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Audi Q7 3.0 TDI ultra quattro Pro Line S 7p
Panodak Leer 7 Persoons Camera Trekhaak
Stoe
04/2016 - Diesel - Automaat

€ 44.900,-
Autogegevens

Merk, model: Audi Q7

Uitvoering: 3.0 TDI ultra quattro ...

Kenteken: JJ-746-J

Kilometerstand: 161.899 km

Bouwjaar: 04/2016

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.035 kg

Motor: 2.967 cc, 218 pk (160 kW)

Kleur: Donker blauw

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

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

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 500 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 75 liter
Acceleratie (0-100): 7,3 s
Topsnelheid: 216 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,6 l/100km (1 op 15,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,9 l/100km (1 op 16,9)
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Energielabel: B

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 1
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 595 - € 638 per kwartaal
Leaseprijs: € 449 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

De Audi Q7 vertegenwoordigt het beste van degelijk Duits design. Dit exemplaar is van het bouwjaar 2016
en heeft 161899 kilometer op de teller staan. Exclusiviteit en sportiviteit komen samen in de S-Line styling.
Deze goed onderhouden auto is van de eerste eigenaar. Met een zescilinder dieselmotor en een
automatische transmissie beschikt deze Audi over uitstekende prestaties. Lederen bekleding is een
smaakvolle en comfortverhogende optie. Doe maar luxe! Neem plaats in de verwarmbare voorstoelen en
voel de weldaad in koude dagen. Uitstekende zitsteun en een strakke look? Daar zorgen de sportstoelen
voor! Qua licht en ruimtelijk gevoel zit het helemaal goed met het elektrisch bediende panoramadak. De
achterklep opent automatisch met een druk op de knop. Handig als u met volle handen staat.
Xenonverlichting zorgt in het donker voor beter zicht. Tot de voorzieningen van deze auto behoren 20 inch
lichtmetalen velgen, dakspoiler, trailer assistent, aluminium dakrailing, warmtewerend glas,
LED-achterlichten, verstelbare lendensteunen, actieve hoofdsteunen, metallic lak, verwarmde
ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen, elektrisch bediende, verwarmde en inklapbare buitenspiegels,
LED-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

In deze Q7 vindt u niet alleen schakelaars op het stuur om het audio-installatiesysteem te bedienen en het
navigatiesysteem met harde schijf, maar er is ook spraakbediening. Nooit meer te warm of te koud. De
electronic climate control zorgt altijd voor de temperatuur die u kiest. Achter het stuur van deze Audi bent
u niet alleen. De auto kijkt als het ware met u mee tijdens de rit. De regensensor schakelt de ruitenwissers
in als het nodig is en de automatisch inschakelbare verlichting doet de lichten voor u aan. Op de plaats van
bestemming zijn het de parkeersensoren achter die u assisteren bij het inparkeren. Cruise control houdt
automatisch de ingestelde snelheid vast. Het is een ideaal hulpmiddel om lange ritten comfortabeler te
maken. Geen handmatig gerommel meer; de elektrisch inklapbare trekhaak reageert met een druk op de
knop. Deze auto is voorzien van lederen versnellingspook, sportstuur met schakelpaddels, dvd-systeem,
automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening.

Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Autorijden wordt
steeds eenvoudiger. Wat dacht u bijvoorbeeld van de hill hold control? Onbeweeglijk stilstaan op een
hellend vlak gaat volledig automatisch.

Met het bijgeleverde tellerrapport van Nationale Autopas weet u dat de kilometerstand van deze auto
zuiver is. Bel nu voor een afspraak en overtuig uzelf.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn
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Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


