck;
Muntstad garantie 12 maand (12 maanden garantie); Nieuwe APK

LET OP: Betreft een rijdende demonstratieauto. Neem contact met ons op voor een bezichtiging/proefrit.

Bij het ontwerpen van de Audi A3 Sportback stonden uw comfort en uw veiligheid centraal. Sportief, stoer
en net even anders dan anders, mede dankzij de S-Line styling. De aandrijving komt voor rekening van een
benzinemotor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. Goeie looks? Jazeker! Maar de sportstoelen
zorgen ook voor een goed gesteunde en comfortabele zit. Bij de uitrusting van deze Audi horen onder meer
17 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, warmtewerend glas, LED-achterlichten, verwarmde
ruitensproeiers, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.

Wat wilt u onderweg horen? Er is volop keus, dankzij bluetooth en DAB+. Het full map navigatiesysteem is
met het audio-installatiesysteem gecombineerd. Gedoe met kabels en stekkers in de sigarettenaansteker is
voorbij. De aanwezige draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons zorgt voor wireless recharging van uw
smartphone. Ook is de auto voorzien van electronic climate control. De elektronische systemen in deze
Audi helpen u actief om comfortabeler te rijden. Een automatisch inschakelbare verlichting en een
regensensor houden de omstandigheden onderweg in de gaten. Met deze auto bent u ontspannen
onderweg dankzij de cruise control. De uitrusting van deze auto is met lederen stuur en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening behoorlijk compleet.

Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Onderweg zorgt
verkeersborddetectie ervoor dat u geen waarschuwingsbord mist. Minder remweg, meer veiligheid: de
Brake Assist haalt het beste uit het remsysteem als het erop aankomt. Even niet geconcentreerd of
afgeleid? Dan zorgt de lane assist dat u in het juiste spoor blijft.

Om deze auto echt te ervaren, moet u beslist een proefrit maken. Mail ons nu of bel ons, dan maken we
snel een afspraak.

Aanbieder
Muntstad Audi Utrecht
Landzigt 8
3454 PE De Meern

Tel: 030 696 9900
E-mail: muntstad@leadnet.nl


