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Audi A8 6.3 W12 quattro Lang Bose
Panoramadak Camera LED Keyless Bose
Panoramadak Camera
05/2011 - Benzine - Automaat

€ 34.900,-
Autogegevens

Merk, model: Audi A8

Uitvoering: 6.3 W12 quattro Lang B...

Kenteken: 36-TXB-9

Kilometerstand: 55.501 km

Bouwjaar: 05/2011

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Sedan

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.030 kg

Motor: 6.299 cc, 500 pk (368 kW)

Kleur: Licht grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

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, Lederen
bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Trekhaak,
Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 625 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 90 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 4,7 s
Topsnelheid: 250 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 16,6 l/100km (1 op 6,0)
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Brandstofverbruik op de snelweg: 9,1 l/100km (1 op 11,0)
Energielabel: E

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 349 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! http://www.autokeijzers.nl

Een auto als de Audi A8 biedt een dynamiek en comfort die typerend zijn voor de producten van de Duitse
autofabrikanten. Dit dealeronderhouden exemplaar is van het bouwjaar 2011, de teller staat op 55501
kilometer. De krachtige motor geeft deze Audi uitstekende prestaties. Automatische luchtvering absorbeert
oneffenheden in het wegdek en vergroot het rijcomfort. Vierwielaandrijving vergroot de grip op elk type
wegdek. De hoogwaardige, lederen bekleding benadrukt de kwaliteit van deze auto. Zit u goed? De stoelen
zijn eenvoudig instelbaar dankzij de elektrische bediening met geheugen.

De bediening van het Bose audiosysteem en het navigatiesysteem gebeurt met knoppen op het stuur. Het
spreekt voor zich dat een auto als deze ook van climatronic airconditioning is voorzien. Een handige optie is
de parkeerhulp met achteruitrijcamera. Achteruitrijden, inparkeren en manoeuvreren gaat gemakkelijker
dan ooit. In deze Audi kunt u zich concentreren op het verkeer, terwijl de auto de omgeving voor u in de
gaten houdt. Een automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat de verlichting aangaat als het donkerder
wordt - in tunnels bijvoorbeeld - en de regen- en lichtsensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is. U
hoeft er niets aan te doen. Bovendien zorgt de adaptive cruise control dat u de juiste afstand houdt tot uw
voorligger. Extra opties op deze auto zijn: lederen stuur, dvd-wisselaar, automatisch dimmende
binnenspiegel, boordcomputer en isofix-aansluiting.

In de Audi A8 heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Wanneer u onbedoeld buiten uw
rijstrook terechtkomt, geeft lane assist een waarschuwingssignaal. Het bandenspanningscontrolesysteem
helpt om brandstof te besparen en om de kans op een klapband te verminderen. Bovenop deze
veiligheidsfeatures heeft deze Audi bovendien dodehoekdetectie en gordijnairbags achter.

De kilometerstand van deze auto klopt, blijkt uit het meegeleverde tellerrapport van Nationale Autopas.
Laat het ons meteen weten als u interesse heeft in deze Audi, dan kunnen we een afspraak maken om u de
auto te demonstreren.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


