Audi Q2 35 TFSI epic |150 PK | Navigatie |
Climate Control | LED | Cruisecontrol |
11/2019 - Benzine - Handgeschakeld

€ 28.600,Autogegevens
Merk, model:

Audi Q2

Uitvoering:

35 TFSI epic |150 PK |...

Kenteken:

G-657-LT

Kilometerstand: 28.532 km
Bouwjaar:

11/2019

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.240 kg

Motor:

1.498 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur:

Donker Mythoszwart

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

onbekend

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Sportstoelen

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 250 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 50 liter
Acceleratie (0-100): 8,5 s
Topsnelheid: 212 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,8 l/100km (1 op 14,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,6 l/100km (1 op 21,7)
Energielabel: D
Financiële informatie
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Muntstad Audi Zeist | Tel: 030 242 9050 | muntstad@leadnet.nl

Motorrijtuigenbelasting: € 139 - 156 per kwartaal
Muntstad is uw officiële dealer van Audi. Onze dienstverlening stopt niet met de aanschaf van uw auto. Wij
zijn u ook graag van dienst met financiering, verzekering, private- of zakelijk lease. In onze 9 werkplaatsen
kunt u terecht voor service- en reparatiewerkzaamheden, maar met onze service op locatie komen we ook
graag naar u toe. Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor autoverhuur, schadeherstel of om gebruik te
maken van onze moderne wasstraat.

Onze verkoopadviseurs helpen u graag bij het maken van de keuze die het beste bij u past. Kunt of wilt u
liever niet naar onze showroom komen? Dan helpen wij u graag online of bij u thuis. Wij zijn iedere dag van
9 tot 21 uur online bereikbaar via WhatsApp en kunnen u zelfs een gegarandeerd inruilvoorstel doen. Op
www.muntstad.nl/digitale-bereikbaarheid leest u alles over onze online dienstverlening. Tussen de
afbeeldingen van deze auto vindt u een QR code waarmee u rechtstreeks WhatsApp-contact legt met onze
één van onze verkoopadviseurs.

Aanbieder
Muntstad Audi Zeist
Blanckenhagenweg 10
3712 DE Zeist
Tel: 030 242 9050
E-mail: muntstad@leadnet.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Muntstad Audi Zeist | Tel: 030 242 9050 | muntstad@leadnet.nl

