Audi e-tron 55 quattro Advanced Exterieur *
100% ELEKTRISCH * VOORRAAD ZENNA * VSB
9006
2019 - Elektrisch - Automaat

€ 116.000,Autogegevens
Merk, model:

Audi e-tron

Uitvoering:

55 quattro Advanced Ex...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Elektrisch

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

2.490 kg

Kleur:

Donker Galaxisblauw

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Automatic climate control, Cruise Control,
Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor

Bijzonderheden
De Audi e-tron is naast de standaard uitrusting voorzien van de volgende meer opties: Audi smartphone
interface, Top view 360 cameras, Panorama glasdak, Virtuele buitenspiegels, El.verst.stoel.geh.bestuurder,
Elek.verstelbaar stuurwiel, Digitale radio-ontvangst, Inleg aluminium mat zilver
VJ1 Bumpers in exterieurkleur, Lte ondersteuning tbv phone box, Leder valcona, Digitale radio-ontvangst,
Scheidingsnet, Lte ondersteuning tbv phone box, Lm velgenpakket f08, Assistentiepakket tour, Dashb. /
interieur mono.pur, Tweede laadpunt (bijrijder), Privacy glas, Audi phone box, Privacy glas, zwart,
Comfortairconditioning 4 zones,,Galaxisblauw metallic, Instapverlichting met audilogo, Uitgebreide
interieurvoorverw.,, Assistentiepakket city, Stoelverwarming voor, Matrix led koplampen, Leder valcona,,
Bumpers in exterieurkleur, Comfortsleutel + kofferd. aut., B&o premium soundsystem, Audi phone box,
Uitgebreide interieurvoorverw., Opbergpakket, Glasoptiek zwart + alu haptiek, Stoelverwarming voor,
Assistentiepakket tour, B&o premium soundsystem,,zwart, Dakreling, aluminium, Lm velgenpakket f08,
Variabel verst. hoofdst., Trekhaak, Home link garagedeuropener. Vraag naar de beschikbaarheid bij een
van onze verkoop adviseurs.
Voor aflevering worden alle vloeistoffen gecontroleerd en indien nodig aangevuld. Elke occasion krijgt een
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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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