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Audi S3 Sportback 2.0 TFSI SB Sportback
quattro Pro Line Plus | Full options | S Tronic |
dealer o
05/2015 - Benzine - Automaat

€ 24.745,-
Autogegevens

Merk, model: Audi S3 Sportback

Uitvoering: 2.0 TFSI SB Sportback ...

Kenteken: P-176-BX

Kilometerstand: 169.085 km

Bouwjaar: 05/2015

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.415 kg

Motor: 1.984 cc, 300 pk (221 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: BOVAG

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

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 380 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 55 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 5,1 s
Topsnelheid: 250 km/u

Milieu
Energielabel: D
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Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Beschikbare afleverpakketten:
- BOVAG Afleverbeurt (optioneel) (€ 695): Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (6 maanden); BOVAG
40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt; Nieuwe APK
- BOVAG All-in-prijs (zonder meerprijs): Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (6 maanden); BOVAG
40-Puntencheck; Nieuwe APK
- Bovag 40-punten check (zonder meerprijs): Dit afleverpakket bevat: BOVAG 40-Puntencheck
- BOVAG Afleverbeurt (optioneel) (€ 295): Dit afleverpakket bevat: BOVAG 40-Puntencheck; Nieuwe APK

Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Het S-Line styling pakket maakt direct
duidelijk waar deze Audi voor staat: onversneden sportiviteit en rijdynamiek. Deze auto beschikt over meer
dan genoeg motorvermogen. Tijdens koude winterdagen verjaagt uw stoelverwarming de kou en maakt het
rijden heerlijk comfortabel. Het elektrische cabriodak opent snel en soepel. Zo geniet u maximaal van elke
kilometer die u open rijdt. Licht en luchtpartijen: u krijgt ze bijgeleverd dankzij het glazen panorama dak.
Dankzij de xenonverlichting profiteert u in het donker van een krachtige en heldere lichtbundel. Tot de
voorzieningen van deze auto behoren 18 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, dakspoiler, sportuitlaat,
dakrails, warmtewerend glas, zwarte hemelbekleding, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch
verstelde en verwarmde buitenspiegels en neerklapbare achterbank.

Nooit meer te warm of te koud. De electronic climate control zorgt altijd voor de temperatuur die u kiest.
De auto neemt u werk uit handen doordat hij zelf veel in de gaten houdt. Een regensensor en een
automatisch inschakelbare verlichting nemen waar wanneer de ruitenwissers en het licht aan moeten. De
cruise control heeft een feilloos geheugen. Als u even vaart heeft geminderd, bent u na één klik weer op de
oude snelheid. De uitrusting van deze auto is met lederen stuur, automatisch dimmende binnenspiegel,
boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening behoorlijk compleet.

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Audi A3 samen. De brake assist zorgt voor een kortere
remweg tijdens een noodstop.

Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met BOVAG Garantie. Een proefrit is natuurlijk de meest
overtuigende ervaring. Deze auto komt rechtstreeks uit Zwitserland en zal worden voorzien van NL
kenteken. Bel ons voor beschikbaarheid en voor een bezichtiging afspraak!

= Bedrijfsinformatie =

Autobedrijf Wegman biedt u een onbeperkt aanbod van alle merken occasions, passend en vriendelijk
advies, de beste service en een compleet totaalpakket op automotive gebied. Zowel online als in onze
showroom en werkplaats in Ameide (Utrecht).
U krijgt elke auto snel en helemaal rijklaar afgeleverd. Autobedrijf Wegman is het juiste adres voor zowel
de particuliere als de zakelijke markt. Ook voor diverse lease en financieringsopties bent u bij ons aan het
juiste adres.
Wegman is een gerenommeerd BOVAG autobedrijf, dat geeft u rust en zekerheid. Zo geldt voor aankoop
van elke occasion vanaf euro; 4.500,- altijd de BOVAG All-in-prijs, met bijbehorende BOVAG garanties.
Koop uw auto bij Autobedrijf Wegman en ontvang altijd een gratis BOVAG 40 punten check. Dit doen we
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voor elke auto die u kiest, ongeacht de aanschafprijs. Voor auto's vanaf euro; 4.500,- is deze service
uiteraard ook inclusief BOVAG Garantie, BOVAG All-in prijs, BOVAG Omruilgarantie en een nieuwe APK.
Naast bovenstaande extra service hebt u ook keus voor optionele afleverbeurten, beiden gelijk aan een
kleine servicebeurt. Kijk voor pakketdetails en meer bedrijfsinformatie in het tabblad Wegman
Afleverpakketten. Een Wegman auto? Dat is kopen, rijden, klaar.

Wegman: Partner in mobility,Moving you forward!

Disclaimer:
Aan de in dit document verstrekte informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of
aanspraken worden gemaakt. Alle informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar blijft
altijd onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs- en programmeerfouten. Alle afbeeldingen zijn volledig
auteursrechtelijk beschermd en niet bestemd voor gebruik door derden.

Aanbieder
Autobedrijf Wegman
Industrieweg 4
4233 GA Ameide

Tel: 0183 601 402
E-mail: verkoop@autobedrijfwegman.nl


