Audi Q5 50 TFSI e quattro S edition deze auto
kunnen we ook in andere kleuren leveren
12/2020 - Hybride - Automaat

€ 65.500,Autogegevens
Merk, model:

Audi Q5

Uitvoering:

50 TFSI e quattro S ed...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Hybride

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

2.005 kg

Motor:

1.984 cc, 252 pk (185 kW)

Kleur:

Zwart

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

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, In hoogte verstelbaar stuur, Metallic lak,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Startonderbreker

Bijzonderheden
Audi Q5 50 TFSI e quattro S edition deze auto kunnen we ook in andere kleuren leveren
Audi Q5 50 TFSI e quattro S edition deze auto kunnen we ook in andere kleuren leveren

-

APK tot: 01-12-2024
Tellerstand: 10 KM
Carrosserievorm: SUV
Aantal deuren: 5
Brandstofsoort: Hybride (Elektrisch/Benzine)
Bouwjaar: 2020
Transmissie: Automaat
Kleur: zwart Metallic
Kleurnaam: Mythos Black
Bekleding: Leder
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-

Kleur interieur: zwart
Interieurnaam: zwart leer
Motorinhoud: 1984 cc
Aantal cilinders: 4
Vermogen: 185 kW
Ledig gewicht: 2005 kg
Aantal zitplaatsen: 5
Verbruik: 2.4 l/100 km
BTW/Marge: BTW aftrekbaar, de prijs is inclusief BTW
Aantal sleutels: 2
Onderhoudshistorie aanwezig: Ja
Fabrieksgarantie tot: 21-12-2023
Aantal maanden fabrieksgarantie: 24

Comfort
- Boordcomputer
- Cruise control
- Regensensor
Exterieur
-

Achterruitwisser
Aluminium delen exterieur
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Dakrails
Dimlichten automatisch
Elektrisch bedienbare achterklep
Keyless entry
Kleur zwart
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
Metaalkleur
Parkeersensor achter
Ruitensproeiers verwarmbaar
Warmtewerend glas

Infotainment
-

Audio installatie
DAB ontvanger
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem
Spraakbediening
Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
- Achterbank in delen neerklapbaar
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-

Airco (automatisch)
Airco separaat achter
Aluminium interieur afwerking
Armsteun achter
Armsteun voor
Binnenspiegel automatisch dimmend
Elektrische ramen voor en achter
Interieur voorverwarmingsinstallatie
Lederen stuurwiel
Lederen versnellingspook
Lederen/stof bekleding
Sportstoelen
Sportstuur
Stuur verstelbaar

Milieu
- Start/stop systeem
Overige
-

Anti Blokkeer Systeem
Autonomous Emergency Braking
Bestuurdersairbag
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
Connected services
Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
Elektronisch Sper Differentieel
Elektronisch Stabiliteits Programma
Elektronische remkrachtverdeling
Hoofd airbag(s) achter
Hoofd airbag(s) voor
Keyless start
Oplaadmogelijkheid
Passagiersairbag
S Line exterieur
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
Vervolgbotsing preventie
Zij airbag(s) voor

Veiligheid
- Alarm klasse 1(startblokkering)
- Alarmsysteem
- Bandenspanningscontrolesysteem

