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Audi Q3 1.4 TFSI cod Sport S-Line Edition
Automaat
01/2018 - Benzine - Automaat

€ 30.465,-
Autogegevens

Merk, model: Audi Q3

Uitvoering: 1.4 TFSI cod Sport S-L...

Kenteken: RJ-833-N

Kilometerstand: 54.429 km

Bouwjaar: 01/2018

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.380 kg

Motor: 1.395 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur: Mythos Black (zwart)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/alcantara

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

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 250 Nm
Transmissie: 6 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 64 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 8,9 s
Topsnelheid: 204 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,1 l/100km (1 op 14,1)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,3 l/100km (1 op 18,9)
Energielabel: D
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Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 1
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 186 - € 211 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

U merkt het aan de look and feel van deze auto: dit is kwaliteit. De Audi Q3 is ontworpen volgens de Duitse
opvattingen van kwaliteit en degelijkheid, maar biedt tegelijk een hoge mate van comfort en uitstekende
rijkwaliteiten. Dit exemplaar is van het bouwjaar 2018 en heeft maar 54.429 kilometer gereden. Omdat het
oog ook wat wil, is de S-Line styling een heel aantrekkelijke plus. Deze dealeronderhouden auto is van de
eerste eigenaar. Hij heeft een benzinemotor met 150 pk. en een automatische transmissie. Bestuurder en
bijrijder krijgen een warm welkom: deze Audi Q3 is voorzien van verwarmbare voorstoelen. Natuurlijk zijn
de sportstoelen super functioneel als het rechterpedaal ingetrapt wordt. Maar ook voor het uiterlijk doen ze
veel! Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook 18 inch lichtmetalen velgen,
sportonderstel, aluminium dakrailing, warmtewerend glas, S-line sportinterieur, zwarte hemelbekleding,
led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen, elektrisch
inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Het full map navigatiesysteem en het audio-installatiesysteem bedient u met knoppen op het stuur of met
gesproken commando's. Dankzij automatische airconditioning is het interieur behaaglijk warm of
verfrissend koel. Het hoort bij een intelligente auto als deze dat hij zelf in staat is om zijn omgeving in de
gaten te houden. Dat doet deze Audi met een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor. U
bedient de cruise control eenvoudig zonder uw handen van het stuur te halen. U bent in deze Audi ook
voorzien van verstelbaar stuur, boordcomputer, isofix-aansluiting, centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening en bagage afdekhoes.

Tijdens de rit wordt u als bestuurder ondersteund door verschillende systemen die de weg en uw omgeving
in de gaten houden. Een belangrijk veiligheidssysteem in deze auto is de vermoeidheidsherkenning, die u
een duidelijk signaal geeft wanneer u achter het stuur in slaap dreigt te vallen.

Dat de kilometerstand van deze auto klopt, blijkt uit het meegeleverde tellerrapport van Nationale Autopas.
Natuurlijk kunt u de kwaliteiten van deze auto pas echt beoordelen na een proefrit. Neem nu contact met
ons op, dan zetten wij hem voor u klaar.

= Bedrijfsinformatie =

Sinds de oprichting in 1974 is Autobedrijf Alewijn Ott uitgegroeid tot één van de grotere aanbieders van
kwaliteitsoccasions. De strenge selectie bij inkoop en de kwaliteitscontrole maken dat je deze kostbare
aankoop veilig en met een goed gevoel kunt doen. En omdat we in vrijwel elk segment auto's hebben, kun
je je hele leven bij ons terecht. Voor een goede verzekering, heldere financiering of leasing van je nieuwe
trots helpen we je graag op weg, je kunt ons elke dag van de week bereiken.
Hoewel we enorm ons best doen zijn foutjes in de advertentie niet altijd uit te sluiten. Controleer daarom
alles wat je belangrijk vindt vóór je de auto koopt.
Doordeweeks open van 10:00 tot 17:00, zaterdag van 09:30 tot 17:00 en houd voor uitzonderingen
(COVID) de info op Google aan.

Aanbieder
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Autobedrijf Alewijn Ott B.V.
Koraalstraat 4
1812 RK Alkmaar

Tel: 072 541 1230
E-mail: verkoop@alewijnott.nl


