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Audi A5 Cabriolet 45 TFSI quattro S Edition |
Virtual-Cockpit | Adaptive Cruise | KeyLes
02/2021 - Benzine - Automaat

€ 73.945,-
Autogegevens

Merk, model: Audi A5

Uitvoering: Cabriolet 45 TFSI quat...

Kenteken: P-147-NG

Kilometerstand: 24.358 km

Bouwjaar: 02/2021

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Cabriolet

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.730 kg

Motor: 1.984 cc, 266 pk (196 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/alcantara

Garantie: BOVAG

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, Lederen bekleding,
Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Info Bas: 0492-588982 Whatsapp: 0492588988

Het ultieme genieten is natuurlijk het rijden in een cabriolet met open kap. Het interieur van deze Audi A5
Cabriolet beschermt u als een veilige cocon. Het onderstel is ontworpen om de scherpste bochten en de
slechtste wegen aan te kunnen en de motor reageert alert op ieder commando. Een viercilinder
benzinemotor en een automatische transmissie zorgen voor de uitstekende prestaties van deze auto.
Lekker hoor, die verwarmbare voorstoelen. Helemaal op koude dagen. Bovendien krijgen uw rug en die van
uw bijrijder desgewenst extra aandacht door de massagefunctie. De sportstoelen houden u en uw bijrijder
goed op z'n plek tijdens het accelereren en bij het nemen van scherpe bochten. De elektrische
kapbediening is een technisch hoogstandje: het dak opent en sluit zonder dat u hoeft uit te stappen. Tot de
voorzieningen van deze auto behoren 20 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, warmtewerend glas,
led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare
buitenspiegels en led-dagrijverlichting.

Met de dab-ontvanger heeft u keuze uit talloze digitale radiozenders met de allerhoogste geluidskwaliteit.
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Net als een smartphone of een slimme speaker kunt u deze auto bedienen met stemcommando's. Het full
map navigatiesysteem loodst u snel naar uw reisdoel. Onderweg uw smartphone opladen zonder gedoe met
stekkers en kabels? Dat kan, met de draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons. Connected drive
services maakt het mogelijk om muziek draadloos af te spelen. Electronic climate control verwarmt of koelt
het interieur met een druk op de knop. Boem is ho? Dat is verleden tijd. De achteruitrijcamera laat precies
zien hoeveel ruimte u achter nog heeft! Met adaptive cruise control houdt de auto zelfstandig afstand tot
uw voorligger. Een veiligheidsverhogende optie waarmee u comfortabel onderweg bent. De centrale
ontgrendeling gebeurt automatisch dankzij de keyless entry. De uitrusting van deze auto is met verstelbaar
stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening behoorlijk compleet.

Als bestuurder van deze Audi bent u nooit alleen. U wordt onderweg bijgestaan door technologische
hulpmiddelen die samen met u de weg in de gaten houden. Als het nodig is, grijpen ze zelfs in, door te
remmen of bij te sturen. In het instrumentarium ziet u tijdens de rit ook de belangrijkste verkeersborden
aangegeven, die de auto automatisch voor u leest. Het systeem van forward collision warning, of in gewoon
Nederlands 'botswaarschuwing?, treedt in werking als de sensor te weinig afstand signaleert met een voor-
of tegenligger.

Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met Bovag Garantie. Klaar voor de zomer? Met deze cabrio zeker!
Bel voor een afspraak! Info Bas: 0492-588982 Whatsapp: 0492588988

= Bedrijfsinformatie =

>>>>> Whatsapp via 0492588988 . Dagelijks bereikbaar op Whatsapp van 09:00 tot 22:00 7 DAGEN PER
WEEK <<<<<

Onze auto's worden geleverd met 12 maanden BOVAG-Garantie. Afleverpakket bedraagt € 695,-. Hiervoor
krijgt de auto een afleverbeurt, professioneel poetsbeurt en nieuwe APK ...
v.d Nieuwenhuijzen Auto's is ruim 25 jaar een begrip in de regio Helmond. Daarnaast is v.d Nieuwenhuijzen
Auto's finalist voor beste onafhankelijk BOVAG autobedrijf van het jaar 2018/2019. Met ruim 300 occasions
op voorraad heeft v.d Nieuwenhuijzen Auto's altijd een passend aanbod. Naast scherpe inruilprijzen bieden
wij ook scherpe tarieven voor financieringen. Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden, bezoek onze
showroom of neem contact op met een van de verkoopadviseurs 0492588988 ...
openingstijden zijn:
Maandag t/m Donderdag 09:00 - 18:00 uur
vrijdag 09:00 - 19:00 uur
Zaterdag 10:00 - 17:00 uur

Aanbieder
v.d. Nieuwenhuijzen Auto's
Varenschut 21a
5705 DK Helmond

Tel: 0492 588 988
E-mail: info@vdnieuwenhuijzen.nl


