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Audi Q5 3.0 TFSI SQ5 quattro Pro Line Plus
Matrix LED Navi Clima Cruise Trekhaak 20"LM 3
10/2017 - Benzine - Automaat

€ 54.848,-
Autogegevens

Merk, model: Audi Q5

Uitvoering: 3.0 TFSI SQ5 quattro P...

Kenteken: G-031-TV

Kilometerstand: 64.069 km

Bouwjaar: 10/2017

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.845 kg

Motor: 2.995 cc, 396 pk (291 kW)

Kleur: Donker blauw

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Sportstoelen, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 585 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 70 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
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
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Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 1
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 275 - € 312 per kwartaal

Alarm Klasse 5 aanwezig. 395 PK en 585 NM Koppel!!

Hij oogt indrukwekkend en sportief, deze Audi Q5. De auto is van het bouwjaar 2017 en is van de eerste
eigenaar. Deze auto beschikt over meer dan genoeg motorvermogen. De sportstoelen zien er niet alleen
prachtig uit, maar zijn ook functioneel, zoals u kilometer na kilometer zult merken. De elektrische
achterklep opent met een druk op de knop, zodat u gemakkelijk toegang heeft tot de bagageruimte. Bij de
uitrusting van deze auto horen onder meer 20 inch lichtmetalen velgen, 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.

Rijplezier en luisterplezier gaan hand in hand dankzij het high performance audiosysteem. Met dit systeem
profiteert u onder andere ook van: connected drive services, navigatiesysteem met harde schijf en
multifunctioneel sportstuur. U verwacht natuurlijk automatische airconditioning in deze auto, en die is er
dan ook. 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.
Cruise control houdt automatisch de ingestelde snelheid vast. Het is een ideaal hulpmiddel om lange ritten
comfortabeler te maken. Ook sportstuur met schakelpaddels, automatisch dimmende binnenspiegel,
boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening horen tot de voorzieningen op deze
auto.

Zoals u mag verwachten van deze Audi Q5 is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen.

Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met BOVAG Garantie. Laat deze sportwagen u zelf overtuigen. Maak
een afspraak voor een proefrit!

= Bedrijfsinformatie =

De door ons genoemde communicatieadviesprijzen zijn inclusief onvermijdbare kosten nodig voor levering
van de auto. Optionele pakketten of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen
desgewenst tegen meerprijs geleverd worden.

Bij Autobedrijf Boks heeft u keuze uit meer dan 250 occasions. Heeft u een auto in te ruilen? Ga dan naar
onze website: http://www.autobedrijfboks/occasions en vindt uw nieuwe auto. Binnen 1 werkdag krijgt u
een offerte op maat.

Heeft u een eigen bedrijf? Weleens over financial lease nagedacht? Voor meer informatie hierover ga naar
http://www.financialleaseapeldoorn.nl Ook voor ZZP zeer aantrekkelijke tarieven en acceptatie
voorwaarden.

Aanbieder
Autobedrijf Boks
Laan van de Dierenriem 51
7324 AB Apeldoorn
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