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Audi e-tron Sportback 55 quattro S edition 95
kWh 408PK - incl. BTW - 16% Bijtelling
05/2022 - Elektrisch - Automaat

€ 75.950,-
Autogegevens

Merk, model: Audi e-tron

Uitvoering: Sportback 55 quattro S...

Kenteken: P-192-RZ

Kilometerstand: 22.500 km

Bouwjaar: 05/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.495 kg

Motor: 408 pk (300 kW)

Kleur: Navarrablauw

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Garantie: BOVAG

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,
Trekhaak

Bijzonderheden
Beschikbaarheid

Algemene informatie
Carrosserievorm: SUV
Modeljaar: 2020

Technische informatie
Koppel: 664 Nm

Aandrijving
Actieradius: 446 km

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

Accu
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: 21,9 kWh/100km
Energielabel: A

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Beschikbare afleverpakketten:
- Standaardpakket (inbegrepen):
- 12 maanden BOVAG garantie 
- Geldige apk
- RDW-leges
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie; 12 maanden BOVAG garantie, Geldige APK, RDW-leges
- Online Buying pakket (€ 795 meerprijs): 

Overige informatie
Minimale laadtijd AC tot: 100

Let op dit betreft een company car. Vraag altijd naar de beschikbaarheid en actuele kilometerstand.
Deze company car wordt aan u afgeleverd inclusief:*
o Fabrieksgarantie (maximaal 4 jaar na registratiedatum of tot 100.000 km)
o Volle tank brandstof
o Reconditionering van het interieur en exterieur van de auto

*Dit is volledig bij de prijs inbegrepen

Snelheid en souplesse in stilte. Met deze Audi e-tron Sportback ervaart u alles wat elektrisch rijden
plezierig maakt. Geruisloos genieten tegen lage kosten? Dan is deze elektromotor iets voor u! De S-Line
styling voegt een aantal uitgesproken sportieve accenten toe. Essentiële functies activeren gaat met één
druk op de knop: bij het elektrisch bediende glazen panoramadak én de elektrisch bedienbare achterklep.
Tijdens koude winterdagen verjaagt uw stoelverwarming de kou en maakt het rijden heerlijk comfortabel.
Het maakt niet uit hoe slecht het wegdek is. De luchtvering strijkt alle oneffenheden glad. Tot de
voorzieningen van deze auto behoren 21 inch lichtmetalen velgen, Audi virtual cockpit, full LED verlichting,
instelbaar onderstel met adaptief dempingsysteem, leder/alcantara S-Line sportinterieur, LED achterlichten
met verbindende LED strip, verstelbare lendensteunen, metallic lak, elektrisch inklapbare buitenspiegels en
een in delen neerklapbare achterbank.

Het high performance Bang & Olufsen 3D sound system produceert krachtige bassen en heldere hoge
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tonen. Met de DAB-ontvanger heeft u keuze uit talloze digitale radiozenders met de allerhoogste
geluidskwaliteit. Naast handmatige bediening kunt u belangrijke functies met uw stem bedienen dankzij de
ingebouwde spraakbediening. Altijd een deskundige gids aan boord, dankzij het MMI plus
navigatiesysteem. Met electronic climate control hoeft u alleen de gewenste temperatuur in te stellen. Het
systeem doet de rest. Ook achter de auto geen verrassingen bij het inparkeren. Daarvoor zorgt de
achteruitrijcamera.

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Audi e-tron Sportback samen. Het forward collision
warning-systeem is constant alert en detecteert via sensor de afstand tot voorliggers. Wordt die te klein,
dan volgt een automatische waarschuwing. Filerijden? Doodvermoeiend. Daarom helpt de file assistent zo
nodig een handje. Door automatisch afstand te houden, en te stoppen als uw voorligger stilstaat. Een
camera houdt de juiste koers binnen de rijstrook in de gaten en het Lane-keeping systeem corrigeert bij
afwijkingen.

Elektrisch rijden is een verademing. Eén belletje is genoeg voor een proefrit. Wanneer zullen we 'm
klaarzetten? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het verkoopteam in Veenendaal via
telefoonnummer (0318) 509 997. 

Vallei Auto Groep is de officiële Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA en Volkswagen Bedrijfswagens dealer met
vestigingen in Arnhem, Duiven, Nijmegen, Velp, Huissen, Veenendaal, Ede, Wageningen. Vallei Auto Groep
Veenendaal heeft een uitgebreid aanbod van de merken Volkswagen en Audi op voorraad. In onze fraaie
showroom en op ons speciale occasionterrein treft u een grote hoeveelheid perfect onderhouden occasions
aan. Stuk voor stuk auto's die door ons geleverd kunnen worden met een uitgebreid pakket aan
zekerheden. De prijs voor deze auto is inclusief een geldige APK van minimaal 6 maanden. De auto wordt
op uw naam overgeschreven en tevens heeft de auto een pre inspectie en vloeistof controle gehad.
Onderhoud en aanvullende garantiepakketten bieden wij u graag tegen meerprijs aan. Zo kunt u zorgeloos
op weg met de auto van uw keuze!

Aanbieder
Vallei Auto Groep VW / AUDI
Galileistraat 27-29
3902 HR Veenendaal

Tel: 0318 509 999
E-mail: valleisales@leadnet.nl


