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Audi Q3 2.0 TDI quattro Pro Line S Panodak
Navi Leer Stoelverw. Keyless Trekhaak 2e Pink
10/2013 - Diesel - Automaat

€ 15.900,-
Autogegevens

Merk, model: Audi Q3

Uitvoering: 2.0 TDI quattro Pro Li...

Kenteken: XJ-709-L

Kilometerstand: 232.103 km

Bouwjaar: 10/2013

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.560 kg

Motor: 1.968 cc, 177 pk (130 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

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, Elektrisch
verstelbare bestuurdersstoel, Getint glas, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stoelverwarming voor, Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 380 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 64 liter
Acceleratie (0-100): 8,2 s
Topsnelheid: 212 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7 l/100km (1 op 14,3)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,3 l/100km (1 op 18,9)
Energielabel: E
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Historie
Aantal eigenaren: 1

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 475 - € 507 per kwartaal
Leaseprijs: € 159 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Tip: voor meer foto's bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Omdat rijden een plezier mag zijn, staat deze Audi Q3 enthousiast te glimmen in de showroom. Technisch
in topconditie, strak in de lak... echt een droomauto! Voor liefhebbers van rijplezier is de S-Line styling een
belangrijke reden om voor deze auto te kiezen. De auto is van het bouwjaar 2013 en is van de eerste
eigenaar. De krachtige dieselmotor van deze auto is gekoppeld aan een automatische transmissie. Het met
leer beklede interieur geeft deze auto een gedistingeerde uitstraling. Doe maar luxe! Neem plaats in de
verwarmbare voorstoelen en voel de weldaad in koude dagen. Scherpe bochten, pittige acceleraties? In de
sportstoelen blijft u altijd in positie. Fijn zo'n elektrisch bediend glazen panoramadak. In het donker zorgt
de xenonverlichting voor een goed zicht op de weg. Ook is de auto voorzien van: 17 inch lichtmetalen
velgen, instelbaar onderstel, dakrails, aluminium dakrailing, extra getint glas, elektrisch bedienbare ramen
en elektrisch inklapbare buitenspiegels.

Het audio-installatiesysteem en het navigatiesysteem bedient u veilig met knoppen op het stuur. Ook is de
auto voorzien van automatische airconditioning. Met de aanwezige parkeersensoren weet u altijd zeker of
het past. Met de keyless start is het lekker makkelijk instappen en starten. Wat u ook in deze auto kunt
vinden zijn multifunctioneel lederen stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening.

De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker.

Interesse? Maak dan gauw een afspraak voor een proefrit.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


