Audi Q3 45 TFSI e 245PK S-tronic S edition
08/2021 - Hybride - Automaat

€ 54.900,Autogegevens
Merk, model:

Audi Q3

Uitvoering:

45 TFSI e 245PK S-tron...

Kenteken:

P-198-PR

Kilometerstand: 3.405 km
Bouwjaar:

08/2021

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Hybride

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.715 kg

Motor:

1.395 cc, 245 pk (180 kW)

Kleur:

Nano grijs

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, 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
Aandrijving: Voorwielaandrijving
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Prestaties
Acceleratie (0-100): 7,3 s
Topsnelheid: 210 km/u
Accu
Accu: 13 kWh
Accu laden: 37 kW
Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 14,4 kWh/100km
Energielabel: A
Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 1
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
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.
Deze auto wil maar een ding: rijden. Dat ziet u aan zijn sportieve uiterlijk. Deze Audi Q3 straalt kwaliteit en
klasse uit en belooft u puur rijplezier. Op de teller van deze auto staat slechts 3.405 kilometer. Met de
pittige benzinemotor haalt u veel kilometers uit een volle tank. Daglicht valt vrij binnen door het elektrisch
bediende glazen panoramadak. Wat ook met één klik opent, is de elektrisch bedienbare achterklep. Zit u
goed? De stoelen zijn eenvoudig instelbaar dankzij de elektrische bediening, bestuurdersstoel zelfs met
geheugenfunctie. Tot de voorzieningen van deze auto behoren 19 inch lichtmetalen velgen, Audi virtual
cockpit, matrix LED koplampen, instelbaar onderstel (Audi drive select), dakrailing, S-Line sportinterieur,
zwarte hemelbekleding, verstelbare lendensteunen, elektrisch inklapbare buitenspiegels en
grootlichtassistent.
Ook de akoestiek in de auto wordt optimaal benut door het high performance Bang & Olufsen sound
system. Telefoonaccu in het rood? Laad 'm simpel op met de draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons.
Met deze auto profiteer je onder andere ook van Apple Carplay / Android Auto, DAB ontvangst,
multifunctioneel sportstuur en een achteruitrijcamera. De standkachel verwarmt het interieur voor. Dat
betekent meer comfort voor u en minder slijtage voor de auto. 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 en de adaptive cruise control zorgt automatisch voor de
juiste afstand tot uw voorligger.
De automatische veiligheidssystemen in deze Audi fungeren als een extra paar ogen. En dat niet alleen, ze
kunnen ook actief ingrijpen, om zo u en uw passagiers te beschermen. U rijdt ook veiliger omdat deze auto
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voor u de verkeersborden langs de weg kan lezen. De belangrijkste borden worden op uw instrumentarium
geprojecteerd, zodat u ze niet kunt missen. Forward collision warning waarschuwt bij een dreigende
aanrijding met een voorligger. Het Lane-keeping systeem let constant op en waarschuwt of corrigeert als u
onoplettend over de lijnen van de rijstrook gaat. Dankzij veiligheidsvoorzieningen als frontale
botsbescherming en dodehoekdetectie, bent u steeds veilig onderweg.
Probeer deze auto uit en maak een proefrit. We zetten 'm graag voor u klaar! 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 6 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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