Audi A1 Sportback Pro Line 25 TFSI 70 kW / 95
pk Sportback 5 versn. Hand
2020 - Benzine - Handgeschakeld

€ 27.533,Autogegevens
Merk, model:

Audi A1

Uitvoering:

Sportback Pro Line 25 ...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.065 kg

Motor:

999 cc, 97 pk (71 kW)

Kleur:

Donker Manhattangrijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

BOVAG

Opties en accessoires
Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Parkeersensor

Bijzonderheden
Deze zuinige Audi A1 is vriendelijk voor uw portemonnee en voor het milieu. Dit is een splinternieuwe auto,
die nu uit voorraad leverbaar is. Met deze auto is een pittige rijstijl mogelijk, terwijl de motor toch
spaarzaam met brandstof omgaat. In deze Audi profiteert u onder andere ook van: 15 inch lichtmetalen
velgen, elektrisch bedienbare ramen achter en in delen neerklapbare achterbank.
De bediening van het audiosysteem gebeurt met knoppen op het stuur. Muziek vanaf uw telefoon draadloos
afspelen via de autoradio? Met connected drive services heeft u altijd uw favoriete muziek bij de hand. Met
de aanwezige airconditioning bepaalt u zelf het binnenklimaat. Inparkeren zonder angst voor schade. De
parkeersensoren helpen u om moeiteloos in de kleinste parkeervakken te manoeuvreren. Er is cruise
control aan boord, voor veilige en zuinige kilometers. Natuurlijk behoren multifunctioneel lederen stuur en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening ook tot de uitrusting van deze complete auto.
Zoals u mag verwachten van deze Audi A1 is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen.
Forward collision warning helpt u om kop-staart aanrijdingen te voorkomen. Met lane assist rijdt u altijd
binnen de lijnen van uw rijstrook. Het systeem waarschuwt als u onbedoeld over de wegmarkering rijdt.
Zodra een van de banden spanning verliest, geeft het bandenspanningscontrolesysteem een
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waarschuwingssignaal.
Daarbij wordt deze auto aan u geleverd met BOVAG Garantie. Vanzelfsprekend leveren wij deze nieuwe
auto met volledige fabrieksgarantie. We maken graag een afspraak met u om deze A1 bij ons te komen
bekijken.
= Bedrijfsinformatie =
Voor aflevering worden alle vloeistoffen gecontroleerd en indien nodig aangevuld. Elke occasion krijgt een
controle op 130 punten en heeft de wettelijke garantie. Vraag naar de mogelijkheden van onze interessante
aanvullende garantiepakketten, die tegen meerprijs leverbaar zijn. Hoewel de informatie op deze
internetsite zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven zijn wijzigingen of fouten te allen tijde
voorbehouden. Aan de inhoud van de site kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Staat de auto van uw voorkeur niet bij ons op voorraad dan kunt u ons uw wensen mailen en gaan wij voor
u op zoek. U bent vanzelfsprekend van harte welkom in onze showroom te Nijmegen, voor vragen kunt u
ook bellen naar 024-3717100 of stuur een e-mail naar: info@zijm.nl.

Aanbieder
Zijm Nijmegen
Nieuwe Dukenburgseweg 13
6534 AD Nijmegen
Tel: 024 202 3854
E-mail: lead@zijm.nl
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