Audi TT 1.8 TFSI Pro Line S
03/2017 - Benzine - Handgeschakeld

€ 26.350,Autogegevens
Merk, model:

Audi TT

Uitvoering:

1.8 TFSI Pro Line S

Kenteken:

H-896-SH

Kilometerstand: 64.783 km
Bouwjaar:

03/2017

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Coupé

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.185 kg

Motor:

1.798 cc, 179 pk (132 kW)

Kleur:

Floretzilver(licht gri...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Cruise Control,
Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 250 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 50 liter
Acceleratie (0-100): 6,9 s
Topsnelheid: 241 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,6 l/100km (1 op 13,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,1 l/100km (1 op 19,6)
Fijnstofuitstoot: 0,4 mg/km
Energielabel: D
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Vallei Auto Groep Zenna Velp | Tel: 026 320 0777 | valleisales@leadnet.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 141 - € 158 per kwartaal
Beschikbare afleverpakketten:
- Standaardpakket (inbegrepen):
- Wettelijke garantie
- Geldige apk
- RDW-leges
Dit afleverpakket bevat: Geldige APK, RDW-leges, Wettelijke garantie
- ViaBovag pakket (€ 895 meerprijs): - 12 maanden Bovag garantie
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Standaardpakket"): BOVAG garantie (12 maanden)
- Afleverpakket EXTRA L (€ 1.095 meerprijs):
- 12 maanden Vallei Auto Groep garantie
- 130 punten inspectie
- Reconditionering van het interieur en exterieur van de auto
- Volle brandstof tank
- Waardecheques Vallei Auto Groep
- Autohistorie bekend
- Inruilvoorstel op maat
- Mogelijkheid tot financiering, verzekering en/of leasing
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Standaardpakket"): Vallei Auto Groep garantie 12
mnd (12 maanden garantie)
Er zijn mensen die zeggen: het merk maakt me niet uit zolang het maar Duits is. En gelijk hebben ze. De
S-Line styling verfraait het uiterlijk met verschillende sportieve accenten. Hij heeft een benzinemotor en
een handgeschakelde zesversnellingsbak. Doe maar luxe! Neem plaats in de verwarmbare voorstoelen en
voel de weldaad in koude dagen. Sportief rijden stelt eisen aan een stevige zitpositie voor rijder en
bijrijder. Vandaar de strakke sportstoelen! Met de krachtige xenonverlichting heeft u optimaal zicht in het
donker. Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook 18 inch lichtmetalen velgen,
sportonderstel, warmtewerend glas, verstelbare lendensteunen en elektrisch inklapbare buitenspiegels.
In deze auto klinkt uw favoriete muziek nog beter dankzij het high performance audiosysteem. Verder
geniet u ook van: navigatiesysteem met harde schijf en multifunctioneel sportstuur. Natuurlijk is er ook
automatische airconditioning aanwezig. 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. De cruise control zorgt voor een prettige, gelijkmatige koers en minder
brandstofgebruik. Deze auto is voorzien van lederen sportstuur en automatisch dimmende binnenspiegel.
In de Audi TT heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit.
U bent van harte welkom om deze auto te komen bekijken, neemt u snel contact met ons op?
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.

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Vallei Auto Groep Zenna Velp | Tel: 026 320 0777 | valleisales@leadnet.nl

Deze auto is geïmporteerd. Specificaties kunnen daardoor licht afwijken van vergelijkbare, in Nederland
geleverde uitvoeringen. Informeer bij onze verkoopadviseurs naar de details.

Aanbieder
Vallei Auto Groep Zenna Velp
Florijnweg 35
6883 JN Velp
Tel: 026 320 0777
E-mail: valleisales@leadnet.nl
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