Audi A4 allroad quattro 2.0 TFSI Pro Line
Business Nieuwstaat | 1700KG Trekgewicht |
Nav
03/2013 - Benzine - Handgeschakeld

€ 17.950,Autogegevens
Merk, model:

Audi A4

Uitvoering:

allroad quattro 2.0 TF...

Kenteken:

61-ZXF-6

Kilometerstand: 101.370 km
Bouwjaar:

03/2013

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Stationwagen

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.585 kg

Motor:

1.984 cc, 211 pk (155 kW)

Kleur:

Cuveezilver(grijs)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

100%
Onderhouden:

Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen
voor, Navigatiesysteem

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 350 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 61 liter
Acceleratie (0-100): 6,8 s
Topsnelheid: 230 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 9,1 l/100km (1 op 11,0)
Brandstofverbruik op de snelweg: 6,1 l/100km (1 op 16,4)
Fijnstofuitstoot: 0,5 mg/km
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Wolters B.V. | Tel: 030 688 2056 | info@kia-wolters.nl

Energielabel: C
Historie
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 228 - 258 per kwartaal
Beschikbare afleverpakketten:
- Basispakket (inbegrepen): Dit afleverpakket bevat: Geldige APK, Kia Internationale Wegenhulp (Basis),
RDW-leges, Wettelijke garantie
- Wolters Afleverpakket (€ 599 meerprijs): Wenst u nog meer zekerheid en service, dan bieden wij u
optioneel het Wolters Afleverpakket aan. Daarvoor ontvangt u: een onderhoudsbeurt conform
fabrieksspecificatie, een aflever-inspectiebeurt, een halve tank brandstof en volledige re conditionering van
in- en exterieur.
Een occasion om van te dromen. Deze Audi A4 allroad quattro brengt behalve een pittige motor en een
vriendelijke kilometerstand ook de nodige extra?s mee. Deze auto is uitgerust met een viercilinder
benzinemotor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. De uitmonstering van deze auto wordt
gecompleteerd door onder meer 17 inch lichtmetalen velgen, dakspoiler, aluminium dakrailing, verstelbare
lendensteunen, metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare
buitenspiegels en neerklapbare achterbank.
Zonder uw ogen van de weg te halen bedient u de radio met de audiobediening op het stuurwiel. Ook
praktisch: deze auto is voorzien van een eigen navigatiesysteem met harde schijf. U verwacht natuurlijk
automatische airconditioning in deze auto, en die is er dan ook. Kom-maar-kom-maar...ho! Zo eenvoudig is
het voordeel van parkeersensoren. En zo behulpzaam! De cruise control zorgt voor een prettige,
gelijkmatige koers en minder brandstofgebruik. U bent in deze Audi ook voorzien van lederen stuur,
boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Audi A4 allroad quattro samen. De veiligheidssystemen in
deze auto nemen het zelfs waar als de bestuurder tekenen van vermoeidheid vertoont, en waarschuwen
dan met een duidelijk signaal. Hill hold control houdt de handrem vast op een helling. Wegrijden was nog
nooit zo gemakkelijk.
Lijkt deze Audi u wat? Neem dan nu contact op voor een afspraak of een proefrit!

Beschikbare afleverpakketten:
- Basispakket (inbegrepen):
Dit afleverpakket bevat: Geldige APK, RDW-leges.
- Kia Top Selectie pakket (€ 599 meerprijs):
Dit bestaat uit: afleverbeurt volgens schema, nieuwe apk, fabrieksgarantie 7jaar na afgifte deel1 of
150.000km , poetsbeurt, halve tank brandstof, KIW Plus pas (pechhulp Nederland inclusief woonplaats),
Family card, 105 punten check en Nap pas voor een gegarandeerde kilometerstand.
Optioneel: KIW Pro pechhulp (extra buitenland dekking € 29,95).
- Bovag pakket: (€ 599 meerprijs):
Dit bestaat uit: afleverbeurt volgens schema, nieuwe apk, 6 maanden Bovag garantie, poetsbeurt, halve
tank brandstof en Nap pas voor een gegarandeerde kilometerstand.

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Wolters B.V. | Tel: 030 688 2056 | info@kia-wolters.nl

Automobielbedrijf Wolters is transparant als het om afleverkosten gaat. De getoonde prijs is de rijklaarprijs
incl. geldige APK en tenaamstelling, exclusief afleverkosten en aanvullende garantie t.w.v. € 599,- (incl.
BTW).
Autobedrijf Wolters is een begrip in de Regio Utrecht sinds 1963. Gestart in Lopikerkapel en sinds 2005 in
IJsselstein.
Meerdere malen uitgeroepen tot Kia Top-Dealer 2011 tot en met 2019,
Platinum dealer en Platinum Prestige dealer.
Kijk op www.kia-wolters.nl voor de meest uitgebreide informatie en foto's van al onze occasions.
Heeft u vragen of heeft u een mooie auto gezien dan kunt u contact opnemen met 030 - 688 2056 of via de
e-mail met verkoop@kia-wolters.nl

Aanbieder
Autobedrijf Wolters B.V.
Einsteinweg 10
3404 LK IJsselstein
Tel: 030 688 2056
E-mail: info@kia-wolters.nl
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