Financiële leaseprijs ?1.250,00 per maand Verkoopprijs 65.500,00
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Audi Q5 50 TFSI e quattro S edition deze auto kunnen we ook in andere kleuren leveren
Merk: Audi Model: Q5 Quattro Type: 50 TFSi e S tronic
Bouwjaar 2021
Km: 50 km
Type versnellingsbak: AM
Brandstoftype: Plug-in Hybride Benzine
Emissienorm CO2: E6DG - CO2 46 g/km
Pk: 299 PK / 220 kW
CC: 1984 cm3
Deuren: 5
Zetels: 5
Kleur: Zwart M. (Mythos Black: 0E0E)
Zetelafwerking:
Interieurkleur: Zwart (Black: YM)
Opties:
Aut.Airco
Leder zwart
GPS Kleur
Led Koplampen
Alu Velgen 18 Inch
Elek. Zetels
Sportzetels
Parkeersysteem Voor+Achter
Cruise Control
Boordcomputer
Multif. Stuur
Bluetooth
El. ruiten 4
Radio
Esp
Abs
Centr.Vergr.+Afst.
Elektrische koffer
Lichtsensor
Regensensor
Uitgebreide opties:
Tiptronic (0G7)
Hybrid propulsion system PHEV (0K3)
Fuel tank (TFSIe) (0M4)
Floor mats in front and rear (0TD)
Standard climatic zones (0Y1)
Fuel system for SI engine with direct injection (FSI) (1A2)
Adaptive air suspension (1BK)
Special identification label (EU) (1EX)
Tire mobility system (1G8)
Disc brakes in rear
18-inch (ECE) (1KF)
Tool kit (without jack) (1S2)
First aid kit with warning triangle and safety vests (1T3)
quattro (1X1)
Increase in initial standard fuel filling (1Z2)
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Disc brakes in front
Axial and vertical adjustable steering column (2C5)
Insert for the filling up of unleaded fuel (2G1)
Audi drive select (2H9)
Reinforced bumpers (2K6)
Stainless steel loading edge protection (2P2)
Model designation as per new engine power designation (2Z8)
ISOFIX child seat anchors and top tether for outer rear seats (3B3)
Net partition (3CX)
Luggage compartment floor (3GD)
Power front seats (3L5)
Passenger car design (3M3)
Rear bench seat Plus (3NS)
Aluminum roof rails with roof rack detection system (3S1)
Luggage compartment cover (3U4)
Emission standard EU6 DG (4BF)
Windshield with acoustic glass (4GF)
Manual child safety lock (4H3)
Remote control key without SAFELOCK (4I7)
Heat-insulating glass (4KC)
Dimming interior rearview mirror (4L2)
Beverage holders (4M3)
Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation (4UF)
Side airbags in front and curtain airbag system (4X3)
High-Gloss Styling package (4ZB)
Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz (5D1)
Roof spoiler (5J1)
Decorative inserts "Aluminium Rhombus" (5MF)
Exterior mirror on the right (large field of view)
convex (5RU)
Left exterior mirror
aspherical (5SL)
Sun visor on driver and front passenger side (5XK)
Head restraints in front (5ZF)
Body-colored exterior mirror housings (6FA)
Audi pre sense city (6K9)
Headliner in fabric (6NJ)
Luggage compartment floor mat (6SS)
Rear trim panel (ECE) (6V1)
Household plug type E/F for the e-tron charging system (70T)
Industrial plug CEE 16 A
400 V
long and straight
for the e-tron charging system (73P)
Mode 3 charging cable for public charging 11 kW (76C)
Electronic immobilizer (7AA)
Gearshift/selector lever knob (7F9)
Vehicle class differentiation -FY0-FYF (7IJ)
Tire pressure monitoring system (7K1)
Regenerative braking (7L3)
Scuff plates with aluminum inserts (7M1)
LED headlamps (8IT)
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Separate daytime running light (8K4)
Headlight range control (8Q3)
8 speakers (8RM)
LED rear combination lamps with dynamic turn signal (8SP)
Two-tone horn (8Y1)
Moderate hot country (8Z4)
3-zone climate control system (9AQ)
Non-smoker package (9JA)
Seat belt reminder (9P6)
Driver information system with color display (9S7)
Bluetooth interface (9ZX)
Part set without country-specific prescriptive standard (B0A)
Type approval country Portugal (B16)
Cast alloy wheels
5-arm turbine style
8J x 18 (CB5)
Regional code " ECE " for radio (ER1)
Vehicle inlet AC type 2 (ES3)
Control of series production (FA0)
Basic equipment variant (FM0)
Production wheels (FQ0)
Stationary air conditioning (GA1)
quattro with ultra technology (GH4)
