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Audi Q2 30 TFSI Business Edition Virtual Dash
Navigatie Cruise LMV 17" LED 2e Pinksterda
05/2021 - Benzine - Handgeschakeld

€ 32.900,-
Autogegevens

Merk, model: Audi Q2

Uitvoering: 30 TFSI Business Editi...

Kenteken: L-504-ZH

Kilometerstand: 23 km

Bouwjaar: 05/2021

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.225 kg

Motor: 999 cc, 111 pk (82 kW)

Kleur: Licht grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: onbekend

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, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 200 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 50 liter
Acceleratie (0-100): 11,2 s
Topsnelheid: 197 km/u

Historie
Aantal eigenaren: 1

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 142 - € 160 per kwartaal
Leaseprijs: € 329 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)
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Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Alle technologie in de Audi Q2 is er op gericht om uw rit veilig en gemakkelijk te laten verlopen. Deze
dealeronderhouden auto is van de eerste eigenaar. De aandrijving van deze Audi wordt verzorgd door een
driecilinder benzinemotor en een handgeschakelde versnellingsbak. Stevig ondersteund door de
sportstoelen blijft u bij elke beweging op uw plek. Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren
ook 17 inch lichtmetalen velgen, warmtewerend glas, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare
ramen achter, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.

U kunt het audiosysteem met dab-ontvangst en het full map navigatiesysteem bedienen met de knoppen
op het stuur. Qi is de standaard om uw telefoonaccu zonder snoer weer op 100% te krijgen. Met de
draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons. Automatische airconditioning verwarmt of koelt het interieur
met een druk op de knop. Natuurlijk is een complete auto als deze ook voorzien van sensoren die de
omgeving in de gaten houden. Deze Audi heeft niet alleen een automatisch inschakelbare verlichting aan
boord, maar ook een regensensor. Natuurlijk is er ook cruise control aan boord, waarmee u meer
ontspannen en zuiniger rijdt. Ook is de Audi uitgerust met: verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening.

Zoals u mag verwachten van deze Audi Q2 is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen.
Veel aanrijdingen bestaan uit kop-staartbotsingen. De forward collision warning reduceert dat risico
aanzienlijk.

We doen ons best om deze auto voor u te omschrijven, maar het beste ervaart u hem als hij voor u staat.
Neemt u snel contact met ons op voor een afspraak?

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


