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Audi A5 Cabriolet - 2.0 TFSI 190pk S-tronic
S-Line Edition zeer mooie auto Leer stoelver
03/2018 - Benzine - Automaat

€ 40.850,-
Autogegevens

Merk, model: Audi A5

Uitvoering: Cabriolet - 2.0 TFSI 1...

Kenteken: ZR-742-K

Kilometerstand: 51.455 km

Bouwjaar: 03/2018

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Cabriolet

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.630 kg

Motor: 1.984 cc, 190 pk (140 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Fabrieksgarantie

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, Getint glas, In
hoogte verstelbaar stuur, Lichtmetalen velgen, Parkeersensor

Bijzonderheden
Audi A5 Cabriolet - 2.0 TFSI 190pk S-tronic S-Line Edition zeer mooie auto Leer stoelverwarming

Audi A5 Cabriolet - 2.0 TFSI 190pk S-tronic S-Line Edition zeer mooie auto Leer stoelverwarming

- Kenteken: ZR-742-K
- Merk: Audi
- Model: A5 Cabriolet
- APK tot: 13-03-2024
- Tellerstand: 51455 KM
- Carrosserievorm: Cabrio
- Aantal deuren: 2
- Brandstofsoort: Benzine
- Bouwjaar: 2018
- Transmissie: Automaat
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- Kleur: wit Metallic
- Bekleding: Leder
- Kleur interieur: zwart
- Interieurnaam: Leer
- Motorinhoud: 1984 cc
- Aantal cilinders: 4
- Motorcode: DEM
- Vermogen: 140 kW / 191pk
- Ledig gewicht: 1630 kg
- Max. trekgewicht: 1500 kg
- Aantal zitplaatsen: 4
- Verbruik: 5.9 l/100 km
- BTW/Marge: BTW aftrekbaar, de prijs is inclusief BTW
- Aantal sleutels: 2
- Onderhoudshistorie aanwezig: Ja
- Motorrijtuigenbelasting: € 228 - 258 per kwartaal
- Fabrieksgarantie tot: 29-06-2023
- Aantal maanden fabrieksgarantie: 12
- Emissieklasse: Euro 6

Pakket: Parkeer pakket

- Achteruitrij assistent
- Achteruitrijcamera
- Dodehoek detectie
- Parkeersensor voor
- Parkeersensor voor en achter

Comfort

- Boordcomputer
- Cruise control

Exterieur

- Aluminium delen exterieur
- Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- Buitenspiegels verwarmbaar
- Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
- Elektrisch bedienbare kap
- Getint glas
- LED achterlichten
- LED koplampen
- Sportvelgen
- Warmtewerend glas

Infotainment

- Audio installatie
- WiFi voorbereiding
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Interieur

- Achterbank in delen neerklapbaar
- Airco
- Airco separaat achter
- Aluminium interieur afwerking
- Electronic climate control
- Elektrische ramen achter
- Elektrische ramen voor
- Lederen stuurwiel
- Stuur verstelbaar

Milieu

- Start/stop systeem

Overige

- Anti Blokkeer Systeem
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Brake Assist System
- Connected services
- Elektronisch Sper Differentieel
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- Elektronische remkrachtverdeling
- Passagiersairbag
- Vervolgbotsing preventie
- Volledig digitaal instrumentenpaneel

Veiligheid

- Alarmsysteem
- Hill hold functie

Financiële leaseprijs ?599,00 per maand Verkoopprijs 41.950,00

Audi A5 Cabriolet - 2.0 TFSI 190pk S-tronic S-Line Edition  zeer mooie auto Leer stoelverwarming

U hoort het, u voelt het, u ervaart het: dit is een Duitse klasseauto. Met zijn benzinemotor en automatische
transmissie is dit een prima auto voor nog vele kilometers. De techniek staat voor niets: het
gebruiksvriendelijke dak gaat elektrisch open of dicht. Natuurlijk behoren warmtewerend glas,
LED-achterlichten, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels
en in delen neerklapbare achterbank ook tot de uitrusting van deze complete auto.

