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Audi Q7 3.0 TDI quattro S Line Panodak Leer
Camera PDC Keyless Navi 21''LM Panodak Leer
03/2013 - Diesel - Automaat

€ 23.900,-
Autogegevens

Merk, model: Audi Q7

Uitvoering: 3.0 TDI quattro S Line...

Kenteken: 9-XHN-36

Kilometerstand: 228.279 km

Bouwjaar: 03/2013

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.245 kg

Motor: 2.967 cc, 245 pk (180 kW)

Kleur: Licht wit

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,
Getint glas, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor,
Sportstoelen, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 550 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 100 liter
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: C
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Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 3
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 666 - € 715 per kwartaal
Leaseprijs: € 239 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

U ziet het al aan de buitenkant en u voelt het zodra u de krachtige motor start, deze sportieve Audi Q7 is
gemaakt om prestaties te leveren. We hebben het hier over een auto uit 2013, hij heeft 228279 kilometer
gelopen. In deze auto vindt u een dieselmotor en een automatische transmissie. Fijn, zo'n elektrisch
bediend glazen panorama dak en die superhandige elektrisch bedienbare achterklep. En dan krijgt u het
lederen interieur er ook nog bij! Een weldaad voor u en uw bijrijder: deze Audi Q7 heeft verwarmbare
voorstoelen. Chauffeur en bijrijder zitten stabiel in de scherpe bochten door de sportstoelen. Deze Audi Q7
heeft luchtvering, en dat is te merken. Altijd een gelijkmatige hoogte, uitstekende demping en een solide
wegligging. Met het elektrisch bedienbare dak kunt u moeiteloos genieten van elke zonnige dag. Met de
verwarmbare achterbank zitten uw achterpassagiers er net zo behaaglijk bij als u. Xenonverlichting zorgt
voor een krachtige en heldere lichtbundel. Bij de uitrusting van deze auto horen onder meer 21 inch
lichtmetalen velgen, sportonderstel, aluminium dakrailing, geluidsisolerende ramen, zwarte
hemelbekleding, verstelbare lendensteunen, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen,
elektrisch inklapbare buitenspiegels en led-dagrijverlichting.

De high-end technologie van het high performance audiosysteem staat garant voor geluid van het hoogste
niveau. Verder geniet u ook van: navigatiesysteem met harde schijf, multifunctioneel sportstuur en
achteruitrijcamera. Automatische airconditioning verwarmt of koelt het interieur met een druk op de knop.
De automatisch inschakelbare verlichting en regensensor zorgen dat onderweg automatisch de verlichting
en de ruitenwissers worden ingeschakeld. Dankzij de parkeersensoren achter kunt u met een gerust hart in
de kleinste gaatjes inparkeren. Daarmee nemen ze u veel werk uit handen. Extra opties op deze auto zijn:
lederen versnellingspook, lederen stuur, automatisch dimmende buitenspiegels, boordcomputer, centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening en bagage afdekhoes.

Als u regelmatig met een aanhanger of een fietsendrager op pad bent, is de afneembare trekhaak een
praktische extra.

Om deze auto echt te ervaren, moet u beslist een proefrit maken. Mail ons nu of bel ons, dan maken we
snel een afspraak.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


