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Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI MHEV quattro Design
Pro Line Plus B&O Led Matrix Navi VCP 360
07/2018 - Benzine - Automaat

€ 46.947,-
Autogegevens

Merk, model: Audi A5

Uitvoering: Cabriolet 2.0 TFSI MHE...

Kenteken: N-662-LZ

Kilometerstand: 37.414 km

Bouwjaar: 07/2018

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Cabriolet

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.700 kg

Motor: 1.984 cc, 252 pk (185 kW)

Kleur: Donker zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

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, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 370 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 58 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 6,3 s
Topsnelheid: 250 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 8,2 l/100km (1 op 12,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,9 l/100km (1 op 16,9)
Energielabel: D
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Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 1
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 263 - € 298 per kwartaal

Van deze perfect onderhouden cabrio krijgt u het echte zomergevoel. In picobello staat, rijdt als een
zonnetje! Als u gaat voor kwaliteit zonder compromis, dan is deze Audi A5 Cabriolet een auto voor u. Als
ook de uitstraling een beetje pittig mag, komt de S-Line styling mooi van pas. Deze dealeronderhouden
auto is van het bouwjaar 2018 en komt van de eerste eigenaar. De krachtige motor geeft deze Audi
uitstekende prestaties. Met zijn lederen bekleding is deze auto comfortabel en stijlvol. Deze Audi A5
Cabriolet heeft verwarmbare voorstoelen, voor zowel bestuurder als bijrijder. Stevig ondersteund door de
sportstoelen blijft u bij elke beweging op uw plek. Met deze auto gaat open rijden wel heel erg eenvoudig:
het elektrische dak opent of sluit met een druk op de knop. De uitmonstering van deze auto wordt
gecompleteerd door onder meer 19 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, windscherm, warmtewerend
glas, led-achterlichten, metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen achter,
elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Ook de akoestiek in de auto wordt optimaal benut door het high performance audiosysteem. Met dit
systeem profiteert u onder andere ook van: connected drive services, navigatiesysteem met harde schijf,
multifunctioneel sportstuur, dashboard met spraakbediening en achteruitrijcamera. Met de electronic
climate control selecteert u de gewenste temperatuur. Het systeem doet de rest. De elektronische
systemen in deze Audi helpen u actief om comfortabeler te rijden. Een automatisch inschakelbare
verlichting en een regensensor houden de omstandigheden onderweg in de gaten. En bij het parkeren zijn
het de parkeersensoren voor en achter die voorkomen dat u andere voertuigen raakt. Nooit te snel, altijd
constant: dat is het voordeel van de aanwezige cruise control. Ook sportstuur met schakelpaddels,
automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening horen tot de voorzieningen op deze auto.

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. Forward collision warning
waarschuwt bij een dreigende aanrijding met een voorligger.

Natuurlijk wordt deze auto geleverd met Bovag Garantie. Cabrio rijden: vrijer kan het niet. Maak gauw een
afspraak voor een proefrit!

= Bedrijfsinformatie =

De door ons genoemde communicatieadviesprijzen zijn inclusief onvermijdbare kosten nodig voor levering
van de auto. Optionele pakketten of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen
desgewenst tegen meerprijs geleverd worden.

Bij Autobedrijf Boks heeft u keuze uit meer dan 250 occasions. Heeft u een auto in te ruilen? Ga dan naar
onze website: http://www.autobedrijfboks/occasions en vindt uw nieuwe auto. Binnen 1 werkdag krijgt u
een offerte op maat.

Heeft u een eigen bedrijf? Weleens over financial lease nagedacht? Voor meer informatie hierover ga naar
http://www.financialleaseapeldoorn.nl Ook voor ZZP zeer aantrekkelijke tarieven en acceptatie
voorwaarden.

Aanbieder



Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Boks | Tel: 055 360 3050 | info@autobedrijfboks.nl

Autobedrijf Boks
Laan van de Dierenriem 51
7324 AB Apeldoorn

Tel: 055 360 3050
E-mail: info@autobedrijfboks.nl


