AUDI A3 SPORTBACK
1.4 TFSI 204PK E-TRON PHEV S TRONIC AMBITION PROLI

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 20 495

DAVO Leidschendam
Veurse Achterweg 22
2264 SG LEIDSCHENDAM

* Excl. kosten van inschrijving en brandstof. vermelding verplicht vanaf 1.1.79 conform decreet
78993 van 4.10.78

Garantie Leeuwekeur Comfort (6 Maand)

070-8502400

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 85817 km garantie
Versnellingsbak : Automaat
Kleur : Zwart
Garantie : Leeuwekeur Comfort
Din vermogen : 150 ch
Registratiedatum : 01/2015

Silhouette : Hatchback
Aantal zitplaatsen : 5
Brandstof : Hybride
Belasting : 22 %
CO2 : 39 g/km
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UITRUSTING

COMFORT

MULTIMEDIA

airco
climate control
comfortairconditioning met
zonlichtafhankelijke werking
cruise control
parkeerhulp achter
parkeersensoren achter
stuurinrichting, elektromechanische
snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging

bluetooth carkit
bluetooth verbinding
mmi navigatie plus
mmi radio, met elektrisch uitschuifbaar 5,8
inch kleurendisplay
navigatie
usb aansluiting

EXTERIEUR

VEILIGHEID
airbag voor bestuurder en voorpassagier
elektronisch stabiliseringsprogramma esp
gordelspanners, pyrotechnisch met
spankrachtbegrenzers
isofix kinderzitjesbevestiging voor
bijrijdersstoel inclusief de-activering
bijrijrdersairbag
kinderslot, elektrisch bediend
knie-airbag voor bestuurder
remsysteem met antiblokkeersysteem abs en
elektronische remkrachtverdeling ebv
sideguard hoofdairbags vóór en achter
veiligheidsgordels, driepunts rolgordels voor
alle zitplaatsen, voorin in hoogte verstelbaar

buitenspiegels, elektrisch verstelbaar en
verwarmbaar, in carrosseriekleur
buitenspiegels met geïntegreerde
led-richtingaanwijzers
centrale portiervergrendeling inclusief
achterklep en tankklep
extra getint glas achter
gasdrukveren, voor motorkap en achterklep
geblindeerde ruiten achter
grille, singleframe
inklapbare buitenspiegels
lichtmetalen velgen
ruitenwissers met variabele intervalschakeling
ANDERE
(vier standen)
aandrijfslipregeling asr
softtouch, achterklepontgrendeling
aansteker en asbak in de middenconsole
velgen, lichtmetaal 7,5j x 18
''15-spaaks-turbine'' -design
achteruitverwarming, met tijdschakelaar
adaptieve remlichten, knipperende remlichten
INTERIEUR
tijdens noodstop
achterbankleuning, neerklapbaar
audi connect
bekleding stof rallye
audi drive select
hemelbekleding van stof
bagageogen, in de bagageruimte
integraal hoofdsteunsysteem
bandenspanningcontrolesysteem
licht- en regensensor
bestuurdersinformatiesysteem met
kleurenscherm
middenarmsteun
blanke sierlijsten
sportstoelen vóór met lengterichting,
rugleuning, zithoogte en hoofdsteunen
bumpers, in carrosseriekleur
handmatig verstelbaar
comfortsleutel
stoelen, in hoogte en diepte verstelbaar
dakhandgrepen, veren gedempt weer terug
stoelen, vóór verwarmbaar
dakreling blank
verlichting voor: interieurverlichting, instap- en ...
voetenruimte voorin, portierhendels, make-up
spiegels en bekerhouders
vloerbekleding, velours

