Audi Q5 S Edition 50 TFSI e 220 kW / 299 pk
SUV 7 versn. S-tronic quattro * MATRIX LED *
2021 - Hybride - Automaat

€ 80.514,Autogegevens
Merk, model:

Audi Q5

Uitvoering:

S Edition 50 TFSI e 22...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Hybride

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

2.050 kg

Motor:

1.984 cc, 299 pk (220 kW)

Kleur:

Licht Quantumgrijs

Laksoort:

Basis/uni

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, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Sportstoelen

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Gecombineerd vermogen: 220 kW (299 PK)
Vermogen elektromotor(en): 220 kW (299 PK)
Vermogen brandstofmotor: 220 kW (299 PK)
Koppel: 370 Nm
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Tankinhoud: 54 liter
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 6,1 s
Topsnelheid: 239 km/u
Staat
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zenna Velp | Tel: 026 202 3953 | lead@zijm.nl

Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 316 - 358 per kwartaal
Met een auto als deze Audi Q5 komt u absoluut goed voor de dag. Als u het over uitstraling hebt, dan kunt
u niet om het effect van de S-Line styling heen. Dit is een nieuwe auto, hij is nu direct leverbaar. De
krachtige motor geeft deze Audi uitstekende prestaties. Natuurlijk zijn de sportstoelen super functioneel als
het rechterpedaal ingetrapt wordt. Maar ook voor het uiterlijk doen ze veel! In deze Audi profiteert u onder
andere ook van: 19 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, warmtewerend glas, led-achterlichten,
verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch verstelde en verwarmde
buitenspiegels, led-dagrijverlichting en verstelbare achterbank.
Met de dab-ontvanger luistert u naar glasheldere digitale radio. Al uw favoriete radiozenders letterlijk onder
handbereik: dat kan met audiobediening op het stuur. Altijd een deskundige gids aan boord, dankzij het full
map navigatiesysteem. Connected drive services speelt uw lievelingsmuziek draadloos af. In een auto als
deze kunt u niet zonder automatische airconditioning, zodat de temperatuur altijd goed is. Soepel
inparkeren in de krapste parkeervakken. De achteruitrijcamera maakt het mogelijk.
In de Audi Q5 heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Forward collision warning waarschuwt
bij een dreigende aanrijding met een voorligger. Op een helling houdt hill hold control de handrem vast
totdat u weer gas geeft. Het bandenspanningscontrolesysteem helpt om brandstof te besparen en om de
kans op een klapband te verminderen.
Wij kunnen deze mooie Q5 op korte termijn leveren, dus als u wilt kunt u er al snel mee rijden. Belt u ons
voor een afspraak?
= 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 Velp, voor vragen kunt u ook
bellen naar 026-3840320 of stuur een e-mail naar: info@zenna.nl

Aanbieder
Zenna Velp
Florijnweg 35
6883 JN Velp
Tel: 026 202 3953
E-mail: lead@zijm.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zenna Velp | Tel: 026 202 3953 | lead@zijm.nl

