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Audi e-tron Sportback 55 quattro S-LINE edition
95 kWh 23"LM Panoramadak Navi Luchtvering 2
05/2021 - Elektrisch - Automaat

€ 77.799,-
Autogegevens

Merk, model: Audi e-tron

Uitvoering: Sportback 55 quattro S...

Kenteken: AU-SP-55

Kilometerstand: 16.970 km

Bouwjaar: 05/2021

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.455 kg

Motor: 408 pk (300 kW)

Kleur: Licht wit

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/alcantara

100%
Onderhouden: Ja

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

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 664 Nm
Transmissie: 1 versnellingen, Automaat
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 5,7 s
Topsnelheid: 200 km/u

Milieu
Energielabel: A

Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Getoonde 23 inch licht metalen velgen leverbaar tegen een meerprijs van 4.750,-.

Duurzame mobiliteit is niet langer een ongrijpbare droom. Audi maakt het waar met de innovatieve
elektrische e-tron Sportback. Natuurlijk is de actieradius mede afhankelijk van de weersomstandigheden,
maar een volle acculading is over het algemeen voldoende voor de gewone dagelijkse ritten. Het opladen
kan gewoon 's nachts, terwijl u slaapt. Het sportieve uiterlijk is meegeleverd in de vorm van de S-Line
styling. De krachtige motor geeft deze Audi uitstekende prestaties. U zult maar een handje tekort komen
bij het inladen... dan is de elektrisch bedienbare achterklep een uitkomst. En wat een heerlijk vrij gevoel
geeft dat elektrisch bediende glazen panorama dak! U past de stoelen moeiteloos aan, ze zijn elektrisch in
te stellen en hebben bovendien een geheugen. De luchtvering biedt stabiliteit onder alle wegcondities. Tot
de uitrusting behoren ook 21 inch lichtmetalen velgen, adaptief dempingsysteem, warmtewerend glas,
led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, metallic lak, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Zo kan muziek in de auto klinken: het high performance audiosysteem levert topklasse geluid! Smartphone
opladen onderweg? Dat gaat supergemakkelijk door de draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons.
Verder geniet u ook van: connected drive services, full map navigatiesysteem, DAB ontvangst,
multifunctioneel sportstuur en dashboard met spraakbediening. Nooit meer te warm of te koud. De
electronic climate control zorgt altijd voor de temperatuur die u kiest. 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. Natuurlijk behoren sportstuur met schakelpaddels, automatisch dimmende
buitenspiegels, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en bagage afdekhoes ook tot de
uitrusting van deze complete auto.

Als u regelmatig met een aanhanger of een fietsendrager op pad bent, is de afneembare trekhaak een
praktische extra. Deze auto is voorzien van innovatieve systemen die u onderweg begeleiden en
beschermen. Uiteenlopende functies maakt de head-up display zichtbaar in de voorruit. Forward collision
warning is een automatisch waarschuwingssysteem dat direct in werking treedt bij gevaar voor een
kop-staartbotsing. Filerijden? Doodvermoeiend. Daarom helpt de file assistent zo nodig een handje. Door
automatisch afstand te houden, en te stoppen als uw voorligger stilstaat. Het Lane-keeping systeem zorgt
voor een automatisch constante positie binnen de rijstrook. Afdwalen is uitgesloten.

Wij leveren deze auto aan u met Bovag Garantie. Laat ons even weten wanneer u een proefrit wilt maken
en we zetten deze elektrische auto aan de lader voor een volle accu!

= 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
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voorwaarden.

Aanbieder
Autobedrijf Boks
Laan van de Dierenriem 51
7324 AB Apeldoorn

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


