Audi A4 S Edition 35 TFSI 110 kW / 150 pk
Limousine 7 versn. S-tronic * 19 INCH * ZWART
2021 - Benzine - Automaat

€ 56.065,Autogegevens
Merk, model:

Audi A4

Uitvoering:

S Edition 35 TFSI 110 ...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.440 kg

Motor:

1.984 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur:

Donker Daytonagrijs pa...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 270 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 54 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 8,9 s
Topsnelheid: 210 km/u
Milieu
Energielabel: B
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zijm Nijmegen | Tel: 024 202 3854 | lead@zijm.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 185 - 208 per kwartaal
Vanwege de COVID-19 maatregelen is de afdeling verkoop zowel telefonisch als online bereikbaar. In onze
online showroom ben je van harte welkom voor bijvoorbeeld een offerte op maat, een taxatie van je
huidige auto of een videocall. Neem contact met ons op voor de diverse online contactmogelijkheden.
U ziet het al aan de buitenkant en u voelt het zodra u de krachtige motor start, deze sportieve Audi A4 is
gemaakt om prestaties te leveren. Het gaat hier om een nieuwe auto, die uit voorraad leverbaar is. U blijft
ook in de scherpe bochten goed ondersteund door de fraaie sportstoelen. U wordt in deze auto ook
getrakteerd op 19 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, warmtewerend glas, led-achterlichten,
elektrisch bediende ramen, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en in delen neerklapbare
achterbank.
Voor de veiligheid op de weg is het goed dat u uw ogen op de weg kunt houden en uw handen aan het
stuur. Want het audio-installatiesysteem, met dab-ontvangst, en het full map navigatiesysteem bedient u
vanaf het stuurwiel en met spraakbediening. De electronic climate control zorgt voor een prettige
binnentemperatuur. Parkeersensoren helpen u tijdens het in- en uitparkeren. Met de cruise control komt u
bijna nog fitter aan dan u vertrekt. Met sportstuur met schakelpaddels, automatisch dimmende
binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening is deze Audi helemaal
compleet.
Het rijden met deze Audi wordt nog meer ontspannen dankzij de innovatieve technieken die onderweg over
uw veiligheid waken. Forward collision warning helpt u om kop-staart aanrijdingen te voorkomen. Soepel
wegrijden op een helling is eenvoudig met de hulp van hill hold control. Het
bandenspanningscontrolesysteem waakt over de hoeveelheid lucht in de banden. Bij drukverlies in een
band krijgt u automatisch een waarschuwing.
We hebben ons best gedaan om de kwaliteit van deze A4 aan u uit te leggen, maar er gaat toch niets boven
een proefrit. Als u contact met ons opneemt, zetten we de auto voor u klaar. We horen graag van u.
= Bedrijfsinformatie =
Vanwege de COVID-19 maatregelen is de afdeling verkoop zowel telefonisch als online bereikbaar. In onze
online showroom ben je van harte welkom voor bijvoorbeeld een offerte op maat, een taxatie van je
huidige auto of een videocall. Neem contact met ons op voor de diverse online contactmogelijkheden.
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
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Tel: 024 202 3854
E-mail: lead@zijm.nl
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