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Audi e-tron GT 93 kWh |MATRIX LASER|PANO|
B&O|AMBIENCE|MASSAGE|WARMTEPOMP|
04/2021 - Elektrisch - Automaat

€ 96.900,-
Autogegevens

Merk, model: Audi e-tron

Uitvoering: GT 93 kWh |MATRIX LASE...

Kilometerstand: 13.081 km

Bouwjaar: 04/2021

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.350 kg

Motor: 476 pk (350 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

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,
Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 630 Nm

Aandrijving
Actieradius: 420 km

Transmissie
Transmissie: 1 versnellingen, Automaat

Asconfiguratie
Aandrijving: Vierwielaandrijving

Prestaties
Acceleratie (0-100): 4,1 s
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Topsnelheid: 245 km/u

Accu
Aanwezige accu: gekocht
Accu: 93 kWh, Conditie: 100%, Type lithium-ion
Accu laden: Type 2, 3-fasen, 11 kW, 46 km actieradius per uur, compleet vol in 9 uur en 15 minuten
Accu snelladen: Combined Charging System, 268 kW, 1030 km actieradius per uur, compleet vol in 0 uur
en 17 minuten

Milieu
Energielabel: A

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

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 817 p/m (financial lease, 72 maanden, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (€ 695): EV: https://www.bovag.nl/getattachment/Redactionele-pagina-s/Garantie
/Algemene-voorwaarden-auto-particulier-(print)-juni-2022-(1).pdf.aspx?lang=nl-NL
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt

Overige informatie
Actieradius accu plus range extender: 420 km
Bruikbare accucapaciteit: 85 kWh
Ingeschatte actieradius: 380 km
Ingeschat verbruik: 144 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer: 475 km
Actieradius praktijk winter: 355 km
Verbruik praktijk zomer: 179 kWh/100km
Verbruik praktijk winter: 239 kWh/100km
Actieradius enkel stad (WLTP): 590 km

Pure sportiviteit en moderne luxe!

De Audi e-tron GT quattro heeft een prachtig interieur met een hoog afwerkingsniveau. Daar geniet u elke
dag van. De Audi e-tron GT quattro combineert een elektrische aandrijving met een herkenbare
Audi-uitstraling. Deze elektrisch aangedreven Gran Turismo wordt gebouwd op de locatie Böllinger Höfe
nabij Neckarsulm. Daar draait het om oog voor detail, nauwkeurigheid en kwaliteit.

De verhoudingen van een gran turismo - laag, breed en een grote wielbasis - maken duidelijk dat
sportiviteit en gebruiksgemak hier samengaan. Het sculpturale carrosserieontwerp straalt kracht en
prestaties uit. De gunstige stroomlijn zorgt ook voor functionele details. Van de slimme luchtinlaten aan de
voorkant via de luchtgeleidende wielkasten tot aan de in het oog springende achterdiffuser. Afhankelijk van
de rijomstandigheden wordt de aerodynamica actief aangepast. Over de volle breedte van de achterkant
loopt een strook met verlichting. Die kan een lichtanimatie vertonen. De ledachterlichten eindigen in een
tweepuntige vorm. Voor het eerst op een Audi: de gecombineerde achteruitrijlampen annex knipperlichten.

Het donker gekleurde glazen panoramadak maakt het interieur voor het gevoel nog ruimtelijker. De Audi



Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Vakgarage Prins Auto | Tel: 078 691 8448 | info@prinsauto.nl

e-tron GT quattro laat zien wat vooruitgang daadwerkelijk betekent. Hij is sportief, van topkwaliteit en
comfortabel. De 'sportstoelen plus' voorin met geïntegreerde hoofdsteunen en opstaande zijwangen zitten
voortreffelijk, ook met een sportieve rijstijl.

De 800-voltaccu is geheel vlak in de bodem verwerkt. Deze lithium-ionbatterij blinkt uit door efficiënt laden
en ontladen. Mede dankzij de uitgekiende mogelijkheden tot recupereren bedraagt de WLTP-actieradius
488 kilometer. Bij de juiste snellader is in ongeveer 5 minuten voor 10-0 kilometer aan stroom getankt.
van 5% naar 80% duurt ongeveer 22 minuten.

De volledig variabele quattro-aandrijving en de elektrische aandrijflijn zorgen er samen voor dat de
aandrijfkracht slim over de vier wielen wordt verdeeld. Op een droge weg wordt primair de vooras
aangedreven. Met deze unieke feature kunnen de achterwielen meesturen. Dit resulteert in een kleinere
draaicirkel oen maakt de auto extra wendbaar en stabiel.

De e-tron GT is ook van een warmtepomp voorzien. Deze zorgt ervoor dat de restwarmte van het
accupakket gebruikt wordt voor de interieurverwarming.

*Hoewel aan de informatie van deze website de grootst mogelijke zorg wordt besteed, kunnen wij niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie van welke aard dan ook. Is voor u een
optie belangrijk, dan adviseren wij u hier specifiek naar te vragen.
*De vermelde verkoopprijs is inclusief BTW
* 93.500 ex BTW

Aanbieder
Vakgarage Prins Auto
Wattstraat 14
2952 AX Alblasserdam

Tel: 078 691 8448
E-mail: info@prinsauto.nl


