Audi Q5 2.0Tdi Automaat Pro Line RIJKLAAR!!
lage kilometerstand clima, sportstoelen, zwa
05/2014 - Diesel - Automaat

€ 26.888,Autogegevens
Merk, model:

Audi Q5

Uitvoering:

2.0Tdi Automaat Pro Li...

Kenteken:

NT-177-G

Kilometerstand: 60.493 km
Bouwjaar:

05/2014

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.795 kg

Motor:

1.968 cc, 177 pk (130 kW)

Kleur:

Zwart

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/alcantara

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen,
Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 380 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 75 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 9,0 s
Topsnelheid: 200 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,8 l/100km (1 op 14,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,6 l/100km (1 op 17,9)
Energielabel: E

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autopark Uden | Tel: 0413 332 424 | info@autoparkuden.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 518 - 553 per kwartaal
Prachtig uitgevoerde Audi Q5 in nieuwstaat van binnen en buiten. De auto heeft bij 60.374 kilometer bij de
Audi dealer zijn onderhoudsbeurt gehad.
De auto is voorzien van talrijke opties zoals onder andere: lederen alcantara bekleding met sportstoelen,
xenon+led verlichting, blanke rail met blanke raamlijsten, stoelverwarming en full map navigatie,
electrische achterklep.
Komt u vrijblijvend langs voor een proefrit! De koffie staat klaar!
Onze prijs is RIJKLAAR. Dus geen afleverkosten of pakketten. Betaalbare kwaliteit!! Kijk en vergelijk
gerust!! Bij collega bedrijven komt er tussen € 595,= en € 1000,= bij voor wat wij u bieden.
Rijklaar betekent:
oTechnische controle en onderhoudsbeurt volgens onderhoudsschema
oVolledige professionele poetsbeurt van binnen en buiten
oVerwijderen van eventuele "restyle deukjes"
oNieuwe mattenset indien nodig
oIn overleg aanvullende wensen
oHet volledige importproces (indien van toepassing)
oNieuw of recente APK
oRDW vrijwaringsbewijs (inruilauto
oTenaamstelling "nieuwe" auto
oBewijsvoering Kilometerstand (Nationale Auto Pas, Carpass) Gegarandeerde kilometerstanden!
o6 maanden garantie op motor en versnellingsbak
Wij ruilen uw huidige auto, motorboot, motor, camper of caravan graag in!! U bent van harte welkom bij
Autopark Uden te Uden.
Uiteraard kunt u deze auto ook maandelijks betalen. Onze intermediair maakt met u de beste deal.
= Bedrijfsinformatie =
Onze prijs is RIJKLAAR. Dus geen afleverkosten of pakketten. Betaalbare kwaliteit!! Kijk en vergelijk
gerust!! Bij collega bedrijven komt er tussen € 595,= en € 1000,= bij voor wat wij u bieden.
Rijklaar betekent:
oTechnische controle en onderhoudsbeurt volgens onderhoudsschema
oVolledige professionele poetsbeurt van binnen en buiten
oVerwijderen van eventuele "restyle deukjes"
oNieuwe mattenset indien nodig
oIn overleg aanvullende wensen
oHet volledige importproces (indien van toepassing)
oNieuw of recente APK
oRDW vrijwaringsbewijs (inruilauto
oTenaamstelling "nieuwe" auto
oBewijsvoering Kilometerstand (Nationale Auto Pas, Carpass) Gegarandeerde kilometerstanden!
o3 of 6 maanden garantie op motor en versnellingsbak
Wij ruilen uw huidige auto, motorboot, motor, camper of caravan graag in!! U bent van harte welkom bij
Autopark Uden te Uden.
Uiteraard kunt u deze auto ook maandelijks betalen. Onze intermediair maakt met u de beste deal.
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autopark Uden | Tel: 0413 332 424 | info@autoparkuden.nl

Aanbieder
Autopark Uden
Weverstraat 2
5405 BN Uden
Tel: 0413 332 424
E-mail: info@autoparkuden.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autopark Uden | Tel: 0413 332 424 | info@autoparkuden.nl

