Audi A5 Cabriolet 45 TFSI QUATTRO S-LINE Int.
en Ext. | VIRTUAL DASHBOARD | ADD.CRUISE |
05/2019 - Benzine - Automaat

€ 49.899,Autogegevens
Merk, model:

Audi A5

Uitvoering:

Cabriolet 45 TFSI QUAT...

Kenteken:

H-573-VR

Kilometerstand: 40.354 km
Bouwjaar:

05/2019

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Cabriolet

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.710 kg

Motor:

2.000 cc, 245 pk (180 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

BOVAG

100%
Onderhouden:

Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Elektrisch
verstelbare bestuurdersstoel, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stoelverwarming voor, Xenon verlichting

Bijzonderheden
- Bovag 3 maanden (inbegrepen): 3 maanden Bovag garantie inclusief nieuwe APK.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (3 maanden)
- Bovag 12 maanden (€ 895 meerprijs): 12 maanden Bovag garantie, onderhoud klaarmaken volgens
fabrieksnorm, 25 euro brandstof, banden minimaal 3,5 mm
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Bovag 3 maanden"): BOVAG garantie (12 maanden);
BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt
Deze geweldige krachtpatser is een pareltje voor op het wegdek! Hij is keurig dealer onderhouden en
verkeerd in een super nette staat. Hij is door ons geheel nagelopen met een lakdiktemeter en kunnen
daarom met zekerheid zeggen dat deze auto 100% ongeval vrij is.. Beide voorstoelen zijn elektrisch, heeft
deze auto een virtual dashboard en adaptieve cruise control. Zowel het interieur als het exterieur is in de
S-line uitgevoerd en met zijn krachtige TFSI motor á 252PK is deze auto klaar om heel veel kilometers te
maken.

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: RVM Automotive | Tel: 088 786 2886 | info@rvmautomotive.nl

Bij RVM Automotive hanteren wij direct de beste prijs voor u.
Op internet hanteren wij daarom direct een scherpe korting op onze showroomprijs.
DOE ER UW VOORDEEL MEE!.
Showroomprijs Van €59.900,- nu voor RVM Actieprijs €49.899,- , uw totale voordeel: € 6.001,- !
Wij werken alleen op afspraak, reageer dus via deze site om met ons in contact te komen:
Telefonisch: 088-7862886
Mail: info@rvmautomotive.nl
Whatsapp: 085-1309200
Ook kunt u bij ons volledig online zaken doen, neem contact op via deze site en we bespreken onze
mogelijkheden!
o
o
o
o
o

Onze actie prijs is incl. 3 mnd garantie en nieuw apk!
Premium pakket leverbaar voor €895,- Onderhoud via fabrieksschema en 12 mnd Bovag garantie
Contactloos zaken doen mogelijk dmv facetime en/of detail-films auto
Showroom en proefrit op afspraak mogelijk
Thuislevering is mogelijk, vraag naar de mogelijkheden

Eerst samen online kennismaken? Dat kan!
Hoe werkt het?
Een van onze medewerkers toont u de auto via facetime of whatsapp video bellen. Ook kunnen wij een film
van de auto sturen via whatsapp.
Alle details worden met elkaar besproken. Heeft u inruil? Dan nemen wij die ook gelijk met u door. Wij
kunnen het voorstel met u telefonisch uitwerken en schriftelijk bevestigen.
Bent u akkoord dan leveren wij de auto een week later bij u thuis af.
Wilt u vooraf proefrijden? Ook geen enkel probleem, op afspraak bent u van harte welkom.
RVM Automotive is klaar voor de nabije toekomst, wij komen graag met u in contact! Vragen? Laat het ons
weten, wij staan voor u klaar.
Bel met: 088-7862886
App ons: 085-1309200
Let op!: Onze advertenties worden met veel zorg samen gesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er
meer of minder opties aanwezig zijn dan gemeld.
Ons advies: controleer tijdens de proefrit goed of alle opties aanwezig zijn.
U kunt geen rechten ontlenen aan onze advertenties.

Laat u niets wijsmaken, deze Audi A5 Cabriolet biedt alles wat u van een auto verlangt. Het sportieve
uiterlijk is meegeleverd in de vorm van de S-Line styling. De aandrijving van deze Audi wordt verzorgd
door een viercilinder motor en een automatische transmissie. Het stijlvolle lederen interieur geeft deze Audi
A5 Cabriolet net dat beetje extra. De verwarmbare voorstoelen zijn een weldaad voor rug en schouders. De
sportstoelen geven het interieur van deze A5 Cabriolet een super strakke en sportieve uitstraling. Een
comfortabele optie is keyless entry. U kunt de portieren openen en afsluiten zonder de sleutel vast te
houden. Het verfijnde karakter van deze open auto komt ook tot uiting in het elektrisch bedienbare
cabriodak. Xenonverlichting zorgt in het donker voor beter zicht. Tot de uitrusting behoren ook 19 inch
lichtmetalen velgen, warmtewerend glas, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen,
snelheidsbegrenzer, metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen achter,
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
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elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank.
Laat u onderweg niet afleiden, de bediening van het Bang&olufsen soundsystem en ook het
navigatiesysteem met harde schijf gaat met knoppen op het stuur en met spraak. Natuurlijk is de
audio-installatie voorzien van dab-ontvangst. De auto is ook uitgevoerd met electronic climate control. Het
hoort bij een intelligente auto als deze dat hij zelf in staat is om zijn omgeving in de gaten te houden. Dat
doet deze Audi niet alleen met een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor, maar hij
beschikt bovendien over adaptive cruise control. Deze Audi is voorzien van sportstuur met schakelpaddels,
automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer, isofix-aansluiting en centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening.
De automatische veiligheidssystemen in deze Audi fungeren als een extra paar ogen. En dat niet alleen, ze
kunnen ook actief ingrijpen, om zo u en uw passagiers te beschermen. In gevaarlijke verkeerssituaties
helpt het accident avoidance system om een aanrijding te vookomen.
Natuurlijk bent u van harte welkom om deze Audi in ons bedrijf te komen bekijken. Laat u ons weten
wanneer u wilt komen?
= Bedrijfsinformatie =
Wij werken alleen op afspraak, reageer dus via deze site om met ons in contact te komen:
Telefonisch: 088-7862886
Mail: info@rvmautomotive.nl
Whatsapp: 085-1309200
Ook kunt u bij ons volledig online zaken doen, neem contact op via deze site en we bespreken onze
mogelijkheden!

Aanbieder
RVM Automotive
Duinweg 2
5482 VR Schijndel
Tel: 088 786 2886
E-mail: info@rvmautomotive.nl
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