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

Audi Q5 2.0 TFSI quattro S Line Leer Navi Xenon
Stoelverw. 225PK! 2e Pinksterdag open!
01/2015 - Benzine - Automaat

€ 21.900,-
Autogegevens

Merk, model: Audi Q5

Uitvoering: 2.0 TFSI quattro S Lin...

Kenteken: 7-ZDT-82

Kilometerstand: 257.580 km

Bouwjaar: 01/2015

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.730 kg

Motor: 1.984 cc, 224 pk (165 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control,
Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas, Lichtmetalen velgen,
Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, Xenon
verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 350 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 75 liter
Acceleratie (0-100): 6,7 s
Topsnelheid: 222 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 8,5 l/100km (1 op 11,8)
Brandstofverbruik op de snelweg: 6,5 l/100km (1 op 15,4)
Energielabel: D
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Historie
Aantal eigenaren: 5

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 219 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

Hij is klaar voor nog jaren rijplezier, deze Audi Q5 uit 2015. Er staat 257580 kilometer op de teller. De
S-Line styling verfraait het uiterlijk met verschillende sportieve accenten. De aandrijving komt voor
rekening van een benzinemotor en een automatische transmissie. U past de stoelen moeiteloos aan, ze zijn
elektrisch in te stellen en hebben bovendien een geheugen. Xenonverlichting zorgt voor een heldere
witblauwe lichtkleur en een scherp lichtbeeld. In deze Audi profiteert u onder andere ook van: 18 inch
lichtmetalen velgen, sportonderstel, dakspoiler, aluminium dakrailing, warmtewerend glas, zwarte
hemelbekleding, verstelbare lendensteunen, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen,
elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank.

Spraaksturing luistert naar uw stem en bedient de belangrijkste voertuigfuncties. Je weet altijd waar je
moet zijn, dankzij het navigatiesysteem. Automatische airconditioning verwarmt of koelt het interieur met
een druk op de knop. Met de achteruitrijcamera ziet u precies wat er achter de auto gebeurt. Het
luxeniveau in deze Audi is niet alleen gericht op comfort, maar ook op uw veiligheid. Tal van sensoren
helpen u om de omgeving in de gaten te houden. De automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat
automatisch de verlichting wordt ingeschakeld als het donker wordt, wat bijvoorbeeld in tunnels erg handig
is. En de regensensor zet de ruitenwissers aan zonder dat u eraan hoeft te denken. Niet te snel, niet
langzaam maar precies goed: laat dat maar over aan de cruise control. Een technisch en comfortvergrotend
hoogstandje is de elektrisch inklapbare trekhaak. Wat u ook in deze auto kunt vinden zijn lederen stuur,
automatisch dimmende binnenspiegel en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

Zoals u mag verwachten van deze Audi Q5 is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen.
Vermoeidsheidsherkenning neemt tekenen van vermoeidheid waar bij de bestuurder. Het systeem
voorkomt dat er daardoor ongelukken gebeuren. De lane assist - of in gewoon Nederlands rijstrookassistent
- waarschuwt als u per ongeluk over de streep gaat.

We laten u graag een proefrit maken, neemt u contact met ons op?

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


