Audi S3 Limousine 2.0 TFSI 300PK S-tronic
quattro Pro Line Plus
08/2019 - Benzine - Automaat

€ 45.900,Autogegevens
Merk, model:

Audi S3

Uitvoering:

Limousine 2.0 TFSI 300...

Kenteken:

R-666-HG

Kilometerstand: 39.341 km
Bouwjaar:

08/2019

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.470 kg

Motor:

1.984 cc, 300 pk (221 kW)

Kleur:

Donker Mythoszwart

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen
voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 400 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 55 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 4,7 s
Topsnelheid: 250 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 8,7 l/100km (1 op 11,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,8 l/100km (1 op 17,2)
Energielabel: F
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Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 207 - € 233 per kwartaal
Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Standaardpakket:
- Wettelijke garantie
- Geldige apk
- RDW-leges
Dit afleverpakket bevat: Geldige APK, RDW-leges, Wettelijke garantie
Dit is nu typisch zo'n auto die is ontwikkeld zonder compromissen te sluiten. Het resultaat is een pure
sportwagen waarin u als bestuurder heer en meester bent. Dit is een Audi S3 van het bouwjaar 2019, er
staat 39341 kilometer op de teller. De viercilinder benzinemotor in combinatie met de automatische
transmissie maken het rijden met deze Audi tot een waar feest. De verwarmbare voorstoelen benadrukken
nog maar eens dat we hier te maken hebben met een regelrechte verwenauto voor bestuurder en bijrijder.
De sportstoelen zorgen ervoor dat u goed en comfortabel zit, ook als het gas erop gaat. Als u blij wordt van
licht en ruimte dan zult u zeker genieten van het elektrisch bediende panoramadak. Bij de rijke uitrusting
horen ook 19 inch lichtmetalen velgen, Audi instelbaar onderstel (drive select), adaptief dempingsysteem,
warmtewerend glas, verstelbare lendensteunen, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen achter en
elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels.
Een subliem geluidsspectrum wordt onder alle omstandigheden geleverd door het high performance
audiosysteem. Verder is het systeem uitgerust met: navigatiesysteem met harde schijf, multifunctioneel
sportstuur en achteruitrijcamera. Nooit meer te warm of te koud. De automatische airconditioning zorgt
altijd voor de temperatuur die u kiest. Om de veiligheid onderweg te verhogen, heeft deze Audi zowel een
automatisch inschakelbare verlichting als een regensensor aan boord, zodat hij zelf de verlichting en de
ruitenwissers kan inschakelen. Op een drukke weg heeft u soms ogen in uw achterhoofd nodig. De
sensoren aan de achterzijde nemen die functie over en geven een achteropkomend verkeer waarschuwing
als een achterligger te dicht op u zit. Natuurlijk is er ook cruise control aan boord, waarmee u meer
ontspannen en zuiniger rijdt. De uitrusting van deze Audi is met sportstuur met schakelpaddels,
automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening behoorlijk compleet.
Geavanceerde veiligheidssystemen kijken tijdens elke rit met u mee en schatten continu de risico?s in.
Deze sportwagen komt graag in actie om u te overtuigen. Even contact opnemen en u maakt zo snel
mogelijk een proefrit.
Vallei Auto Groep is de officiële Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA en Volkswagen Bedrijfswagens dealer met
vestigingen in Arnhem, Duiven, Nijmegen, Velp, Huissen, Veenendaal, Ede, Wageningen. Vallei Auto Groep
Velp heeft een uitgebreid aanbod van Audi op voorraad. In onze fraaie showroom en op ons terrein treft u
een grote hoeveelheid perfect onderhouden occasions aan. Stuk voor stuk auto's die door ons geleverd
kunnen worden met een uitgebreid pakket aan zekerheden. De prijs voor deze auto is inclusief een geldige
APK van minimaal 6 maanden. De auto wordt op uw naam overgeschreven en tevens heeft de auto een pre
inspectie en vloeistof controle gehad. Onderhoud en aanvullende garantiepakketten bieden wij u graag
tegen meerprijs aan. Zo kunt u zorgeloos op weg met de auto van uw keuze! Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met het verkoopteam in Velp via telefoonnummer (026) 3840 391.
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Vallei Auto Groep Zenna Velp
Florijnweg 35
6883 JN Velp
Tel: 026 320 0777
E-mail: valleisales@leadnet.nl
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