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Audi A6 Limousine 45 TDI 231PK tiptronic
quattro Sport Pro Line
02/2019 - Diesel - Automaat

€ 36.500,-
Autogegevens

Merk, model: Audi A6

Uitvoering: Limousine 45 TDI 231PK...

Kenteken: L-861-VB

Kilometerstand: 124.763 km

Bouwjaar: 02/2019

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Sedan

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.800 kg

Motor: 2.967 cc, 231 pk (170 kW)

Kleur: Briljantzwart unilak

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

Garantie: BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Sportstoelen, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 500 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 63 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 6,3 s
Topsnelheid: 250 km/u

Milieu
Energielabel: E

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 1
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Aantal sleutels: 1 (1 handzender)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 550 - € 589 per kwartaal

Beschikbare afleverpakketten:
- Standaardpakket (inbegrepen):
-    12 maanden BOVAG garantie
-    130 punten inspectie
-    Minimaal halve volle tank brandstof
-    Reconditionering van het in- en exterieur van de auto
-    Autohistorie bekend
-    Mogelijkheid tot financiering, verzekering en/of leasing
-    Minimaal 6 maanden geldige APK
-    14 dagen omruilgarantie
-    Inruilvoorstel op maat
-    Optische inspectie
-    Technische controle
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); 12 maanden BOVAG garantie, Geldige apk,
RDW-leges
- Online Buying pakket (€ 795 meerprijs): 

Ontdek de vele kwaliteiten van de Audi A6. Met zijn tijdloze design, zijn krachtige motor en zijn vele
veiligheidssystemen laat deze auto u versteld staan. De auto is van het bouwjaar 2019 en is van de eerste
eigenaar. Een fraai voorbeeld van een hybride auto. Zuinig in brandstof door de pittige elektromotor en
maximale actieradius dankzij de verbrandingsmotor. Dankzij de elektrische stoelbediening is het
gemakkelijk om de optimale zitpositie te vinden. Bij de uitrusting van deze auto horen onder meer Audi
instelbaar onderstel (drive select), warmtewerend glas, verstelbare lendensteunen, elektrisch bedienbare
ramen , elektrisch inklapbare buitenspiegels, LED koplampenen in delen neerklapbare achterbank.

Een belangrijke veiligheidsvoorziening is de bediening van het audio-installatiesysteem en het full map
navigatiesysteem via knoppen op het stuur. De automatische airconditioning zorgt voor een prettige
binnentemperatuur. Een intelligente auto, dat is het zeker. Makkelijk inparkeren met de parkeersensoren
achter en comfortabel op weg dankzij de adaptive cruise control. De regensensor voelt zelf nattigheid en
reageert daarop, en als het donker wordt doet de automatisch inschakelbare verlichting de lichten aan.
Fijn, zo?n trekhaak. Maar niet constant nodig. Daarom heeft deze Audi A6 een elektrisch inklapbare
trekhaak. Deze auto is voorzien van lederen versnellingspook, lederen stuur, automatisch dimmende
buitenspiegels, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

Zoals u mag verwachten van deze Audi A6 is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen.
In het instrumentarium ziet u tijdens de rit ook de belangrijkste verkeersborden aangegeven, die de auto
automatisch voor u leest. Het risico van een kop-staartbotsing wordt aanzienlijk verminderd door de
forward collision warning. Onderweg zijn betekent soms ook filerijden. Gelukkig zorgt de draadloze
oplaadmogelijkheid voor telefoons voor ondersteuning en regelt automatisch de veilige afstand tot de auto
voor u. Een camera houdt de juiste koers binnen de rijstrook in de gaten en het Lane-keeping systeem
corrigeert bij afwijkingen.

Als u wilt, kunt u een proefrit maken met deze Audi A6. Bel of mail ons nu voor een afspraak. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met het verkoopteam in Velp via telefoonnummer (026) 3840 391.

Vallei Auto Groep is de officiële Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA en Volkswagen Bedrijfswagens dealer met
vestigingen in Arnhem, Duiven, Nijmegen, Velp, Huissen, Veenendaal, Ede, Wageningen. Vallei Auto Groep
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Velp heeft een uitgebreid aanbod van Audi op voorraad. In onze fraaie showroom en op ons terrein treft u
een grote hoeveelheid perfect onderhouden occasions aan. Stuk voor stuk auto's die door ons geleverd
kunnen worden met een uitgebreid pakket aan zekerheden. De prijs voor deze auto is inclusief een geldige
APK van minimaal 6 maanden. De auto wordt op uw naam overgeschreven en tevens heeft de auto een pre
inspectie en vloeistof controle gehad. Onderhoud en aanvullende garantiepakketten bieden wij u graag
tegen meerprijs aan. Zo kunt u zorgeloos op weg met de auto van uw keuze! 

Deze auto is geïmporteerd. Specificaties kunnen daardoor licht afwijken van vergelijkbare, in Nederland
geleverde uitvoeringen. Informeer bij onze verkoopadviseurs naar de details.

Aanbieder
Vallei Auto Groep Zenna Velp
Florijnweg 35
6883 JN Velp

Tel: 026 320 0777
E-mail: valleisales@leadnet.nl