Nooit meer te warm of te koud. De electronic climate control zorgt altijd voor de temperatuur die u kiest.
Soepel inparkeren gaat gemakkelijker dan u verwacht dankzij de achteruitrijcamera. Kleine ritjes, grote
reizen - altijd een relaxte aankomst dankzij de cruise control. Ook in hoogte verstelbaar stuur,
boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening horen tot de voorzieningen op deze
auto.
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In de Audi A5 Cabriolet heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. De brake assist zorgt voor
een kortere remweg tijdens een noodstop.

Interesse voor deze Audi A5 Cabriolet? Kom 'm dan van dichtbij bekijken. We maken graag een afspraak.

Deze auto rijd je met een alles-in-een private lease abonnement van godrive.nu voor 1.019 per maand!*
Eenmalige registratiekosten van 249 Dit zit allemaal in het maandbedrag All-risk verzekering Pechhulp in
heel Europa Onderhoud Reparatie Wegenbelasting Afschrijving Banden Prijzen auto abonnement ZR742K
Hieronder zie je een overzicht van de prijzen en looptijden die beschikbaar zijn voor deze auto. 12
maanden 1000 km/maand: 1.589 24 maanden 1000 km/maand: 1.309 36 maanden 1000 km/maand:
1.179 48 maanden 1000 km/maand: 1.109 60 maanden 1000 km/maand: 1.049 60 maanden 750
km/maand: 1.019

Direct een afspraak maken?

Welkom bij Autobedrijf Bos en Slegers

Een afspraak voor bezichtiging  kunt U maken  of dat betreffede auto aanwezig is.
Via mail:          info@bosenslegers.nl of gerard@bosenslegers.nl
Via telefoon:    040-2522425 (algemeen nummer) of 06-20490119 (Gerard Slegers)

Onze openingstijden:

RECEPTIE:        Maandag t/m Vrijdag    08:00 - 18:00 uur
WERKPLAATS: Maandag t/m Vrijdag    09:00 - 18:00 uur
VERKOOP:        Maandag t/m Vrijdag    09:00 - 18:00 uur
VERKOOP         Zaterdag            10:00 - 17:00 uur   
VERKOOP         Buiten de openingstijdem kunnen we een afspraak maken  uiteraard alleen als U de auto
ook voor 99 procent wil kopen .. 
                           Uiteraard moet de auto zijn zoals omschreven
    

Als extra service biedt Autobedrijf  Bos & Slegers : EEN PROEFRIT BIJ U THUIS aan 
Waar in Nederland U ook woont, wij zorgen er voor dat U, zonder extra inspanningen of moeite, in Uw
eigen omgeving kunt proefrijden met de door U geselecteerde auto.
Kosten voor deze proefrit thuis bedragen € 125,-- Een bedrag dat bij aanschaf van het voertuig op de
aanschafwaarde in mindering wordt gebracht waardoor deze service U uiteindelijk NIETS kost. Ook de
aflevering van de auto zal, indien gewenst, KOSTELOOS bij U thuis plaatsvinden
Wilt U bovenstaande proberen, Facetime dan met 06-20490119.
Bij aflevering van onze auto's brengen wij standaard € 695,-- in rekening.
Hiervoor krijgt de auto een complete afleveringsbeurt en een nieuwe APK. U neemt Uw auto dus altijd in
tiptop conditie mee.
Wilt U liever leasen? U kunt Uw eigen leaseprijs berekenen op    www.bosenslegers.nl/lease-
Voor de leaseprijs en de verzekering te raadplegen kunt u onderstaande link gebruiken
 
Voordelen van bij ons Verzekeren  is : als u schade heeft   5 jaar de aankoopgarantie is gegarandeerd 
aankoopprijs krijgt u  terug  met verder geen eigen risico
Ook hebben we mogelijkheden om de fabrieksgarantie met 2 jaar te verlengen meer weten vraag naar
deze mogelijkheid

Autogroep Bos en Slegers
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Steenoven 28
5626DK Eindhoven
040-2522425
info@bosenslegers.nl

www.bosenslegers.nl

Aanbieder
Autogroep Bos & Slegers
Steenoven 28
5626 DK Eindhoven

Tel: 040 252 2425
E-mail: info@bosenslegers.nl


