Audi A6 Avant 40 TDI 204 pk S-tronic S line
edition * MMI PLUS NAVI * LED VERLICHTING *
2019 - Diesel - Automaat

€ 64.495,Autogegevens
Merk, model:

Audi A6

Uitvoering:

Avant 40 TDI 204 pk S-...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Stationwagen

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.685 kg

Motor:

1.968 cc, 204 pk (150 kW)

Kleur:

Donker Mythoszwart

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control,
Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stoelverwarming voor

Bijzonderheden
Dit betreft een scherpe voorraad deal: OP=OP. Vraag naar de beschikbaarheid.
Deze Audi A6 is naast de uitgebreide uitvoering S-Line edition voorzien van de volgende meeropties: a6 25
years', glasoptiek zwart + alu haptiek, lm velgenpakket 42r, stoelverwarming voor, uiterste 1b datum
31-8-2020, zonwering achterzijruiten. Vraag naar een van onze verkoopadviseurs.
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
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zijm Nijmegen | Tel: 024 202 3854 | lead@zijm.nl
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