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Audi Q3 2.0 TDI quattro S Edition Navigatie Leer
Clima 19"LM 177Pk! 2e Pinksterdag open!
04/2013 - Diesel - Automaat

€ 16.900,-
Autogegevens

Merk, model: Audi Q3

Uitvoering: 2.0 TDI quattro S Edit...

Kenteken: RT-394-T

Kilometerstand: 102.806 km

Bouwjaar: 04/2013

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.560 kg

Motor: 1.968 cc, 177 pk (130 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Cruise Control, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 380 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 64 liter
Acceleratie (0-100): 8,2 s
Topsnelheid: 212 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7 l/100km (1 op 14,3)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,3 l/100km (1 op 18,9)
Energielabel: E

Historie
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Aantal eigenaren: 6

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 169 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Prestaties op hoog niveau, een onderscheidende, stijlvolle carrosserie en een ruim en comfortabel interieur,
het zijn de eigenschappen waarmee auto?s als deze Audi Q3 hun reputatie hebben gevestigd. In deze auto
vindt u een dieselmotor en een automatische transmissie. Comfort? Luxe? Stijl? Allemaal meegeleverd in
de vorm van het lederen interieur. Stoelverwarming is een plezierige extra in de auto. Binnen de kortste
tijd is uw stoel behaaglijk warm. Xenonverlichting staat borg voor helderwit licht en een krachtige
lichtbundel. Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook 19 inch lichtmetalen velgen,
sportonderstel, aluminium dakrailing, metallic lak en elektrisch inklapbare buitenspiegels.

Veiligheid en gemak zijn er in alle opzichten. Neem bijvoorbeeld de audiobediening op het stuur. Prettig,
altijd weten waar je moet zijn en hoe lang de rit nog duurt met het navigatiesysteem. Nooit meer te warm
of te koud. De automatische airconditioning zorgt altijd voor de temperatuur die u kiest. 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. Met
ingeschakelde cruise control zit u ontspannen achter het stuur. Deze Audi is voorzien van multifunctioneel
lederen stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening.

Laat het ons meteen weten als u interesse heeft in deze auto, dan kunnen we een afspraak maken om u de
auto te demonstreren.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


