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Audi Q7 3.0 TDI quattro Pro Line + Luchtv. Bose
Camera Tr.haak Luchtvering Bose Camera T
09/2010 - Diesel - Automaat

€ 19.900,-
Autogegevens

Merk, model: Audi Q7

Uitvoering: 3.0 TDI quattro Pro Li...

Kenteken: 37-NHG-7

Kilometerstand: 182.479 km

Bouwjaar: 09/2010

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.245 kg

Motor: 2.967 cc, 241 pk (177 kW)

Kleur: Donker zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, CD wisselaar, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen,
Lederen bekleding, 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): 7,9 s
Topsnelheid: 215 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 8,6 l/100km (1 op 11,6)
Brandstofverbruik op de snelweg: 6,7 l/100km (1 op 14,9)
Energielabel: B
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Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 6
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 199 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

Volop ruimte voor uw gezin in deze dealeronderhouden Audi Q7. Hij is uit 2010 en er staat 182479
kilometer op de teller. In deze auto vindt u een dieselmotor en een automatische transmissie. Wat trekt u
meer aan: een lederen interieur of een elektrisch bedienbare achterklep? Wacht, u hoeft niet te kiezen.
Deze auto heeft het allebei! Dankzij de elektrische stoelbediening is het gemakkelijk om de optimale
zitpositie te vinden. Dankzij de xenonverlichting profiteert u in het donker van een krachtige en heldere
lichtbundel. Dankzij het uitgekiende start-stop systeem is het brandstofverbruik nog lager. Verder is de
Audi uitgerust met: 20 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, geluidsisolerende ramen, zwarte
hemelbekleding, actieve hoofdsteunen, elektrisch bediende ramen, led-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.

Voor een krachtige en natuurlijke geluidsweergave zorgt het high performance audiosysteem.
Audio-aanpassingen doen zonder de weg uit het oog te verliezen? Daar zorgt de audiobediening op het
stuur voor! Ook praktisch: deze auto is voorzien van een eigen navigatiesysteem met harde schijf. Of het
buiten nu warm is of koud, dankzij electronic climate control is het binnen altijd behaaglijk. Strak
inparkeren wordt een fluitje van een cent door de achteruitrijcamera. Nooit te snel, altijd constant: dat is
het voordeel van de aanwezige cruise control. De elektrisch inklapbare trekhaak biedt het beste van twee
werelden: de gebruiksmogelijkheden van een trekhaak zonder de storende uitstraling van een vaste kogel.
Ook is de Audi uitgerust met: lederen stuur en versnellingspook, boordcomputer en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening.

Om te bevestigen dat de kilometerstand van deze auto klopt, krijgt u er ook het tellerrapport van Nationale
Autopas bij. Lijkt deze Audi u wat? Neem dan nu contact op voor een afspraak of een proefrit!

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


