Audi A4 1.8 TFSIe Edition
01/2014 - Benzine - Handgeschakeld

€ 15.450,Autogegevens
Merk, model:

Audi A4

Uitvoering:

1.8 TFSIe Edition

Kenteken:

8-SXP-03

Kilometerstand: 120.570 km
Bouwjaar:

01/2014

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.405 kg

Motor:

1.798 cc, 170 pk (125 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

onbekend

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Automatic climate control,
Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen,
Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Traction control, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Zeer nette dealer onderhouden Audi A4, dit is een originele Nederlandse auto.
Deze auto heeft o.a. Navigatie, L,M.Velgen, Climate control, Cruise control, Isofix,
Bluetooth telefoonvoorbereiding, Xenon verlichting, Dimlichten automatisch,
Electr.ramen en spiegels, Radio/cd-speler met USB en AUX aansluiting, Regensensor,
Parkeersensoren achter, Bumpers en spiegels in carrosseriekleur, Centr.deurvergrendelingop afstand, In hoogte verstelbare voorstoelen en stuur en Armsteun.
Uitmuntende prestaties, dynamische rijeigenschappen en bakken vol met rijplezier, deze Audi A4 levert het
allemaal. De aandrijving van deze Audi wordt verzorgd door een viercilinder motor en een handgeschakelde
zesversnellingsbak. Met de krachtige xenonverlichting heeft u optimaal zicht in het donker. In deze Audi
profiteert u onder andere ook van: sportonderstel, metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch
bedienbare ramen voor en elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels.
Zonder uw ogen van de weg te halen bedient u de radio met de audiobediening op het stuurwiel. Zorgeloos
en geconcentreerd rijden? Het navigatiesysteem wijst de weg! U verwacht natuurlijk automatische
airconditioning in deze auto, en die is er dan ook. Achter het stuur van deze Audi bent u niet alleen. De
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auto kijkt als het ware met u mee tijdens de rit. De regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig
is en de automatisch inschakelbare verlichting doet de lichten voor u aan. Cruise control houdt automatisch
de ingestelde snelheid vast. Zo kunt u zich volledig op het verkeer concentreren. Met in hoogte verstelbaar
stuur, boordcomputer, isofix-aansluiting en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening is deze Audi
helemaal compleet.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. De Brake Assist
vergroot de veiligheid door bij een noodsituatie extra power te leveren op het remsysteem. Om te
voorkomen dat u tijdens lange ritten achter het stuur in slaap valt, is deze auto voorzien van
vermoeidheidsherkenning.
Overtuigd? Bel dan voor een afspraak!

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude
Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl
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