Vehicles without special upgrade measures (GP0)
Tires 235/60 R18 103V super-low rolling resistance (I81)
Audi connect Navigation & Infotainment (3 months) (IT0)
Audi connect Emergency Call & Service with Audi connect Remote & Control (IW3)
SI engine (IX1)
Refrigerant R1234yf (KK3)
4-cylinder SI engine 2.0 l/185 kW hybrid
turbo FSI
system output 220kW
base engine T2I/T5R (M8D)
Transit coating (type 2) (NT1)
Sports seats in front (Q1D)
Service indicator 30 000 km or 2 years ( variable ) (QI6)
With multifunction camera (QK1)
Clear glass (QL1)
Interior lighting (QQ0)
Digital audio broadcasting (QV3)
Electromechanical power steering (QZ7)
Instrument cluster
km/h speedometer (U5A)
Electromechanical parking brake (UH1)
Tires without specification of tire brand (V0A)
Extended pedestrian protection (VL1)
Operating permit alteration (C24)
Leather/leatherette combination (N1F)
MMI Navigation package (PNU): Audi connect Navigation & Infotainment (EL3)+Radio High Scale (Gen2)
(I8S)+MMI® navigation module (7UF)
Audi smartphone interface (UI2)
Business Line package (WAP): Manual sunshade for the rear door windows (3Y4)+Cruise control system
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with speed limiter (8T6)
Advance package (WA1): Storage and Luggage Compartment package (QE1)+Luggage compartment lid
electrically opening and closing (4E7)
Leather-wrapped steering wheel 3-spoke with multi-function Plus (1XW)
Exterior mirrors power-adjustable heated and folding (6XE)
Parking aid Plus (7X2)
Nederland is in Lock-down. Welke maatregelen hebben wij hierdoor moeten nemen en welke gevolgen
hebben deze voor onze klanten.
WERKPLAATS
Is normaal geopend
Wachten op de reparatie mag helaas niet in de showroom
Brengen en ophalen van de auto kan zoals normaal
SHOWROOM
Onze showroom is helaas gesloten
Bezichtiging en proefrit is wel mogelijk. Deze bezichtiging zal buiten op onze locatie plaats vinden.
Ook is het mogelijk een bezichtiging en proefrit bij U aan huis af te spreken. Vraag naar de mogelijkheden.
Een afspraak voor bezichtiging kunt U maken:
Via mail:
info@bosenslegers.nl of gerard@bosenslegers.nl
Via telefoon: 040-2522425 (algemeen nummer) of
06-20490119 (Gerard Slegers)
Onze openingstijden:
RECEPTIE:
Maandag t/m Vrijdag 08:00 - 18:00 uur
WERKPLAATS: Maandag t/m Vrijdag 09:00 - 18:00 uur
VERKOOP:
Maandag t/m Vrijdag 09:00 - 18:00 uur
Zaterdag
10:00 - 17:00 uur
Als extra service biedt Autobedrijf Bos & Slegers : EEN PROEFRIT BIJ U THUIS aan
Waar in Nederland U ook woont, wij zorgen er voor dat U, zonder extra inspanningen of moeite, in Uw
eigen omgeving kunt proefrijden met de door U geselecteerde auto.
Kosten voor deze proefrit thuis bedragen € 125,-- Een bedrag dat bij aanschaf van het voertuig op de
aanschafwaarde in mindering wordt gebracht waardoor deze service U uiteindelijk NIETS kost. Ook de
aflevering van de auto zal, indien gewenst, KOSTELOOS bij U thuis plaatsvinden
Wilt U bovenstaande proberen, Facetime dan met 06-20490119.
Bij aflevering van onze auto's brengen wij standaard € 695,-- in rekening. Hiervoor krijgt de auto een
complete afleveringsbeurt en een nieuwe APK. U neemt Uw auto dus altijd in tiptop conditie mee.
Wilt U liever leasen? U kunt Uw eigen leaseprijs berekenen op

www.bosenslegers.nl/lease-

Voor de leaseprijs en de verzekering te raadplegen kunt u onderstaande link gebruiken
Voordelen van bij ons Verzekeren is : als u schade heeft 5 jaar de aankoopgarantie is gegarandeerd
aankoopprijs krijgt u terug met verder geen eigen risico
Voor Verzekeren zie

https://www.carmeleon.nl/auto/Default.aspx?site=Bos_Slegers..
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- Voor Financieren ga naar :

:https://www.carmeleon.nl/auto/Default.aspx?site=Bos_Slegers

Autogroep Bos en Slegers
Steenoven 28
5626DK Eindhoven
040-2522425
gerard@bosenslegers.nl
www.bosenslegers.nl

Aanbieder
Autogroep Bos & Slegers
Steenoven 28
5626 DK Eindhoven
Tel: 040 252 2425
E-mail: info@bosenslegers.nl
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