Audi TT Roadster 1.8 TFSI S-Line | ALCANTARA
| VIRTUAL COCKPIT | FULL LED | NAVIGATIE |
04/2016 - Benzine - Handgeschakeld

€ 29.899,Autogegevens
Merk, model:

Audi TT

Uitvoering:

Roadster 1.8 TFSI S-Li...

Kenteken:

K-851-GV

Kilometerstand: 27.475 km
Bouwjaar:

04/2016

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Cabriolet

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.275 kg

Motor:

1.800 cc, 179 pk (132 kW)

Kleur:

Zwart

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Alcantara

Garantie:

BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control, Cruise
Control, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen,
Stoelverwarming voor, Xenon verlichting

Bijzonderheden
- Bovag 3 maanden (inbegrepen): 3 maanden Bovag garantie inclusief nieuwe APK.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (3 maanden)
- Bovag 12 maanden (€ 895 meerprijs): 12 maanden Bovag garantie, onderhoud klaarmaken volgens
fabrieksnorm, 25 euro brandstof, banden minimaal 3,5 mm
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Bovag 3 maanden"): BOVAG garantie (12 maanden);
BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt
Unieke auto met een unieke kmstand. Deze auto is dealer onderhouden t/m 2020 (zie foto) en daarna
universeel waardoor de kmstand compleet aantoonbaar is. De auto is 100% ongeval vrij en verkeerd in een
super nette staat.
Bij RVM Automotive hanteren wij direct de beste prijs voor u.
Op internet hanteren wij daarom direct een scherpe korting op onze showroomprijs.
DOE ER UW VOORDEEL MEE!
Showroomprijs Van €33.900,- nu voor RVM Actieprijs €29.899,- , uw totale voordeel: € 4.001,- !
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: RVM Automotive | Tel: 088 786 2886 | info@rvmautomotive.nl

Wij werken alleen op afspraak, reageer dus via deze site om met ons in contact te komen:
Telefonisch: 088-7862886
Mail: info@rvmautomotive.nl
Whatsapp: 085-1309200
Ook kunt u bij ons volledig online zaken doen, neem contact op via deze site en we bespreken onze
mogelijkheden!
o
o
o
o
o

Onze actie prijs is incl. 3 mnd garantie en nieuw apk!
Premium pakket leverbaar voor €895,- Onderhoud via fabrieksschema en 12 mnd Bovag garantie
Contactloos zaken doen mogelijk dmv facetime en/of detail-films auto
Showroom en proefrit op afspraak mogelijk
Thuislevering is mogelijk, vraag naar de mogelijkheden

Eerst samen online kennismaken? Dat kan!
Hoe werkt het?
Een van onze medewerkers toont u de auto via facetime of whatsapp video bellen. Ook kunnen wij een film
van de auto sturen via whatsapp.
Alle details worden met elkaar besproken. Heeft u inruil? Dan nemen wij die ook gelijk met u door. Wij
kunnen het voorstel met u telefonisch uitwerken en schriftelijk bevestigen.
Bent u akkoord dan leveren wij de auto een week later bij u thuis af.
Wilt u vooraf proefrijden? Ook geen enkel probleem, op afspraak bent u van harte welkom.
RVM Automotive is klaar voor de nabije toekomst, wij komen graag met u in contact! Vragen? Laat het ons
weten, wij staan voor u klaar.
Bel met: 088-7862886
App ons: 085-1309200
Let op!: Onze advertenties worden met veel zorg samen gesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er
meer of minder opties aanwezig zijn dan gemeld.
Ons advies: controleer tijdens de proefrit goed of alle opties aanwezig zijn.
U kunt geen rechten ontlenen aan onze advertenties.
Een auto als de Audi TT Roadster biedt een dynamiek en comfort die typerend zijn voor de producten van
de Duitse autofabrikanten. Het sportieve uiterlijk is meegeleverd in de vorm van de S-Line styling. De
krachtige motor geeft deze Audi uitstekende prestaties. Lekker hoor, die verwarmbare voorstoelen.
Helemaal op koude dagen. De sportstoelen houden u en uw passagier stevig vast tijdens een snelle rit,
maar bieden ook altijd comfortabele ondersteuning. De gasontladingslampen van de xenonverlichting
zorgen voor een krachtige en heldere lichtbundel. Ook 18 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel,
warmtewerend glas, verstelbare lendensteunen, metallic lak en elektrisch bedienbare en verwarmde
buitenspiegels zijn aan boord.
Voor wie hoge eisen stelt aan geluid en akoestiek, is deze auto voorzien van een high performance
audiosysteem. Altijd twee handen aan het stuur, wel zo veilig en gemakkelijk. Ook daaraan is gedacht, met
de audiobediening op het stuur. De snelste of zuinigste weg? Het navigatiesysteem met harde schijf aan
boord wijst de juiste weg! Automatische airconditioning regelt volautomatisch de temperatuur. U kiest de
gewenste temperatuur en het systeem doet de rest. 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. Ook is de auto voorzien van parkeersensoren achter.
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: RVM Automotive | Tel: 088 786 2886 | info@rvmautomotive.nl

Maximumsnelheid? Even de cruise control instellen en u blijft perfect binnen de marges. De Audi is
standaard voorzien van: lederen sportstuur en automatisch dimmende binnenspiegel.
Zoals u mag verwachten van deze Audi TT Roadster is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. De Brake Assist vergroot de veiligheid door bij een noodsituatie extra power te
leveren op het remsysteem.
Als dit de auto is die alles heeft wat u zoekt, waarom zou u dan nog langer wachten? Druk op de
proefritknop en ervaar deze TT Roadster.
= Bedrijfsinformatie =
Wij werken alleen op afspraak, reageer dus via deze site om met ons in contact te komen:
Telefonisch: 088-7862886
Mail: info@rvmautomotive.nl
Whatsapp: 085-1309200
Ook kunt u bij ons volledig online zaken doen, neem contact op via deze site en we bespreken onze
mogelijkheden!

Aanbieder
RVM Automotive
Duinweg 2
5482 VR Schijndel
Tel: 088 786 2886
E-mail: info@rvmautomotive.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: RVM Automotive | Tel: 088 786 2886 | info@rvmautomotive.nl

