Audi Q7 3.0 TDI quattro S Line 5+2
Panoramadak Adapt. cruise 360 Camera
10/2012 - Diesel - Automaat

€ 26.950,Autogegevens
Merk, model:

Audi Q7

Uitvoering:

3.0 TDI quattro S Line...

Kenteken:

NZ-172-X

Kilometerstand: 145.106 km
Bouwjaar:

10/2012

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

2.325 kg

Motor:

2.967 cc, 245 pk (180 kW)

Kleur:

Bruin

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control,
Boordcomputer, CD wisselaar, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen,
Getint glas, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 550 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 100 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 8,1 s
Topsnelheid: 215 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 10,9 l/100km (1 op 9,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 6,9 l/100km (1 op 14,5)
Energielabel: C
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Keijzers | Tel: 055 357 4370 | sales@autokeijzers.nl

Staat
Aantal sleutels: 2
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 695 - 745 per kwartaal
Leaseprijs: € 269 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
Gebouwd voor vele jaren rijplezier waarbij comfort en veiligheid op de eerste plaats staan, dat is deze
typisch Duitse Audi Q7. Het is een dealeronderhouden auto uit 2012, er staat 145106 kilometer op de
teller. De S-Line styling geeft deze auto een bijzonder karakter en staat voor sportiviteit en exclusiviteit.
Deze dealeronderhouden auto is van de eerste eigenaar. Een krachtige motor geeft deze auto zijn sportieve
prestaties. Het maakt niet uit hoe slecht het wegdek is. De luchtvering strijkt alle oneffenheden glad.
Lederen bekleding is in deze rijk uitgeruste auto ook aanwezig.
Gemakkelijk en veilig is de spraakbediening voor het premium audiosysteem en het navigatiesysteem.
Daarbij kunt u deze ook bedienen met de knoppen op het stuur. De audio-kwaliteit is geweldig, dankzij de
dab-ontvangst. De standkachel is een comfortfunctie die de veiligheid vergroot. U rijdt nooit meer met
bevroren of beslagen ramen en stapt altijd in een voorverwarmd interieur. Met de achteruitrijcamera ziet u
wat er achter de auto gebeurt. Zo rijdt u moeiteloos achteruit. In deze Audi kunt u zich concentreren op het
verkeer, terwijl de auto de omgeving voor u in de gaten houdt. Een automatisch inschakelbare verlichting
zorgt dat de verlichting aangaat als het donkerder wordt - in tunnels bijvoorbeeld - en de regen- en
lichtsensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is. U hoeft er niets aan te doen. Bovendien zorgt de
adaptive cruise control dat u de juiste afstand houdt tot uw voorligger. U bent in deze Audi ook voorzien
van lederen versnellingspook, sportstuur met schakelpaddels, hifi-luidsprekers, dvd-systeem, automatisch
dimmende binnenspiegel, boordcomputer, isofix-aansluiting, centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening en bagage afdekhoes.
De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. De nieuwste
veiligheidssystemen komen in deze Audi Q7 samen. Lane assist is een andere naam voor rijstrookassistent.
Dit veiligheidssysteem waarschuwt als u onbedoeld buiten uw rijstrook terechtkomt. Het
bandenspanningscontrolesysteem waarschuwt als een van de banden onvoldoende lucht bevat.
Wij leveren u deze auto natuurlijk met een tellerrapport van Nationale Autopas. Hebben we u nieuwsgierig
gemaakt? Bel of mail ons nu voor een proefrit.

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

