Audi Q5 3.0 TFSI SQ5 quattro Adapt. cruise
Panoramadak B&O Sfeerverlichting Zondag a.s.
06/2017 - Benzine - Automaat

€ 56.900,Autogegevens
Merk, model:

Audi Q5

Uitvoering:

3.0 TFSI SQ5 quattro A...

Kenteken:

K-233-ZP

Kilometerstand: 85.054 km
Bouwjaar:

06/2017

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.870 kg

Motor:

2.995 cc, 354 pk (260 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

Garantie

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

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 500 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 70 liter
Acceleratie (0-100): 5,4 s
Topsnelheid: 250 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 10,8 l/100km (1 op 9,3)
Brandstofverbruik op de snelweg: 6,8 l/100km (1 op 14,7)
Energielabel: F
Staat
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Keijzers | Tel: 055 357 4370 | sales@autokeijzers.nl

Aantal sleutels: 2
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 294 - 333 per kwartaal
Leaseprijs: € 569 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 (37 foto's)
Zeer mooie en complete auto!
Adaptieve cruise control, Head up display, Panoramadak, Bang en Olufsen soundsystem, Electrische
achterklep, Virtueel cockpit, Luchtvering, Keyless Go, Keyless entry, Electriche verstelbare stoelen met
memory, Achteruitrij camera, Etc etc.. FULL OPTIONS!
Kippenvel! Deze Audi Q5 maakt iedere rit opwindend. Deze auto beschikt over meer dan genoeg
motorvermogen. Leren bekleding versterkt de topklasse uitstraling van het interieur. Natuurlijk zijn de
sportstoelen super functioneel als het rechterpedaal ingetrapt wordt. Maar ook voor het uiterlijk doen ze
veel! Laat de zon maar schijnen door het elektrisch bediende glazen panorama dak. De
gasontladingslampen van de xenonverlichting zorgen voor een krachtige en heldere lichtbundel. De
uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder meer sportonderstel, dakspoiler, aluminium
dakrailing, warmtewerend glas, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, verwarmde ruitensproeiers,
elektrisch bediende ramen, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in
delen neerklapbare achterbank.
Het Bang & Olufsen audiosysteem zorgt voor een sprankelende en natuurgetrouwe klankweergave. Het
audiosysteem laat zich gemakkelijk bedienen met de audiobediening op het stuurwiel. Van A naar B zonder
omwegen: altijd uw eigen navigatiesysteem aan boord! Muziek vanaf uw telefoon draadloos afspelen via de
autoradio? Met connected drive services heeft u altijd uw favoriete muziek bij de hand. Soepel inparkeren
gaat gemakkelijker dan u verwacht dankzij de achteruitrijcamera. Om de veiligheid onderweg te verhogen,
heeft deze Audi zowel een automatisch inschakelbare verlichting als een regensensor aan boord, zodat hij
zelf de verlichting en de ruitenwissers kan inschakelen. Ook is de auto voorzien van adaptive cruise control.
Aan boord van deze Audi houden verschillende geavanceerde systemen voor u de weg in de gaten. Ze
waarschuwen u voor noodsituaties en kunnen in een aantal gevallen ook zelf ingrijpen. De hill hold control
schakelt zichzelf automatisch in en uit op een helling. Zo rijdt u zelfs op de steilste wegen soepel weg. Met
het bandenspanningscontrolesysteem weet u altijd zeker dat de banden op de juiste spanning staan.
Wilt u nader kennismaken met deze Audi Q5? Maak dan nu een afspraak.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn
Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Keijzers | Tel: 055 357 4370 | sales@autokeijzers.nl

