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Audi Q3 1.4 TFSI CoD Pro Line 150PK,
Navigatie,Climate control,Trekhaak,L.M.Velgen
09/2016 - Benzine - Handgeschakeld

€ 22.850,-
Autogegevens

Merk, model: Audi Q3

Uitvoering: 1.4 TFSI CoD Pro Line ...

Kenteken: HB-126-S

Kilometerstand: 88.331 km

Bouwjaar: 09/2016

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.360 kg

Motor: 1.395 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: onbekend

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control,
Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise
Control, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Traction control,
Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Bandenmaat: 235/55 R17
Acceleratie (0-100): 9,2 s
Topsnelheid: 204 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,6 l/100km (1 op 15,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,9 l/100km (1 op 20,4)
Energielabel: C

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 194 - € 220 per kwartaal

Zeer nette en dealer onderhouden Audi Q3 150 PK.
Deze auto heeft o.a. Climate control, Cruise control, 17 Inch.L.M.Velgen, Trekhaak,
Navigatie, Xenon verlichting, Bluetooth telefoonvoorbereiding, Dakrail, Private glass,
Regensensor, Dimlichten automatisch, In hoogte verstelbare voorstoelen en stuur,
Hillhold functie, Elektronische handrem, Verwarmde buitenspiegels, Bagageafdekscherm,
Parkeersensoren voor en achter en Isofix.

Gebouwd voor vele jaren rijplezier waarbij comfort en veiligheid op de eerste plaats staan, dat is deze
typisch Duitse Audi Q3. De aandrijving van deze Audi wordt verzorgd door een viercilinder motor en een
handgeschakelde zesversnellingsbak. Xenonverlichting zorgt in het donker voor beter zicht. In deze auto
profiteert u onder andere ook van: 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, warmtewerend glas,
elektrische handrem, elektrisch bediende ramen voor en achter, elektrisch bedienbare en verwarmde
buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.

Wat wilt u onderweg horen? Er is volop keus, dankzij bluetooth. Het navigatiesysteem is met het
audiosysteem gecombineerd. De auto is ook uitgevoerd met electronic climate control. De auto neemt u
werk uit handen doordat hij zelf veel in de gaten houdt. Een regensensor en een automatisch inschakelbare
verlichting nemen waar wanneer de ruitenwissers en het licht aan moeten. Op de plaats van bestemming
helpen de parkeersensoren voor en achter u om gemakkelijk en schadevrij in te parkeren. De aanwezige
cruise control scheelt lekker in brandstofkosten. En ook bij de flitspaal. Met multifunctioneel lederen stuur,
boordcomputer, isofix-aansluiting en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening is deze Audi
helemaal compleet.

De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. De nieuwste
veiligheidssystemen komen in deze Audi Q3 samen. Brake assist is uw redder in een noodsituatie. Bij een
dreigend ongeval zorgt het systeem ervoor dat u sneller stilstaat. Helling-op, helling-af, stilstaan,
wegrijden... allemaal supermakkelijk dankzij de hill hold control.

Om deze auto zelf te ervaren, hoeft u alleen maar contact met ons op te nemen. Mailt of belt u ons direct?

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude

Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl


