
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Fortis Automotive | Tel: 033 303 0264 | info@fortisautomotive.nl

Audi Q3 2.5 TFSI RS Q3 quattro 310 PK/
Pano-dak/ Ledere interieur/ 20"LMV/ 100%
Onderhou
01/2014 - Benzine - Automaat

€ 29.500,-
Autogegevens

Merk, model: Audi Q3

Uitvoering: 2.5 TFSI RS Q3 quattro...

Kenteken: HK-706-S

Kilometerstand: 148.081 km

Bouwjaar: 01/2014

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.630 kg

Motor: 2.480 cc, 310 pk (228 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

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

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 420 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 64 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 5,5 s
Topsnelheid: 250 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 12,2 l/100km (1 op 8,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 6,9 l/100km (1 op 14,5)
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Energielabel: G

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 3
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 230 - € 261 per kwartaal

Garantie
Garantielabel: Autotrust garantie (3 maanden)

Alle technologie in de Audi Q3 is er op gericht om uw rit veilig en gemakkelijk te laten verlopen. Dit mooie,
dealeronderhouden exemplaar uit 2014 heeft 148081 kilometer op de teller staan. Met de S-Line styling
trekt u op een positieve manier de aandacht. De vijfcilinder benzinemotor en de automatische transmissie
maken het rijden met deze auto tot een waar feest. Laat uw passagiers maar genieten van het lederen
interieur. U voelt vooral de vrijheid die het elektrisch bediende glazen panorama dak met z'n licht oplevert.
?s Winters komen de verwarmbare voorstoelen heerlijk van pas. Uitstekende zitsteun en een strakke look?
Daar zorgen de sportstoelen voor! In het donker zorgt de xenonverlichting voor een goed zicht op de weg.
Verder is de Audi uitgerust met: S-line sportonderstel, aluminium dakrailing, extra getint glas, elektrisch
verstelbare lendensteun, metallic lak en elektrisch inklapbare buitenspiegels.

U kunt tijdens de rit uw ogen steeds op de weg houden, want het audio-installatiesysteem en het
navigatiesysteem met harde schijf kunt u bedienen vanaf het stuur of met spraak. De volautomatische
airconditioning zorgt voor een prettige binnentemperatuur. De parkeersensoren registreren alles. Ook dat
ene paaltje dat net buiten uw gezichtsveld valt. Cruise control is aanwezig; prettig voor de lange einden.
Extra opties op deze auto zijn: 4-spaaks multifunctioneel lederen stuur, automatisch dimmende
binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

In de Audi Q3 heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit.

Als u meer wilt weten over deze Audi Q3, neem dan nu contact met ons op voor een afspraak.

= Bedrijfsinformatie =

Fortis Automotive is een BOVAG-dealer met een zorgvuldig geselecteerde voorraad scherp geprijsde
kwaliteitsoccasions, met gegarandeerde kilometerstanden. Wij bieden onze auto's aan exclusief
afleverpakket. Vanzelfsprekend ruilen wij uw huidige auto ook graag in. Staat de gewenste auto er niet
tussen, dan kunnen wij u ook adviseren over de aanschaf van een importauto. Voor zowel particuliere als
zakelijke klanten hebben wij diverse lease- en financieringsmogelijkheden.

Aanbieder
Fortis Automotive
Watergoorweg 90-92
3861 MA Nijkerk

Tel: 033 303 0264
E-mail: info@fortisautomotive.nl


