Audi Q3 Sportback 45 TFSI e 245PK S-tronic S
Edition
03/2022 - Hybride - Automaat

€ 60.900,Autogegevens
Merk, model:

Audi Q3

Uitvoering:

Sportback 45 TFSI e 24...

Kenteken:

P-016-NZ

Kilometerstand: 6.600 km
Bouwjaar:

03/2022

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Hybride

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.715 kg

Motor:

1.395 cc, 245 pk (180 kW)

Kleur:

Daytona Gray Pearlesce...

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, Elektrisch verstelbare
bestuurdersstoel, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 250 Nm
Aandrijving
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Plug-in hybride: Ja
Tankinhoud: 45 liter
Actieradius: 45 km
Transmissie
Transmissie: 6 versnellingen, Automaat
Asconfiguratie
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
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Aandrijving: Voorwielaandrijving
Prestaties
Acceleratie (0-100): 7,3 s
Topsnelheid: 210 km/u
Accu
Accu: 13 kWh
Accu laden: 37 kW
Milieu
Energielabel: A
Historie
Aantal eigenaren: 1
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 125 - € 141 per kwartaal
Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Standaardpakket:
- Wettelijke garantie
- Geldige apk
- RDW-leges
Dit afleverpakket bevat: Geldige APK, RDW-leges, Wettelijke garantie
Vallei Auto Groep helpt je graag om veilig met een elektrische auto thuis te komen. Dit doen wij door
middel van onze eigen laadoplossingen van e-asy op weg. Onze verkoopadviseurs informeren je graag over
de mogelijkheden.
De Audi Q3 combineert comfort met een uitstekende wegligging en dynamische rijkwaliteiten. De
liefhebbers hebben het al gezien: de sportieve, stoere S-Line styling! De toekomst is hybride: de combi van
elektromotor en verbrandingsmotor maakt deze auto extra aantrekkelijk en voordelig in gebruik.
Bestuurder en bijrijder krijgen een warm welkom: deze Audi Q3 is voorzien van verwarmbare voorstoelen.
De sportstoelen zorgen voor een strak uiterlijk én een uitstekende zitsteun. De elektrische achterklep opent
met een druk op de knop, zodat u gemakkelijk toegang heeft tot de bagageruimte. Bij de uitrusting van
deze auto horen onder meer 20 inch lichtmetalen velgen, Audi virtual cockpit, full LED verlichting,
instelbaar onderstel (Audi drive select), extra getint glas, S-Line sportinterieur, zwarte hemelbekleding,
metallic lak, elektrisch inklapbare buitenspiegels en een verstelbare achterbank.
Het complete geluidsspectrum van de hi-fi krijgt een extra boost door het high performance SONS sound
system. Voor storingvrije digitale radio-ontvangst zorgt de DAB-ontvanger. Het geluidssysteem is
gemakkelijk en veilig te bedienen vanaf het stuur. Nooit meer de weg kwijt: daarvoor zorgt het onboard
MMI plus navigatiesysteem met harde schijf. Met de standkachel stelt u vooraf in wanneer de auto
opgewarmd voor u klaar moet staan. U hoeft nooit meer te krabben en de koude start behoort tot het
verleden. Een vergeten muurtje, een verborgen paaltje? Dat gebeurt niet meer, dankzij de
achteruitrijcamera. Achter het stuur van deze Audi bent u niet alleen. De auto kijkt als het ware met u mee
tijdens de rit. De regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is en de automatisch inschakelbare
verlichting doet de lichten voor u aan. De cruise control zorgt voor zorgeloos, ontspannen en zuinig
rijgedrag.
Deze auto is voorzien van innovatieve systemen die u onderweg begeleiden en beschermen. Tijdens de rit
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hebt u altijd een bijrijder, want de verkeersbord-detectie leest de borden langs de weg en projecteert ze
voor u op het instrumentarium. Botsingen met een voorligger gebeuren relatief vaak. De forward collision
warning slaat tijdig alarm als dat risico ontstaat, zodat u kunt ingrijpen. De lane assist - of in gewoon
Nederlands rijstrookassistent - waarschuwt als u per ongeluk over de streep gaat.
Er is nog meer te vertellen over deze auto, maar dan moet u hem ook zelf ervaren. U bent van harte
welkom om hem te bekijken en om een proefrit te maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met het verkoopteam in Velp via telefoonnummer (026) 3840 320.
Vallei Auto Groep is de officiële Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA en Volkswagen Bedrijfswagens dealer met
vestigingen in Arnhem, Duiven, Nijmegen, Velp, Huissen, Veenendaal, Ede, Wageningen. Vallei Auto Groep
Velp heeft een uitgebreid aanbod van Audi op voorraad. In onze fraaie showroom en op ons terrein treft u
een grote hoeveelheid perfect onderhouden occasions aan. Stuk voor stuk auto's die door ons geleverd
kunnen worden met een uitgebreid pakket aan zekerheden. De prijs voor deze auto is inclusief een geldige
APK van minimaal 12 maanden. De auto wordt op uw naam overgeschreven en tevens heeft de auto een
pre inspectie en vloeistof controle gehad. Onderhoud en aanvullende garantiepakketten bieden wij u graag
tegen meerprijs aan. Zo kunt u zorgeloos op weg met de auto van uw keuze!
Deze auto is geïmporteerd. Specificaties kunnen daardoor licht afwijken van vergelijkbare, in Nederland
geleverde uitvoeringen. Informeer bij onze verkoopadviseurs naar de details.

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