Audi A4 2.0 TDI 105 KW MULTITRONIC PRO
LINE S
04/2014 - Diesel - Automaat

€ 16.950,Autogegevens
Merk, model:

Audi A4

Uitvoering:

2.0 TDI 105 KW MULTITR...

Kenteken:

NV-240-B

Kilometerstand: 88.862 km
Bouwjaar:

04/2014

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Stationwagen

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.550 kg

Motor:

1.968 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Alarmsysteem SCM goedgekeurd,
Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen,
Getint glas, In hoogte verstelbaar stuur, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Open
dak elektrisch, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Traction control, Trekhaak, Xenon verlichting, Zij
airbags voor

Bijzonderheden
Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Deze Audi A4 heeft 86901 kilometer gelopen.
De aandrijving van deze Audi wordt verzorgd door een viercilinder dieselmotor en een continue
automatische transmissie. Xenonverlichting zorgt voor een heldere witblauwe lichtkleur en een scherp
lichtbeeld. De uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder meer aluminium dakrailing,
warmtewerend glas, elektrisch bediende ramen, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels, in
delen neerklapbare achterbank en middenarmsteun voor.
Met de routebegeleiding van het navigatiesysteem kunt u zich volledig op het verkeer concentreren. Met
één druk op de knop blaast de airconditioning een koele bries door het interieur. Geen parkeervak is te
klein dankzij de assistentie van de parkeersensoren. De cruise control vermindert het brandstofverbruik en
vergroot het comfort. U bent in deze Audi ook voorzien van lederen stuur, boordcomputer, centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening, buitentemperatuurmeter en bagage afdekhoes.

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Bosch Car Service Jos Bongers | Tel: 0485 362 688 | info@josbongers.nl

Wilt u deze auto zelf ervaren? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Aanbieder
Bosch Car Service Jos Bongers
Veerweg 3
5441 PL Oeffelt
Tel: 0485 362 688
E-mail: info@josbongers.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Bosch Car Service Jos Bongers | Tel: 0485 362 688 | info@josbongers.nl

