Audi A7 Sportback Sportback 45 TFSI 245PK
S-tronic quattro Pro Line S
11/2019 - Benzine - Automaat

€ 62.900,Autogegevens
Merk, model:

Audi A7 Sportback

Uitvoering:

Sportback 45 TFSI 245P...

Kenteken:

K-140-KG

Kilometerstand: 42.633 km
Bouwjaar:

11/2019

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.725 kg

Motor:

1.984 cc, 245 pk (180 kW)

Kleur:

Vesuviusgrijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control,
Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 370 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 63 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 6,2 s
Topsnelheid: 250 km/u
Milieu
Energielabel: C
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Vallei Auto Groep Zenna Velp | Tel: 026 320 0777 | valleisales@leadnet.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 250 - € 283 per kwartaal
Beschikbare afleverpakketten:
- Standaardpakket (inbegrepen):
- Wettelijke garantie
- Geldige apk
- RDW-leges
Dit afleverpakket bevat: Geldige APK, RDW-leges, Wettelijke garantie
- Afleverpakket EXTRA L (€ 1.095 meerprijs):
- 12 maanden Vallei Auto Groep garantie
- 130 punten inspectie
- Reconditionering van het interieur en exterieur van de auto
- Volle brandstof tank
- Waardecheques Vallei Auto Groep
- Autohistorie bekend
- Inruilvoorstel op maat
- Mogelijkheid tot financiering, verzekering en/of leasing
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Standaardpakket"): Vallei Auto Groep garantie 12
mnd (12 maanden garantie)
Wat er ook verandert in de automarkt, de Duitse merken blijven altijd sterk. Bent u bestand tegen een
beetje bekijks? Dan zal de S-Line styling u zeker aanspreken. De aandrijving van deze Audi wordt verzorgd
door een viercilinder benzinemotor en een automatische transmissie. 's Winters op pad gaan kan een
behoorlijke uitdaging zijn. Daarom is deze Audi A7 voorzien van weldadige verwarmbare voorstoelen.
Opvallend zijn de stoere sportstoelen, die zorgen voor een onwrikbare zit in de scherpe bochten. Volop licht
en ruimtelijk gevoel geeft het elektrische bediende glazen panoramadak. De elektrische achterklep opent
met een druk op de knop, zodat u gemakkelijk toegang heeft tot de bagageruimte. Bij de zeer complete
uitrusting van deze auto behoren ook 21 inch lichtmetalen velgen, Audi virtual cockpit, full LED verlichting,
instelbaar onderstel (Audi drive select), extra getint glas, leder/alcantara S-Line sportinterieur, zwarte
hemelbekleding, LED achterlichten met verbindende LED strip, verstelbare lendensteunen, metallic lak,
elektrisch inklapbare buitenspiegels en grootlichtassistent.
Om de audiofuncties onderweg aan te passen, hoeft u alleen maar gebruik te maken van de audiobediening
op het stuur. Beste route, verwachte aankomsttijd: uw eigen MMI plus navigatiesysteem vertelt u alles! Het
spreekt voor zich dat een auto als deze ook van electronic climate control is voorzien. Natuurlijk is een
complete auto als deze ook voorzien van sensoren die de omgeving in de gaten houden. Deze Audi heeft
niet alleen een automatisch inschakelbare verlichting aan boord, maar ook een regensensor en natuurlijk
zijn er ook parkeersensoren achter. Met de keyless start hoeft u alleen de elektronische token op zak te
hebben om in te stappen en te starten. Sleutels niet meer nodig! Ook fijn als u op de voorgeschreven
snelheid wilt blijven: de cruise control.
De auto is voorzien van een wegklapbare trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. In deze auto zijn
verschillende technologieën aanwezig die voor u het verkeer en de omgeving in de gaten houden en die
desnoods ook kunnen remmen of bijsturen. Verkeersbord-detectie herkent verkeersborden en toont deze
op het instrumentarium van de auto. Forward collision warning helpt u om kop-staart aanrijdingen te
voorkomen. Wanneer u per ongeluk over de wegmarkering rijdt, geeft lane assist een
waarschuwingssignaal.
Meer weten? Onze verkoper maakt graag een afspraak om u alles te laten zien! Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met het verkoopteam in Velp via telefoonnummer (026) 3840 320.
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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
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
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