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Audi e-tron e-tron 55 quattro advanced Pro Line
Plus | EX. BTW | 4% bijtelling | Info Bas:
12/2018 - Elektrisch - Automaat

€ 54.950,-
Autogegevens

Merk, model: Audi e-tron

Uitvoering: e-tron 55 quattro adva...

Kenteken: L-653-PR

Kilometerstand: 28.000 km

Bouwjaar: 12/2018

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.490 kg

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/alcantara

Garantie: BOVAG

Opties en accessoires
Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate control,
Cruise Control, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor,
Sportstoelen

Bijzonderheden
Info Bas: 0492-588982 Whatsapp: 0492588988

Let op! Prijs is exclusief BTW.

Uitmuntende prestaties, dynamische rijeigenschappen en bakken vol met rijplezier, deze Audi e-tron levert
het allemaal. Comfort en een gevoel van luxe: dat geeft de heerlijke stoelverwarming. Overheerlijk
rijcomfort komt van de comfortstoelen en de luchtvering, die oneffenheden elimineert en zorgt voor een
fluwelen wegligging. Natuurlijk behoren 20 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, warmtewerend
glas, S-line sportinterieur, led-achterlichten, metallic lak, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank ook tot de uitrusting van deze complete auto.

Met de dab-ontvanger luistert u naar glasheldere digitale radio. Spraaksturing luistert naar uw stem en
bedient de belangrijkste voertuigfuncties. Kaartlezen is verleden tijd, dankzij het aanwezige full map
navigatiesysteem. Connected drive services verbindt uw smartphone draadloos met het audiosysteem. Of
het buiten nu warm is of koud, dankzij electronic climate control is het binnen altijd behaaglijk. Ongelukken
of parkeerschade? Dat gebeurt u niet meer, met de achteruitrijcamera.
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De geavanceerde technologie in deze Audi is in staat om onderweg het verkeer om u heen te monitoren en
er op te reageren. Zo hebt u als het ware een automatische co-piloot aan boord. Forward collision warning
helpt u om kop-staart aanrijdingen te voorkomen. Veilig inhalen gaat moeiteloos dankzij actieve
dodehoekdetectie. Het veiligheidssysteem waarschuwt als een ander voertuig in uw dode hoek rijdt.
Wanneer u onbedoeld buiten uw rijstrook terechtkomt, geeft lane assist een waarschuwingssignaal.

Belangstelling? Bel ons en we leggen de sleutels klaar voor een proefrondje. Info Bas: 0492-588982
Whatsapp: 0492588988

= Bedrijfsinformatie =

>>>>> Whatsapp via 0492588988 . Dagelijks bereikbaar op Whatsapp van 09:00 tot 22:00 7 DAGEN PER
WEEK <<<<<

Onze auto's worden geleverd met 12 maanden BOVAG-Garantie. Afleverpakket bedraagt € 695,-. Hiervoor
krijgt de auto een afleverbeurt, professioneel poetsbeurt en nieuwe APK ...
v.d Nieuwenhuijzen Auto's is ruim 25 jaar een begrip in de regio Helmond. Daarnaast is v.d Nieuwenhuijzen
Auto's finalist voor beste onafhankelijk BOVAG autobedrijf van het jaar 2018/2019. Met ruim 300 occasions
op voorraad heeft v.d Nieuwenhuijzen Auto's altijd een passend aanbod. Naast scherpe inruilprijzen bieden
wij ook scherpe tarieven voor financieringen. Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden, bezoek onze
showroom of neem contact op met een van de verkoopadviseurs 0492588988 ...
openingstijden zijn:
Maandag t/m Donderdag 09:00 - 18:00 uur
vrijdag 09:00 - 19:00 uur
Zaterdag 10:00 - 17:00 uur

Aanbieder
v.d. Nieuwenhuijzen Auto's
Varenschut 21a
5705 DK Helmond

Tel: 0492 588 988
E-mail: info@vdnieuwenhuijzen.nl


