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Audi TT Roadster 1.8 TFSI Pro Line S-Line Navi
Clima Cruise Luxe Leer 19"LM 2e Pinksterd
03/2018 - Benzine - Automaat

€ 37.900,-
Autogegevens

Merk, model: Audi TT

Uitvoering: Roadster 1.8 TFSI Pro ...

Kilometerstand: 33.782 km

Bouwjaar: 03/2018

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Cabriolet

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.320 kg

Motor: 1.798 cc, 179 pk (132 kW)

Kleur: Donker grijs

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, Getint glas, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 250 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 50 liter
Acceleratie (0-100): 7,3 s
Topsnelheid: 237 km/u

Milieu
Energielabel: D

Staat
Aantal sleutels: 2
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 379 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Overige informatie
Onderhoudsboekjes: Digitaal

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Katwijk wordt Cannes, Muiden wordt Monte Carlo... Deze cabrio is voorzien van het volmaakte mediterrane
gevoel. Kwaliteit, techniek, prestaties en rijcomfort. Geldt voor alle Duitse merken. Daar kunt u blind van
op aan. De uitstekende prestaties van deze auto komen van de viercilinder benzinemotor en de
automatische transmissie. Met zijn lederen bekleding is deze auto comfortabel en stijlvol. Scherpe bochten,
pittige acceleraties? In de sportstoelen blijft u altijd in positie. Dankzij de xenonverlichting profiteert u in
het donker van een krachtige en heldere lichtbundel. In deze Audi profiteert u onder andere ook van: 19
inch lichtmetalen velgen, warmtewerend glas, metallic lak en elektrisch verstelde en verwarmde
buitenspiegels.

Formidabele geluidskwaliteit en een compleet spectrum van klank wordt geleverd door het high
performance audiosysteem. Verder is het systeem uitgerust met: navigatiesysteem met harde schijf en
multifunctioneel sportstuur. Bij de luxe van deze auto hoort ook automatische airconditioning. 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. Met cruise control
rijdt u rustiger en meer ontspannen, en bovendien zuiniger. De uitrusting van deze Audi is met schakel
flippers aan het stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening behoorlijk compleet.

De intelligente veiligheidssystemen in deze auto waken continu over uw veiligheid.

Al overtuigd? Of toch nog even een proefrit voor de laatste test? Bel ons even en we zetten deze cabrio
klaar!

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


