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Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus |
Incl. BTW | [12%] | B&O | Pano. dak | 21 inch
12/2021 - Elektrisch - Automaat

€ 75.900,-
Autogegevens

Merk, model: Audi e-tron

Uitvoering: 55 quattro Advanced ed...

Kenteken: N-514-TN

Kilometerstand: 9.000 km

Bouwjaar: 12/2021

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.495 kg

Motor: 408 pk (300 kW)

Kleur: Manhattangrijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Fabrieksgarantie

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, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 664 Nm

Aandrijving
Actieradius: 436 km

Asconfiguratie
Aandrijving: Vierwielaandrijving

Prestaties
Acceleratie (0-100): 5,7 s
Topsnelheid: 200 km/u

Accu
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Accu: 95 kWh
Accu laden: 11 kW, compleet vol in 8 uur en 30 minuten
Accu snelladen: 150 kW, compleet vol in 0 uur en 30 minuten

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 22,4 kWh/100km
Energielabel: A

Historie
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Audi ASP afleverpakket:
- Poetsen
- 130 punten controle
- Beurt volgens onderhoudsschema
- Volle tank brandstof
- Bovag 40-puntencheck
Dit afleverpakket bevat: Audi Selectie :plus; BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck;
Muntstad garantie 12 maand (12 maanden garantie); Nieuwe APK

Overige informatie
Minimale laadtijd AC tot: 100

LET OP: Betreft een rijdende demonstratieauto. Neem contact met ons op voor een bezichtiging/proefrit.

Hij biedt volop ruimte, deze Audi e-tron, en dankzij zijn elektrische aandrijving is er ook plenty vermogen
voor een dynamische rijstijl. De prestaties van de elektromotor kunnen de vergelijking met een
brandstofmotor moeiteloos aan. Het gaat hier om een nieuwe auto, die uit voorraad leverbaar is. Passend
bij een auto in het hogere segment is de luchtvering, en dat is te merken aan de gelijkmatige wegligging.
Het interieur is luxe uitgevoerd met leren bekleding. U past de stoelen moeiteloos aan, ze zijn elektrisch in
te stellen en hebben bovendien een geheugen. De elektrische achterklep opent met een druk op de knop,
zodat u gemakkelijk toegang heeft tot de bagageruimte. Natuurlijk behoren 21 inch lichtmetalen velgen,
adaptief dempingsysteem, aluminium dakrailing, geluidsisolerende ramen, led-achterlichten, verstelbare
lendensteunen, metallic lak, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank ook tot de uitrusting van deze complete auto.

Zo kan muziek in de auto klinken: het high performance audiosysteem levert topklasse geluid! Ook is het
audiosysteem voorzien van: connected drive services, full map navigatiesysteem, DAB ontvangst,
multifunctioneel sportstuur en dashboard met spraakbediening. Ook is de auto voorzien van electronic
climate control. Achter het stuur van deze Audi bent u niet alleen. De auto kijkt als het ware met u mee
tijdens de rit. De regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is, de automatisch inschakelbare
verlichting doet de lichten voor u aan en adaptive cruise control helpt u om de juiste afstand te bewaren tot
uw voorligger. De kruisend verkeer detectie anticipeert bij tegemoetkomend verkeer dat uw rijrichting zal
kruisen en waarschuwt direct. De uitrusting van deze Audi is met sportstuur met schakelpaddels,
automatisch dimmende buitenspiegels, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en bagage
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afdekhoes behoorlijk compleet.

Als bestuurder van deze Audi bent u nooit alleen. U wordt onderweg bijgestaan door technologische
hulpmiddelen die samen met u de weg in de gaten houden. Als het nodig is, grijpen ze zelfs in, door te
remmen of bij te sturen. Forward collision warning waarschuwt bij een dreigende aanrijding met een
voorligger. De adaptive cruise control heeft een handige extra optie: de file assistent. Ook bij lage snelheid
meet het systeem de afstand tot de voorligger en past het tempo automatisch aan. En als de rij tot
stilstand komt, zorgt het voor een complete stop. Handig en relaxt! Het Lane-keeping systeem registreert
permanent of u binnen de lijnen van de rijstrook blijft; dwaalt u onbedoeld af, dan waarschuwt het systeem
en corrigeert de koers. Met voorzieningen als frontale botsbescherming en dodehoekdetectie, bent u altijd
veilig onderweg.

We hebben ons best gedaan om de kwaliteit van deze e-tron aan u uit te leggen, maar er gaat toch niets
boven een proefrit. Als u contact met ons opneemt, zetten we de auto voor u klaar. We horen graag van u.

Aanbieder
Muntstad Audi Utrecht
Landzigt 8
3454 PE De Meern

Tel: 030 696 9900
E-mail: muntstad@leadnet.nl


