Audi Q3 Sportback 35 TFSI 150PK S-tronic S
Edition
04/2021 - Benzine - Automaat

€ 49.800,Autogegevens
Merk, model:

Audi Q3

Uitvoering:

Sportback 35 TFSI 150P...

Kenteken:

P-738-SF

Kilometerstand: 29.302 km
Bouwjaar:

04/2021

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.505 kg

Motor:

1.498 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur:

Donker Mythos zwart

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control,
Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 250 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 58 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 9,5 s
Topsnelheid: 204 km/u
Milieu
Energielabel: C
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 207 - € 233 per kwartaal
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Vallei Auto Groep Zenna Velp | Tel: 026 320 0777 | valleisales@leadnet.nl

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Standaardpakket:
- Wettelijke garantie
- Geldige apk
- RDW-leges
Dit afleverpakket bevat: Geldige APK, RDW-leges, Wettelijke garantie
Strakke lijnen en klassieke vormen die evenwichtig zijn geproportioneerd: de Audi Q3 Sportback is een
stijlvolle en markante verschijning op de weg. Zijn krachtige motor en doordachte onderstel maken
bovendien alle verwachtingen waar. Met de S-Line styling laat dit model zich van zijn meest dynamische
kant zien. Met zijn benzinemotor en automatische transmissie is dit een prima auto voor nog vele
kilometers. Wat bij sommige auto?s pure luxe is, heeft deze gewoon aan boord: het elektrisch bediende
glazen panorama dak en de elektrisch bedienbare achterklep. Winterse omstandigheden? Geniet dan van
het comfort van de stoelverwarming! Tot de voorzieningen van deze auto behoren warmtewerend glas,
led-achterlichten, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en verstelbare achterbank.
Audio-installatiesysteem en navigatiesysteem met harde schijf zijn gecombineerd. Zo wordt zelfs
gesproken route-informatie een luisterervaring! En dankzij bluetooth klinkt uw favoriete playlist geweldig,
evenals de radio met DAB+. Tot de standaard uitrusting van deze auto hoort ook electronic climate control.
In deze Audi kunt u zich concentreren op het verkeer, terwijl de auto de omgeving voor u in de gaten
houdt. Een automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat de verlichting aangaat als het donkerder wordt in tunnels bijvoorbeeld - en de regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is. U hoeft er niets
aan te doen. Eenmaal op de plaats van bestemming helpen de parkeersensoren achter u om veilig in te
parkeren. De cruise control geeft elke flitser het nakijken. Fijn, zo?n trekhaak. Maar niet constant nodig.
Daarom heeft deze Audi Q3 Sportback een elektrisch inklapbare trekhaak. Ook verstelbaar stuur en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening zijn aan boord.
De Audi Q3 Sportback is uw trouwe partner onderweg, want hij houdt continu voor u de situatie op en om
de weg in de gaten. Volautomatische veiligheidssystemen kunnen daarbij ingrijpen om u voor gevaarlijke
situaties te behoeden. Verkeersborddetectie herkent tijdelijke en permanente verkeersborden langs en
boven de weg. Voor meer veiligheid detecteert deze auto het risico van een aanrijding tijdig via de forward
collision warning. De lane assist - of in gewoon Nederlands rijstrookassistent - waarschuwt als u per
ongeluk over de streep gaat.
Interesse voor deze Audi Q3 Sportback? Kom 'm dan van dichtbij bekijken. We maken graag een afspraak.

Aanbieder
Vallei Auto Groep Zenna Velp
Florijnweg 35
6883 JN Velp
Tel: 026 320 0777
E-mail: valleisales@leadnet.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Vallei Auto Groep Zenna Velp | Tel: 026 320 0777 | valleisales@leadnet.nl

